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PROTOKÓŁ Nr 7/2012
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 26 listopada 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok
w zakresie obejmującym działania Komisji.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich
przybyłych.
W posiedzeniu bierze udział sześciu Członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Adam Czerwiński

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Maria Jękot

- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,

Marian Ryczek

- Wydziału Geodezji i Budownictwa .

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji
i poddał go pod głosowanie.

Stanisław

Śmierciak

przedstawił

porządek

posiedzenia

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie protokół nr 5 z 25
października 2012 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie protokół nr 6 z 9 listopada
2012 r.
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Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok w zakresie obejmującym działania Komisji.
Transport i łączność:
W tym dziale przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych, inwestycje i zakupy
inwestycyjne oraz zarządzanie drogami – planuje się w wysokości 25.639.500 zł, w tym wydatki
majątkowe w kwocie 17.179.225 zł.
Planowane wydatki na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych
wynoszą 25.021.406 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 7. 960.275 zł, a na wydatki
majątkowe 17.061.131 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE
wynoszą 11.318.975 zł.
W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przewiduje się
sfinansowanie:
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości 2.903.095 zł, w tym służby
liniowej oraz bezrobotnych zatrudnianych okresowo w ramach robót interwencyjnych
( stanowiących element kosztów ponoszonych na utrzymanie dróg i mostów ) oraz wypłatę 11
nagród jubileuszowych,
wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej wysokości 5.041.180 zł,
z tego :
- remontów i bieżącego utrzymania dróg i mostów powiatowych na kwotę 4.422.000 zł, z tego na:
- remonty i utrzymanie dróg i chodników
- 4.372.000 zł
- remonty i utrzymania mostów i przepustów
50.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych w wysokości 17.061.131 zł planuje się sfinansowanie
zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w ramach;
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013; „Budowę zachodniej
obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” - 11.318.975 zł ( z
czego 10.327.174 zł ze środków Unii Europejskiej i z pomocy finansowej Województwa
Małopolskiego 549.620 zł oraz udział własny Powiatu 442.181 zł.),
.
Ponadto w ramach kwoty 805.000 zł na pozostałe wydatki majątkowe PZD przewiduje się
sfinansowanie;
wykupu gruntów pod realizację zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie zobowiązań wobec
właścicieli gruntów, które zostały przekazane pod realizację inwestycji drogowych
i mostowych, - 100.000 zł,
opracowania dokumentacji technicznej, w tym wynikającej z uchwał Rady Powiatu, zaleceń
Inspekcji Pracy dotyczącej zaplecza socjalnego, udziału własnego oraz opracowanie projektów
podziału nieruchomości – 605.000 zł.,
wykonanie przyłaczy linii energetycznej i sieci wodociągowej oraz ogrodzenia i bramy wjazdowej
do obiektów PZD w Nowym Sączu – 100.000 zł.
W ramach planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowej zaplanowano
kwotę 500.000 zł - na zapewnienie udziału własnego na realizację zadań związanych z usuwaniem
skutków powodzi, w tym na wykonanie nowych nakładek i remonty korpusów dróg.
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W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale na
zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 149.130 zł planuje się
przeznaczyć na;
1.realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat na kwotę 79.000 zł obejmujących
następujące zadania;
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomosci Skarbu Państwa,
- ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
- zaspakajanie roszczeń byłych włascicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,
- wypłatę odszkodowań.
2.Wydatki na zadania własne związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w wysokości 70.130
zł, w tym na;
- wycenę nieruchomosci Powiatu w celu ich sprzedaży,
- podział nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty sądowe (za wpis prawa własnosci nieruchomosci nabytych pod obwodnice) i notarialne,
- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych,
- administrowanie nieruchomością w Krynicy Zdroju,
- podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Powiatu, będących obecnie
w uzytkowaniu szkół.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2012 r., w dziale 600 – transport i łączność, oraz w dziale 700 – gospodarka
mieszkaniowa wraz z opinią do budżetu na 2013 rok.
Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.
Wynik głosowania: za - 6, przeciw - 0,
wstrzymujących się - 0.
Opinia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 r., stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa została włączona do systemu finansów publicznych z przekonaniem, że
będzie to narządzie zapewniające racjonalne planowanie zadań i długu w sektorze finansów publicznych
w kilkuletniej perspektywie. Z założenia ma to być dokument strategiczny i priorytetowy, jeśli chodzi
o kreowanie kierunków rozwoju Jednostek samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie
potrzeb i możliwości samorządów. Wieloletnią Prognozę Finansową należy opracowywać co roku
z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć. Jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim
wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki
przewidziano realizację zadań.
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Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5/6
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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