
   `          PROTOKÓŁ Nr 3/2016
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 12 maja 2016 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 przystąpienia 

Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  "Cyfryzacja  zasobów  geodezyjnych  

i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz".

4. Informacja z działalności  za 2015 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Nowym Sączu.

5. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych.

6. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2016 r. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania 

Wójtowi  Gminy  Gródek  nad  Dunajcem  przez  Powiat  Nowosądecki  zarządzania  drogą 

powiatową nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 0+080 – km 

0 +870 w miejscowości Tropie.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. 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:

Monika Bochenek - Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich
Adam Czerwiński - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
Janusz Golec - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Renata Ramza - p.o Dyrektora Wydziału Geodezji 
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Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba zgłosił  wniosek
o zmianę punktów wysłanego wcześniej porządku obrad komisji  tj. przełożenie pkt.  6 po pkt. 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu 
Nowosądeckiego  do  projektu  "Cyfryzacja  zasobów  geodezyjnych  i  kartograficznych  Powiatu 
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz". Jest to wniosek na prośbę Dyrektora Powiatowego Centrum 
Funduszy Europejskich Moniki Bochenek.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba poddał  pod  głosowanie  w/w 
wniosek .

Przewodniczący Komisji  Mienia i  Infrastruktury Antoni  Poręba stwierdził,  że  wniosek  został 
przyjęty.  Punkt,  który  będzie  referowany  przez  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Funduszy 
Europejskich został  przesunięty jako pkt. 3 porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał Członków Komisji czy są 
inne wnioski do porządku obrad.

Wobec braku uwag  Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie porządek obrad komisji  po zmianach.
Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół 
nr 2/2016 z 31 marca 2016 r. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3
Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek  przedstawiła 
projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do 
projektu "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy 
Sącz".
Projekt realizowany będzie w latach 2016-2020.  Wartość projektu ustalona została w oparciu o limity 
dofinansowania ze śroków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ustalone 
porozumieniem  zawartym  pomiedzy  Województwem  Małopolskim  oraz  powiatami  Małopolski 
dotyczącym zasad współpracy przy realizacji projektów planowanych do dofinansowania ze srodków 
RPO. Z uwagi na to, że Powiat Nowosądecki posiada zasoby geodezyjne i kartograficzne dla Miasta 
Nowy Sącz oraz wykonuje na rzecz Miasta Nowy Sącz zadania w zakresie geodezji i kartogarfii, zasadna 
jest realizacja projektu partnerskiego, w którym funkcję Lidera pełnić będzie Powiat Nowosądecki.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  zapytał  jaki jest wkład własny 
Powiatu Nowosądeckiego?
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Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek  odpowiedziała,  że 
środki dofinansowania przeznaczone dla Powiatu Nowosądeckiego wynoszą ok. 10 429 796 zł. natomiast 
dla Miasta Nowego Sącza stanowią kwotę ok. 4 018 820, 47 zł.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  zapytał czy będzie się to wiązał ze 
zwiększeniem kosztów zatrudnienia?

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek odpowiedziała, że nie 
będzie miało to żadnego wpływu na zwiększenie kosztów zatrudnienia.

Wobec braku uwag  Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie   przystąpienia  Powiatu 
Nowosądeckiego  do  projektu  "Cyfryzacja  zasobów  geodezyjnych  i  kartograficznych  Powiatu 
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz".

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad. 4
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Golec przedstawił informację z działalności za 
2015 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu.

W Inspektoracie zatrudnionych jest 12 pracowników słuzby cywilnej (w tym 9 pracowników merytorycz-
nych, 2 osoby sekretariat i 1 osoba na 0,8 etatu – kadry i księgowość). W 2015 roku odeszło 3 pracowni-
ków merytorycznych z uprawnieniami budowlanymi. W ich miejsce zostały zatrudnione 2 osoby. W 2015 
roku Inspektorat dysponował kwotą w wysokości 824 856 zł., w tym kwotą 724 856 zł. z przeznaczeniem 
na realizację zadań rządowych. Kwotę 100 000 zł. przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Są-
czu wydatkowano m.in. na:

• wynagrodzenia i pochodne – 49 920, 65 zł.,
• ZFŚS- 1 499,74 zł.,
• koszty materiałów i wyposażenia – 13 199,97 zł.,
• czynsz i świadczenia czynszowe – 10 799,92 zł.,
• koszty remontu i konserwacji – 1 999, 56 zł.,
• usługi obce (w tym poczta) – 20 499,41 zł.,
• usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie samochodu – 2 000 zł.

W dalszej części Pan Janusz Golec omówił zadania i kompetencje jednostki.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  zapytał ile jest skarg,  wpływających 
do Inspektoratu, które kończą się w sądzie?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Golec  odpowiedział, iż w 2015 roku Powiatowy 
Inspektor rozpatrzył 221 skarg i wniosków obywateli. Tendencja utrzymuje się mniej więcej na jednako-
wym poziomie. Nie są rozpatrywane donosy. Są to problemy z którymi, jak podkreślił Pan Janusz Golec 
boryka się wiele Inspektoratów. Podkreślił, jednak, iż w porównaniu z innymi placówkami ma najmniej-
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szy % spraw, które zalegają. Na zakończenie dodał, iż pracownicy się zwalniają, a wyuczenie kolejnych 
osób, tak by prawidłowo wykonywali swoje obowiązki wymaga dłuższego czasu. Zwykle zajmuje to oko-
ło 1 roku.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba  poinformował, iż nie ukrywa swoje-
go 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  podsumował przebieg 
akcji zimowej na drogach powiatowych.

Członkowie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN zaakceptowali utrzymanie obecnych standardów zi-
mowego utrzymania dróg powiatowych, jak również w przyszłych sezonach. Ponadto przyjęli do wiado-
mości decyzję Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o przeznaczeniu oszczędności w wysokości 1,5 mln zł 
na wykup gruntów pod obwodnicę zachodnią Nowego Sącza. Komisja przyjęła informację, w tym sposób 
organizacji, kontroli i nadzoru akcji zimowej. Jednocześnie z niepokojem przyjęła fakt, że łagodna zima 
mogła odbić się na kondycji finansowej podmiotów wykonujących przedmiotowe usługi na zlecenia po-
wiatu.

Komisja przyjęła informację.  Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację na 
temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2016 r. 

Członkowie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. 
Dodatkowo Pan Adam Czerwiński poinformował o promesach, które Starosta Nowosądecki Marek Pła-
wiak odebrał na odbudowę szkód powodziowych oraz na opracowanie dokumentacji geologiczno – inży-
nierskiej na osuwiska zgłoszone do odbudowy przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Umowy z wyko-
nawcami tych prac winny być wysłane do Wojewody Małopolskiego do końca czerwca br. 
Wspomniana promesa na remont dróg powiatowych opiewa na kwotę 620 tysięcy złotych w ramach środ-
ków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Pieniądze  pochodzą  z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  Promesy przyznano 104 jednostkom 
samorządu terytorialnego, w tym 92 gminom i 12 powiatom na realizację łącznie 219 zadań.
Każde  dodatkowe  pieniądze  pozyskane  z  zewnątrz,  to  dla  szansa  na  kolejne  remonty  
i modernizacje dróg. Z przyznanych  pieniędzy będą likwidowane szkody powodziowe.
620 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na:

- odbudowę drogi powiatowej nr 1446 K Stróże - Polna – Łużna
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- odbudowę drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna
- odbudowę drogi powiatowej nr 1520 K - ul. Szczawnicka w Piwnicznej-Zdroju

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił szczegółowo sposób po-
stępowania obowiązujący przy realizacji robót związanych ze stabilizacją osuwisk w ciągach dróg powia-
towych.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 7
Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Nowym Sączu  Adam Czerwiński  przedstawił  projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem 
przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa 
Posadowa w km 0+080 – km 0 +870 w miejscowości Tropie.
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem wystąpił z propozycją przekazania zarządzania drogą powiatową nr 
1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 0+080-km 0 +870 w miejscowości Tropie.  
Rada  Gminy  Gródek  uchwałą  z  dnia  30  marca  2016  r.  Wyraziła  wolę  przejęcia  od  Powiatu 
Nowosądeckiego zarządzania w/w odcinkiem drogi powiatowej. Zarządzanie drogami publicznymi może 
być przekazywane między zarządcami w drodze porozumienia. Przedmiotowe porozumienie umożliwi 
przygotowanie przez Gminę wniosku o dofinansowanie przebudowy tego odcinka drogi ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie w sprawie przekazania Wójtowi 
Gminy Gródek nad Dunajcem przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1449 K 
Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 0+080 – km 0 +870 w miejscowości Tropie.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad. 8
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał jak wygląda sytuacja dot. 
kwestii składania dokumentacji na budowę chodników przez włodarzy gmin?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński potwierdził, że do tej pory 
6 gmin przedłożyło dokumentację pozwalającą podjąć realizację budowy chodników na zasadach wypra-
cowanych także przez Komisję.

Członkowie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN omówili zadania dot. ich obszarów w zakresie bu-
dowy chodników.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba dodał , iż w obecnej sytuacji nie  
zostały wykorzystane wszystkie środki na budowę chodników przy współpracy z gminami.
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  dodał, iż w tej sytuacji 
czeka nadal na wnioski z gmin pozwalające rozpocząć roboty budowlane (które zadeklarowały chęć  
budowy chodników w bieżącym roku). Niektóre z gmin nie zachowują warunków technicznych, dotyczą-
cych projektowania i budowy chodników wynikających z obowiązujących przepisów. W związku z tym 
zgodnie z wypracowanymi zasadami współpracy wymagane jest, by gminy dokonywały zgłoszenia – 
będą w ten sposób uzyskiwały zezwolenia na budowę chodników.

Członek Komisji Józef Świgut poruszył również kwestię wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod ob-
wodnicę zachodnia Nowego Sącza.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński wyjaśnił, że odszkodowa-
nia objęte ostatecznymi decyzjami Prezydenta Miasta Nowego Sącza zostały w pełni wypłacone. Pozosta-
ła kwota odszkodowań dot. nieruchomości Skarbu Państwa i gmin Zarząd Powiatu podjął starania o  
rezygnację tych podmiotów z należnych kwot zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz działek o nieuregulowanym stanie prawnym, nieza-
kończone sprawy rozwodowe, spadkowe itd.

Ad.9
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
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