
`          PROTOKÓŁ Nr 2/2013
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 30 stycznia 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie  protokołu  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  wyrażenia zgody na 
sprzedaż zabudowanej działki nr 352/4 w Krynicy- Słotwiny. 
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w Krynicy -Zdroju. 
5.Przyjęcie informacji z działalności za 2012 rok Powiatowego Zarządu Dróg.
6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1. 
Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich 
przybyłych.  

W posiedzeniu bierze udział pięciu Członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Józef Broński                     - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,

Zbigniew Czepelak             - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Adam Czerwiński            - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Alicja Lichoń         - Kierownik Referatu Nieruchomości Wydziału Geodezji i Budownictwa 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak  przedstawił  porządek  posiedzenia  
i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie protokół nr 1 z 9  stycznia 
2013 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad. 3

Kierownik  Referatu  Nieruchomości  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Alicja  Lichoń 
przedstawiła  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie   wyrażenia  zgody na 
sprzedaż zabudowanej  działki  nr  352/4 w Krynicy-  Słotwiny.   Przedstawiona  uchwała dotyczy 
wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki w Krynicy – Słotwiny. Jest to budynek przy 
ulicy  Stara  Droga  1.  W tej  chwili  znajduje  się  tam  Poradnia  Psychologiczna-Pedagogiczna.  
Z informacji od Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Zbigniewa Czepelaka wynika, iż  
w okresie letnim będzie przeprowadzona ta jednostka do innego obiektu. Budynek będzie pusty. 
Pani  Alicja  poinformowała,  iż  mogłaby  być  ta  nieruchomość  wystawiona  na  sprzedaż.  Jest  to 
budynek parterowy i drewniany o powierzchni użytkowej 146 m ². Do czasu opuszczenia budynku 
byłaby możliwość  jego  przygotowania  do  sprzedaży.  Gdyby Rada wyraziła  zgodę na  sprzedaż 
można byłoby to oszacować, wykazać do publicznej wiadomości, że jest zamiar sprzedaży tego 
budynku. Po opuszczeniu tego budynku przez poradnie można byłoby dać ogłoszenie o przetargu.

Przewodniczący Komisji  Stanisław Śmierciak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki nr 352/4
 w Krynicy- Słotwiny.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4

Kierownik  Referatu  Nieruchomości  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Alicja  Lichoń 
przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w Krynicy -Zdroju. Ta uchwała dotyczy wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Czarny Potok  4 w Krynicy Zdroju. Wszystkie 
pozostałe lokale zostały sprzedane na rzecz ich najemców z bonifikatami. To jest  ostatni  lokal, 
który tam został  i  którego najemczyni dotychczasowa nie wyraziła chęci nabycia z bonifikatą.  
W związku z powyższym jest możliwość sprzedaży w przetargu jeśli będzie przychylna decyzja 
Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak  zapytał jaka jest powierzchnia działki.

Kierownik  Referatu  Nieruchomości  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Alicja  Lichoń 
odpowiedziała, iż jest to lokal o powierzchni użytkowej 11, 88 m ², mieszkały tam pielęgniarki.

Przewodniczący Komisji  Stanisław Śmierciak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego Nr  5  
w Krynicy -Zdroju. 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił  informację z 
działalności za 2012 rok Powiatowego Zarządu Dróg.  Poniesione wydatki w 2012 r. 18,1 mln zł, w tym 
na zimowe utrzymanie dróg – 2,5 mln zł (w tym zobowiązania za IV kwartał 2011 r. - 0,4 mln. zł). 
Uzyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych łącznie – 6.307.756 zł, w tym:

ze środków Unii Europejskiej – refundacja wydatków – 393.139 zł,

z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – 2.679.316 zł,
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z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – 2.897.032 zł,

z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 338.269 zł.

Z realizowane łączne efekty rzeczowe:

- nowe nawierzchnie bitumiczne – 9.562 mb,

- odbudowa i remont mostów – 5 szt.(Grybów, Obidza, Świniarsko, Bącza Kunina, Roztoka Wielka),

- odbudowa i remont przepustów – 3 szt. (Miłkowa i 2 przepusty w Lipnicy Wielkiej),

- chodniki (przebudowa, budowa) – 1.771 mb,

Zamontowano bariery energochłonne na łącznej długości: 2.182 mb.

Prace wykonane siłami własnymi przez służbę liniową Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu 
(związane z chodnikami):

remont drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przydonica – Barcice – w m. Moszczenica Niżna 
-17.005,80 zł,

remont drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice – w m. Przysietnica – 38.083,61 
zł,

remont drogi powiatowej nr 1537 K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie w m. Gołkowice Górne – 
46.663,45 zł.

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym  Sączu  Adam  Czerwiński  podziękował  za 
współpracę.  Nadmienił,  iż  sezonowo Powiatowy Zarząd  Dróg  zatrudnia  od  8  do  10  pracowników 
bezrobotnych.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak  wyraził zadowolenie z tego, że przy tak skromnym 
budżecie udało się dokonać tak wiele prac.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6/7

Stanisław  Śmierciak  Przewodniczący  Komisji  podziękował  wszystkim  za  przybycie  
i zamknął posiedzenie.

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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