PROTOKÓŁ Nr 2/2018
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 4 kwietnia 2018 r.
Realizowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady
Powiatu Nowosądeckiego.
3. Informacja z działalności za 2017 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
4. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r.
5. Regulacja stanu prawnego na drogach powiatowych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania
Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr
1530 K Barcice – Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzania
Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez Powiat Nowosądecki
zarządzania drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego

ul. Pułaskiego –

Leluchów – Granica Państwa od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie).
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Marian Dobosz otworzył posiedzenie
i przywitał wszystkich przybyłych.
W posiedzeniu wzięło udział 5 Członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Marek PŁAWIAK
Antoni KOSZYK
Adam CZERWIŃSKI
Alicja LICHOŃ
Janusz BANACZYK
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- Starosta Nowosądecki
- Wicestarosta Nowosądecki
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
- Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami
- Dyrektor Wydziału Geodezji
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Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Marian Dobosz zaproponował wprowadzenie
do porządku obrad pkt. 8 dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu poparcia
zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz pozostałych instytucji,
o których mowa jest w Programie Polska Platforma Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu.
Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad powyższego punktu.
Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Marian Dobosz zapytał Członków Komisji
czy są wnioski do porządku obrad.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Marian Dobosz poddał
pod głosowanie porządek obrad.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2.
Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Marian Dobosz poddał pod głosowanie
protokół nr 1/2018 z 28 lutego 2018 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.
Ad 3
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił informację z działalności za
2017 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
Wydatki, w nadzorowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg dziale 600 Transport i łączność, zamknęły się
w 2017 r. kwotą 31 417 853, 83 zł. Efektem działań w 2017 r. było uzyskanie:
 nowych nawierzchni bitumicznych ok. 15 875 mb,
 przebudowa, odbudowa i remont 4 mostów,
 budowa, przebudowa i remont ok. 14 243 mb chodników,
 montaż ok. 3 200 mb barier energochłonnych.
Ponadto informacja zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonanych inwestycji, remontów,
dokumentacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu, zimowego utrzymania dróg oraz inne prace związane z
bieżącym utrzymaniem dróg, w tym wykonywane przez służbę liniową Powiatowego Zarządu Dróg.
Komisja zapoznała się z powyższą informacją.

Ad 4.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił informację na temat planu
remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r.
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Poinformował, iż zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. uchwaloną przez radę Powiatu
Nowosądeckiego, plan wydatków nadzorowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w dziale 600 –
Transport i łączność został przyjęty w wysokości 25 236 657 zł.
Przewiduje się, że w 2018 r. będą finansowane m. in: zadania związane z bieżącym utrzymaniem
dróg, inwestycje polegające na robotach budowlanych, dokumentacje techniczne dla przebudowy
dróg i mostów, operaty szacunkowe, wykup gruntów oraz wypłatę odszkodowań, dotacje celowe.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak dodał, że Powiat otrzymał dodatkowe środki na drogi gminne
oraz powiatowe, oraz zostanie przebudowana droga powiatowa w Piwnicznej Zdroju (ul. Szczawnicka), a
także dokończona nawierzchnia w Kamionce Wielkiej do granicy miasta.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut podziękował za realizację inwestycji w Kamionce
Wielkiej, dodając, że jest to odcinek drogi gdzie do obwodnicy często tworzy się korek.
Komisja zapoznała się z powyższą informacją.

Ad 5.
Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła regulację
stanu prawnego na drogach powiatowych.
W głównej mierze sprawa regulacji dotyczy chodnika w miejscowości Królowa Górna.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut poinformował, iż droga Nowy Sącz – Florynka jest
drogą bez regulacji prawnych.
Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń dodała, że problem związany
jest m. in z brakiem drogi w terenie, ponadto w niektórych miejscach droga wchodzi w wody płynące, a
nawet w nieruchomości. Aby doprowadzić powyższą kwestię do prawidłowego stanu, należy wydzielić
faktyczny przebieg drogi w terenie. Wiąże się to z określoną procedurą, m.in. z pomiarami Powiatowego
Zarządu Dróg wraz z porozumieniem z RZGW, aby teren był w posiadaniu PZD.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut wspomniał, że problem pojawił się po regulacji rzek w
latach 90-tych.
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Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń zasygnalizowała, że po
faktycznym wydzieleniu, należy zmienić użytek na faktyczny poprzez wydanie decyzji administracyjnej,
następnie wygasić trwały zarząd z RZGW . Po takim wygaszeniu, posiadanie przejmie Skarb Państwa,
wtedy zarządca będzie mógł wystąpić do wojewody o wydanie decyzji z mocy prawa związaną ze stanem
faktycznym.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odpowiadając na powyższą kwestie, wyjaśnił, że proponuje
zająć się tą sprawą w kolejnej kadencji, ponieważ trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Ponadto
są to zaniedbania kilkuletnie i wiąże się to z kolejnymi kosztami.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut wyjaśnił, że sprawa wyszła dopiero po złożeniu projektu
przez gminę na chodnik.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński dodał, że są to uregulowania z 1999 r. i
według niego warto spróbować podjąć temat związany z regulacją.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut poinformował,, że gmina wykonała projekt przez trzy
wsie i problemem są również granice znajdujące się np. w środku asfaltu.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak zaproponował, aby wszystkie takie przypadki zinwentaryzować i
przedstawić zarządowi.
Komisja zapoznała się z powyższą informacją.

Ad 6.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki
zarządzania drogą powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w
m. Barcice.
Burmistrz Starego Sącza wystąpił z propozycją przyjęcia zarządzania drogą powiatową nr 1530 K
Barcice – Wola Krogulecka. Przyjęcie zarządzania umożliwi Gminie Stary Sącz przygotować
wniosek na realizację zadania w zakresie rozbudowy ww. odcinka drogi wraz z budową parkingu z
pozyskanej pomocy dla operacji typu „ Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
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objętego Programem Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Ad 7.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie powierzania Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez
Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego ul. Pułaskiego
– Leluchów – Granica Państwa od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie).
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wystąpił z propozycją przyjęcia zarządzania drogą
powiatową, które umożliwi Gminie Muszyna usprawnienie planowanych inwestycji związanych z
remontem sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej.
Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Ad 8.
Wicestarosta

Nowosądecki Antoni

Koszyk

przedstawił

projekt

uchwały

Rady

Powiatu

Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia apelu poparcia zlokalizowania siedziby Biura Rzecznika Małych i
Średnich Przedsiębiorców oraz pozostałych instytucji o których mowa jest w Programie Polska Platforma
Przemysłu 4.0 w Nowym Sączu.

Radna Powiatu Nowosądeckiego Joanna Stawiarska odnosząc się do przyjęcia apelu stwierdziła, że
powołanie takiej instytucji jest przykładem polityki symboli oraz kolejną niepotrzebną instytucją.
Zaznaczyła, że warto się zastanowić czy taki apel popierać.
Ponadto zwróciła się z propozycją zorganizowania spotkania w związku ze zbliżającym się końcem
kadencji. Aby zastanowić się, co Rada Powiatu mogłaby jeszcze zrobić na koniec kadencji, przy
zaangażowaniu wszystkich radnych oraz przy udziale Posłów.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odnosząc się do apelu, uważa, że w głównej mierze są to
ambicje Miasta Nowego Sącza. Odnosząc się do wypowiedzi Pani Radnej, zaproponował spotkanie, na
którym zostaną uzgodnione ewentualne kwestie organizacyjne.
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Ad 9.
Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Marian Dobosz podziękował wszystkim za
przybycie i zamknął posiedzenie.

Wiceprzewodniczący
Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Marian DOBOSZ

Protokołowała: Katarzyna Bochenek
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