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                                PROTOKÓŁ Nr 3/2017 
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 18 maja 2017 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 zmiany 
Uchwały nr 220/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Nowosądeckiego.  

4. Informacja z działalności za 2016 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                       
w Nowym Sączu. 

5. Zapoznanie się z informacjami na temat: 

 remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2017 r., 

 przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych, 

 remontów bieżących na drogach powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych 
inwestycjach na w/w drogach, 

 przetargów dotyczących infrastruktury powiatu oraz złożonych wniosków dotyczących 
pozyskiwania środków z UE i innych źródeł zewnętrznych. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie  i przywitał 
wszystkich przybyłych.   

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

 

Antoni Koszyk  - Wicestarosta Nowosądecki, 

Adam Czerwiński   - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

Janusz Golec   - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

Marcin Dyczek  - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał Członków Komisji czy są  
i wnioski do porządku obrad. 
 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie porządek obrad. 
Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół  
nr 2/2017 z 23 marca 2017 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad. 3 

Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Marcin Dyczek przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  zmiany Uchwały nr 220/XXII/17 Rady 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.  

W toku kolejnych czynności związanych z pozyskaniem dofinansowania przez Szpital, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasugerował dokonanie korekty redakcyjnej w 
treści przedmiotowej uchwały, co umożliwi kompleksowe objęcie zabezpieczeniem zobowiązania 
wynikającego zarówno z udzielanej przez Fundusz pożyczki, jak i dotacji. Mając na uwadze 
powyższe, niniejsza uchwała znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały nr 220/XXII/17 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. 
 
 
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  
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Ad. 4 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Golec przedstawił informację  
z działalności za 2016 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu. 

Zostały omówione  zadania i kompetencje jednostki, obszar działania oraz budżet inspektoratu. 
 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  poinformował, iż nie ukrywa 
swojego zadowolenia, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawia tą informację na 
Komisji Mienia i Infrastruktury. Uważa, że w ten sposób Pan Janusz Golec ma możliwość 
wyartykułowania wielu spraw i kwestii, które są ciężkie i nurtujące. 
 

 
Komisja przyjęła informację.  Stanowi ona załącznik do protokołu. 
 
 

 

Ad.5 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację na 
temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2017 r.  

 
Członkowie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. 

 

W następnej kolejności Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  
podsumował przebieg akcji zimowej na drogach powiatowych oraz przedstawił informację na temat 
remontów bieżących na drogach powiatowych po sezonie zimowym oraz planowanych 
inwestycjach na w/w drogach 
 

Członkowie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN zaakceptowali utrzymanie obecnych standardów 
zimowego utrzymania dróg powiatowych, jak również w przyszłych sezonach. Komisja przyjęła 
informację, w tym sposób organizacji, kontroli i nadzoru akcji zimowej.  
 

Następnie została omówiona informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu oraz 
złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE i innych źródeł zewnętrznych. 

 

 

Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Marian Dobosz zapytał o remont                    
ul. Szczawnickiej i czy faktem jest, że zostały przesunięte z tej drogi środki na budowę chodnika                   
w Łomnicy? 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński wyjaśnił, iż remont 
cząstkowy nawierzchni zostanie wykonany siłami Powiatowego Zarządu Dróg po nastaniu warunków 
atmosferycznych umożliwiających prowadzenie tych prac, natomiast zgodnie z deklaracją złożoną na 
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spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój ze Starostą i Wicestarostą finansowanie przez 
miasto i gminę chodnika w Łomnicy jest niezależne od zadeklarowanej pomocy na Ulicę Szczawnicką. 
Decyzja w sprawie prac na Ulicy Szczawnickiej będzie mogła być podjęta w 2-gim półroczu po 
uzyskaniu informacji czy zadanie to zostanie objęte programem „ Rozbudowy Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej”. 
 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał o budowę chodnika w rejonie 
mostu na wjeździe do Korzennej? 
 
 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński poinformował, iż w trakcie 
wizytacji przez Starostę i Wicestarostę Gminy Korzenna wójt określił, że w pierwszej kolejności należy 
wykonać chodnik i przebudowę skrzyżowania z drogą Korzenna –Krużlowa. Zarząd Powiatu przewiduje 
przeznaczenie środków na ten cel. 
 
Członek Komisji Mienia i Infrastruktury Tadeusz Zaremba zwrócił się z prośba o podjęcie starań                  
o uzyskanie środków spoza budżetu Powiatu pozwalających wybudować normatywny most przez 
Dunajec w Jazowsku w ciągu drogi powiatowej Jazowsko-Obidza w miejsce obecnego mostu 
tymczasowo odbudowanego przez wojsko po powodzi w 1997 roku.  Obecne parametry i nośność mostu 
bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu oraz zasadniczo ograniczają możliwość dojazdu cięższych 
samochodów do miejscowości Obidza i Brzyna. 
 
Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk potwierdził, iż problem został omówiony na spotkaniu                    
z Wojewodą Małopolskim Józefem Pilchem . Zarząd Powiatu Nowosądeckiego będzie  poszukiwał źródeł 
sfinansowania tej inwestycji. Faktycznie most został odbudowany po powodzi w 1997 r. przez wojsko.          
Od tego czasu nie wystąpiły na nim szkody powodziowe. 
 
Członek Komisji Mienia i Infrastruktury Tadeusz Zaremba zapytał czy zostały przyznane środki na 
opracowanie dokumentacji technicznej dot. stabilizacji osuwiska w Łazach Brzyńskich? 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński wyjaśnił, iż wszystkie                
4 osuwiska wnioskowane przez Powiat Nowosądecki do opracowania dokumentacji uzyskały pozytywną 
opinię Wojewódzkiego Zespołu działającego przy Wojewodzie.  Nie uzyskano formalnego stanowiska 
potwierdzającego finansowanie tych zadań. 
 
 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał czy będą wykonywane prace 
związane z odmalowaniem linii krawędziowych dróg powiatowych? 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż prace te 
będą prowadzone z nastaniem sprzyjających warunków atmosferycznych siłami Powiatowego Zarządu 
Dróg. W pierwszej kolejności przejścia dla pieszych, a w następnej linie wymagające renowacji oraz 
odcinki, gdzie wykonano nowe nawierzchnie. 
 
Członek Komisji Mienia i Infrastruktury Józef Świgut zgłosił problem zalewania nieruchomości 
mieszkańca Kamionki Górnej sąsiadującej z przebudowanym przez powiat mostem. 
 
 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński wyjaśnił, iż zalewanie 
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następuje na wskutek położenia budynku w niecce terenowej, a zdecydowana większość wody spływa                  
z drogi gminnej. W ramach robót mostowych Powiat wykona odwodnienia, które pozwoli przejąć całość 
wody z jezdni i chodnika na przebudowanym odcinku. Natomiast rozważone będzie wspólnie z gminą 
wykonanie prac rozwiązujących problem tego mieszkańca (przepych pod drogą). 
 

Ad.6 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim za 
przybycie i zamknął posiedzenie. 
             
 
                   Przewodniczący 
        Komisji Mienia i Infrastruktury RPN 

      
           Antoni Poręba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska     


