
 `          PROTOKÓŁ Nr 8/2013
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 10 grudnia 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  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  

w zakresie obejmującym działania Komisji.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Wypracowanie  i  przyjęcie  planu  pracy  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego na 2014 rok.
6. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności   Komisji  Mienia  i  Infrastruktury   Rady Powiatu 

Nowosądeckiego za 2013 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury 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:

Adam Czerwiński            - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Marian Ryczek                      -  Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,

Stanisław Tokarczyk - Dyrektor Wydziału Finansowego.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław  Śmierciak przedstawił  porządek 
posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2
Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie 
protokół nr 7 z 23 października 2013 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

Ad. 3

Dyrektor Wydziału Finansowego Stanisław Tokarczyk przedstawiła projekt uchwały budżetowej 
Powiatu Nowosądeckiego na 2014 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  36.051.611 zł,  w tym wydatki 
majątkowe w kwocie 27.176.282 zł.

Planowane  wydatki  na  zadania  z  zakresu  utrzymania  dróg  publicznych  powiatowych 
wynoszą 34.914.602 zł.   Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 8. 575.329 zł,  a na wydatki  
majątkowe 26.339.273 zł,  w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 
wynoszą  22.554.273 zł.  i  przeznaczone są  na  budowę zachodniej  obwodnicy Nowego Sącza  – 
połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28.

W ramach  wydatków bieżących  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Nowym Sączu  przewiduje  się 
sfinansowanie:

• wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości 3.040.630 zł, w tym służby 
liniowej oraz bezrobotnych zatrudnianych okresowo w ramach robót interwencyjnych. 

• wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej wysokości 5.517.799 zł,  
z tego :

- remontów i bieżącego utrzymania dróg i mostów powiatowych na kwotę 4.835.140 zł, z tego na:
- remonty i utrzymanie dróg i chodników - 4.785.140 zł
- remonty i utrzymania mostów i przepustów -      50.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości  26.339.273 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” - 22.554.273 zł 
(  z  czego 15.870.550 zł  dotacji  z Unii  Europejskiej,z pomocy finansowej Województwa 
Małopolskiego 4.445.167 zł i z dwóch Gmin (Chełmiec i Podegrodzie) – 1.489.300 zł oraz 
udział własny Powiatu 749.256 zł.),

− udział Powiatu w łącznej wysokości 2.250.000 zł na zadania dotyczące przebudowy dróg i 
mostów w ciagach dróg powiatowych, które mogą być dofinansowane z rezerwy subwencji 
ogólnej  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  z  pomocy 
finansowej z Gmin Powiatu.

.
Ponadto  w  ramach  kwoty  1.535.000  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
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 i mostowych, - 500.000 zł,
• opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów, w tym wynikającej 

z  uchwał  Rady  Powiatu,  udziału  własnego  oraz  projektów  podziału  nieruchomości  – 
700.000 zł,

• opracowanie dokumentacji technicznej dla zaplecza socjalnego i technicznego ( w związku 
z zaleceniami Inspekcji Pracy dot. zaplecza socjalnego) – 100.000zł,

• wykonanie przyłączy sieci wodociągowej oraz ogrodzenia i bramy wjazdowej do obiektów 
PZD w Nowym Sączu – 85.000 zł.

• Zakupy  inwestycyjne  sprzetu  w  celu  uzupełnienia  i  wymiany  zuzytych  srodków 
transportowo-sprzetowych – 150.000 zł.

W ramach planowanych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 
kwotę 1.046.350 zł -   na  zapewnienie  udziału  własnego w finansowaniu  zadań remontowych  
i inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale na 
zadania z  zakresu gospodarki  gruntami  i  nieruchomościami w wysokości  7.698.898 zł.  oraz na 
realizację nowego projektu planuje się przeznaczyć na;

1. realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat na kwotę 92.000 zł obejmujących 
następujące zadania;

• ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa
• rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,nabywanie oraz amiana nieruchomości do 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
• aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomosci Skarbu Państwa,
• regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych,
• zaspakajanie roszczeń byłych włascicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, 
• wypłatę odszkodowań.

2. Wydatki na zadania własne związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu w wysokości 
135.730 zł, w tym na;

- wycenę nieruchomosci Powiatu w celu ich sprzedaży,
- podział nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe,
- opłaty sądowe (za wpisy prawa własności nabytych nieruchomosci) ,
- administrowanie nieruchomością w Krynicy Zdroju,

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie 
projekt  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  r.,  w  dziale  600  –  transport  
i łączność, oraz w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wraz z opinią do budżetu na 2014 rok.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Wynik głosowania: za - 4,       przeciw - 0,                    wstrzymujących się - 1.

Opinia  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r., stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.4

Dyrektor Wydziału Finansowego Stanisław Tokarczyk przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.  
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 przyjęto wzrost prognozowanych kwot dochodów 
i wydatków na lata 2015-2017 kierując się m.in. podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi do 
2017 r., a począwszy od 2018 r. do 2023 r. przyjęto wzrost dochodów i wydatków średnio o 1 % rocznie 
(w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku do roku poprzedniego. Największym 
przedsięwzięciem Powiatu ujętym w tej Prognozie jest realizacja projektu w ramach MRPO pn. „Budowa 
zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28” o wartości 
kosztorysowej ponad 47 mln zł. Podpisane są umowy z Województwem Małopolskim o współpracy przy 
realizacji  zadania,  w tym pomocy finansowej  oraz  z  dwoma zainteresowanymi  Gminami  Powiatu. 
Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym dl;a wym. projektu Powiat będzie ubiegał się o zaliczki na jego 
realizację.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Wynik głosowania: za - 4,       przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.

Ad.5

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak przedstawił propozycje planu 
pracy Komisji na 2014 rok.

Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.
Projekt planu pracy Komisji na 2014 rok został jednogłośnie przyjęty.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak  przedstawił sprawozdanie  
z realizacji planu pracy Komisji w 2013 roku. 

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie z pracy Komisji w 2013 roku zostało jednogłośnie przyjęte.
Dokument stanowi załącznik do protokołu

Ad.7

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

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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