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Informacja  o   stanie   mienia   komunalnego  Powiatu   Nowosądeckiego   na  dzień 
30 września 2007r. sporządzona zgodnie z art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 
o finansach publicznych.

I. DANE  DOTYCZĄCE  PRZYSŁUGUJĄCYCH  JEDNOSTCE  SAMORZĄDU 
   TERYTORIALNEGO  PRAW  WŁASNOŚCI

Stan  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Nowosądeckiego  służących 
realizacji zadań własnych Powiatu na dzień 30.09.2007r. obejmuje nieruchomości o niżej 
wymienionych powierzchniach  z  uwzględnieniem  stanu prawnego:
− własność                                  - 110,2090 ha
− udział  we  współwłasności     -     1,4046 ha

 w   t y m :
− przeznaczone  do  wykonywania  zadań  statutowych  przez  jednostki  organizacyjne 

Powiatu: własność - 54,5497 ha, udział we współwłasności - 1,2946 ha
− zajęte  pod   drogi  powiatowe:  własność – 19,2022 ha
− stanowiące  powiatowy  zasób  nieruchomości  zlokalizowany  w  Nowym  Sączu, 

Zbyszycach, Nawojowej, Krynicy-Zdroju, i Marcinkowicach:  
własność -  36,4571 ha, udział we współwłasności  -  0,11 ha
w  tym : 

     - wydzierżawiony osobom fizycznym oraz innym podmiotom gospodarczym:
 grunt o łącznej powierzchni  20,4406 ha 

Powiat Nowosądecki,  w mieszkaniowym zasobie powiatu,  posiada 4 lokale mieszkalne 
w budynkach wielolokalowych zlokalizowanych w:
− Krynicy Zdroju ul. Czarny Potok 4  -  2 lokale o pow. użytkowej 11,88 m2  i  10,25 m2

− Krynicy Zdroju ul. Czarny Potok 8  -  2 lokale o pow. użytkowej 33,00 m2  i  10,71 m2

Szczegółowy  wykaz  nieruchomości  zawarty został  w  załącznikach  nr 1, 2, 3, 4 i 5. 

II. DANE  DOTYCZĄCE  INNYCH  NIŻ  WŁASNOŚĆ  PRAW  MAJĄTKOWYCH,  
W  TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, 
UŻYTKOWANIU   WIECZYSTYM,  WIERZYTELNOŚCIACH,  UDZIAŁACH  W 
SPÓŁKACH,  AKCJACH, ORAZ  O  POSIADANIU
     Powiat Nowosądecki posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego 
własność Skarbu Państwa, obejmującego działkę nr 18/31 o pow.0,0899 ha, położonego 
w obr. 8  m.Nowego  Sącza  przy  ul.W.Witosa  oraz  prawo  własności  budynku  zaplecza 
techniczno-socjalnego, który jest wydzierżawiony podmiotowi gospodarczemu.
Na koniec września 2007r. Powiat Nowosądecki posiadał 400 udziałów (łączna wartość 
wynosi 200 tys. zł) co stanowi 5,26% w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
Należności  na  koniec okresu sprawozdawczego od SPZOZ Szpital  w Krynicy z  tytułu 
spłaconego za tę jednostkę kredytu wynosiły 3.688,9 tys. zł, a zobowiązania z tego tytułu 
(kredyt do spłaty za SPZOZ) – 1 mln zł.
Powiat  Nowosądecki  nie  posiada  ograniczonych  praw rzeczowych,  nie  tworzył  spółek 
komunalnych, nie jest też akcjonariuszem spółek prawa handlowego. 



W posiadaniu Powiatu znajdują się grunty pod drogami powiatowymi o nie uregulowanym 
stanie  prawnym.  Wojewoda  Małopolski  na  wnioski  Powiatowego  Zarządu  Dróg 
sukcesywnie stwierdza nabycie przez Powiat własności tych nieruchomości.

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE
     OKREŚLONYM   W    PKT.  I   i  II  OD   DNIA   ZŁOŻENIA   POPRZEDNIEJ
     INFORMACJI.
     Z uwagi na fakt, że bilans jest sprawozdaniem, które w najbardziej wiarygodny sposób 
przedstawia  stan  aktywów  jednostek,  do  analizy  Powiatu  za  podstawę  przyjęto  dane 
pochodzące z bilansów sporządzonych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Wartość  księgowa  majątku  Powiatu  na  dzień  31  grudnia  2006r.  zamykała  się  kwotą 
83.202,5 tys. zł, z tego:
1) gruntów – 8.079,7 tys. zł 
2) budynków i budowli –  56.992,7 tys. zł, 
3) innych środków trwałych –  2.427,5 tys. zł,
4)  pozostałych  aktywów –  15.702,6  tys.  zł  /są  to  głównie  nakłady na  nie  zakończone 
inwestycje, należności i środki pieniężne/
Aktywa  długoterminowe  przedstawione  w  załączniku  Nr  6  na  ogólną 
kwotę 76.304,2 tys. zł stanowiły  91,71 % majątku Powiatu. 
W ramach tych aktywów grunty stanowią  10,59 %, budynki i budowle 74,69%, urządzenia 
techniczne i maszyny  1,92%, a środki trwałe w budowie  11,13%.
Z kolei  aktywa obrotowe przedstawione w załączniku nr 7, których stan na 31 grudnia 
2006r. zamykał się kwotą  6.898,3 tys. zł stanowiły  8,29% majątku Powiatu.
W ramach tych aktywów należności krótkoterminowe stanowiły  41,45%, środki pieniężne 
49,07%, a zapasy materiałów i produktów stanowiły 8,29%.
Umorzenie  majątku  trwałego  (zał.  Nr  8)  wynosi  36.766,4tys.  zł,  co  stanowi  35,26% 
wartości początkowej środków trwałych.

W  okresie sprawozdawczym zbyto następujące nieruchomości:
I.  Z powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych w drodze przetargu sprzedano grunty 

o łącznej powierzchni 1,18 ha za  kwotę  419,6 tys. zł,  w tym:    
– działkę pod działalność inwestycyjną  nr 288/24 o pow.0,72 ha wraz z udziałem 

1/2cz. w dz. nr 288/26, położoną w Nawojowej
– działkę  budowlaną  nr  7/31  o  pow. 0,46ha  położoną  w Zbyszycach  gm.Gródek 

n/Dunajcem.

W okresie sprawozdawczym Powiat Nowosądecki nabył na własność nieruchomości:
I.  na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego:

− pod  drogi powiatowe o łącznej powierzchni 2,5216 ha,
II. na drodze cywilno-prawnej:

− pod drogi powiatowe  o  łącznej  pow. 1,5443 ha – umowy kupna.

W okresie sprawozdawczym, oddano do używania:
− nieodpłatnie  -  umową  użyczenia  –  pięć  pomieszczeń  o  łącznej  pow.uż.100m2 

zlokalizowanych  na  parterze  budynku  internatu,  usytuowanego  na  działce 
ewid. nr 1674/4 w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 19 na rzecz Zespołu Ekonomicznej 
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu,



− odpłatnie  –  umowami  najmu i  dzierżawy grunty o  łącznej  pow.19,07  ha  i  budynki 
o pow.1.896,95m2

Szczegółowy  wykaz  zmian  form  dysponowania  nieruchomościami  przedstawia 
załącznik Nr 9,  a  wykaz  mienia  w  podziale  na  jednostki  organizacyjne  zawiera 
załącznik Nr 10.

Majątek  trwały  Powiatu  Nowosądeckiego  w  okresie  od  1  października  2006 r.  do 
30 września 2007 r. powiększono o:

A. Przekazane do użytku inwestycje na kwotę  9.016,2 tys. zł,  w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Grybów-Kruzlowa Niżna wraz z 
budową chodnika w m.Siołkowa – I etap

426,1 tys. zł

2. Przebudowa dróg powiatowych Chełmiec-Gołkowice i Limanowa-
Chełmiec 

3 300,0 tys. zł

3. Obejście  osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososina 
Dolna – I etap – budowa mostu wraz z dojazdami we 
Wronowicach 

1 250,0 tys. zł

4. Wykup gruntów pod drogi 252,2 tys. zł
5. Budowa Hali Sportowej przy ZSzP w Krynicy-Zdroju 3 568,2 tys. zł
6. Wykonanie instalacji p.poż. w DPS Zbyszyce Filia w Klęczanach 44,6 tys. zł
7. Modernizacja kotłowni gazowej w DPS Muszyna 84,6 tys. zł
8. Rozbudowa sygnalizacji przyzywowej oraz rozdzielenie zasilania 

elektrycznego platformy zewnętrznej od magazynu żywności w 
DPS w Muszynie

10,5 tys. zł

9. Przebudowa pomieszczeń dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 
Muszynie

80,0 tys. zł

B. Zakupy inwestycyjne w kwocie 636,5 tys. zł, w tym w:

1. Starostwie Powiatowym - o kwotę 158,0 tys. zł
2. Powiatowym Zarządzie Dróg - o kwotę 300,2 tys. zł
3. Domach Pomocy Społecznej - o kwotę   41,5 tys. zł
4. Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu            - o kwotę   22,9 tys. zł
5. Powiatowym Urzędzie Pracy - o kwotę   96,8 tys. zł
6. Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Plac.Oświat. - o kwotę   11,0 tys. zł
7. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - o kwotę     6,1 tys. zł

IV.  DANE  O  DOCHODACH  UZYSKANYCH  W  OKRESIE  OD  1.10.2006r.  DO 
30.09.2007r. ORAZ PLANOWANYCH DO UZYSKANIA W 2008 ROKU Z TYTUŁU 
WYKONYWANIA PRAWA  WŁASNOŚCI   I   INNYCH  PRAW  MAJĄTKOWYCH  
ORAZ  WYKONYWANIA  POSIADANIA

 Dochody z mienia Powiatu w okresie IV kwartału 2006r. oraz 3-ch kwartałów 
2007r. wyniosły  4.141,5 tys. zł,  w tym:

- ze sprzedaży  nieruchomości 529,9 tys. zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 23,4 tys. zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 231,0 tys. zł
- z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 2 992,1 tys. zł



- z opłat za trwały zarząd  6,1 tys. zł
- z  odsetek od lokat 158,8 tys. zł
- inne wpływy 200,1 tys. zł
Szczegółowy wykaz dochodów przedstawiono w załączniku Nr 11.

W 2008 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wykonywania prawa własności 
i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w łącznej kwocie 4.289,5 tys. zł 
– szczegółowy wykaz w załączniku nr 12.

V. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW  NA 
    STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO

Bezpośrednim  źródłem  zwiększenia  majątku  trwałego  mienia  Powiatu  są 
inwestycje.  
Na rok bieżący zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne na łączną 
kwotę 20.430,1 tys. zł, w tym:

− Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 309,7 tys. zł
− Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 19 573,2 tys. zł
− Domy  Pomocy Społecznej 303,2 tys. zł
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 126,1 tys. zł
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju 5,7 tys. zł
− Powiatowy Urząd Pracy 55,0 tys. 

zł
− Internat Międzyszkolny w Starym Sączu 7,2 tys. zł
− Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowaw. w Rytrze 50,0 tys. zł

W  okresie  III  kwartałów  2007r.  Powiat  Nowosądecki  realizował  następujące 
zadania inwestycyjne:

             poniesione nakłady: 
1. Budowa mostu wraz z dojazdami we Wronowicach (I etap) 3 889,4 tys. zł
2. Wykup gruntów pod drogi 104,9 tys. zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i 

mostów
10,0 tys. zł

4.  Budowa Hali Sportowej przy ZSzP w Krynicy-Zdroju 5,7 tys. zł
5.  Zakup i montaż pionowego dźwigu platformowego w DPS w 

Zbyszycach
0,5 tys. zł

6.  Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy 
DPS w Muszynie

1,6 tys. zł

7.  Modernizacja DPS w Muszynie (I i II etap) 5,2 tys. zł



Zał. Nr 5

ZESTAWIENIE  ILOŚCIOWE  MAJĄTKU  STANOWIĄCEGO  WŁASNOŚĆ 
POWIATU  NOWOSĄDECKIEGO

(INFRASTRUKTURA  KOMUNALNA)  
stan na dzień 30.09.2007r.

Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość
Drogi Km 524
Długość linii tramwajowych i autobusowych Km -
Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne Km -
Długość sieci kanalizacyjnej Km -
Długość sieci ciepłowniczej Km -
Zieleń Km2 -

Zasób mieszkaniowy wg. stanu na dzień 30.09.2006 r.

lokale mieszkalne ilość 4
lokale użytkowe ilość -
budynki ogółem - -



Zał. Nr 9

FORMA  DYSPONOWANIA  NIERUCHOMOŚCIAMI
 POWIATU  NOWOSĄDECKIEGO

stan na dzień 30.09.2007r.

Forma dysponowania 
nieruchomościami

Powierzchnia (m2) Uzyskana kwota (PLN) 

Sprzedaż nieruchomości 11 800 419 650

Oddanie nieruchomości w 
dzierżawę i najem

grunty - 190 700
budynki – 1 897

45 168

Oddanie nieruchomości w 
wieczyste użytkowanie

- -

Oddanie nieruchomości w 
użytkowanie

- -

Oddanie nieruchomości w trwały 
zarząd

- -

Oddanie nieruchomości w 
użyczenie

100 -

Zamiana  nieruchomości - -

Nabycie  nieruchomości - -

Sprzedaż lokali - -

Darowizna nieruchomości - -
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