PROTOKÓŁ Nr 3/2018
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 23 maja 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. Zapoznanie się z informacjami na temat przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych.
4. Zapoznanie się z informacjami na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu.
5. Zapoznanie się z informacją uzupełniającą do informacji na temat planu remontów
i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r. oraz pozyskania środków ze źródeł
zewnętrznych.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie i przywitał
wszystkich przybyłych.
W posiedzeniu wzięło udział 9 Członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Marek PŁAWIAK
- Starosta Nowosądecki;
Henryk MOSKAL - Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg;
Jacek JANUSZ
- Dyrektor Wydziału Budownictwa;
Janusz BANACZYK
- Dyrektor Wydziału Geodezji.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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.

Protokół Nr 3/2018 23 maja 2018 r.

1

Ad 2.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół
nr 2/2018 z 4 kwietnia 2018 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.
Ad 3
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Moskal przedstawił informację na temat
przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych.
Zimowym utrzymaniem zostało objętych 480 km dróg powiatowych, wyłoniono 18 wykonawców
do zapewnienia powyższych działań. Koszty ZUD to ok. 3 400 000 zł.
Członek komisji Józef Świgut zwrócił uwagę, na utrzymanie dróg w Kamionce Wielkiej, gdzie
nowy wykonawca zaniedbywał część prac.
Członek komisji Marta Adamczyk poinformowała o kłopocie związanym z parkowaniem
przy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju. Zwróciła się z prośbą o możliwość anulowania znaku
zakazu parkowania z jednej strony drogi co bardziej udrożniłoby ruch w tamtym rejonie.
W okresie zimowym problem jeszcze bardziej narasta, ponieważ odśnieżony z ulicy śnieg
uniemożliwia wjechanie pojazdom na chodnik i parkują one na ulicy.
Komisja zapoznała się z powyższą informacją. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Ad 4/5
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Moskal przedstawił informację na temat
przetargów
dotyczących
infrastruktury
powiatu
oraz
uzupełniającą
informację
na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r. oraz pozyskania środków ze
źródeł zewnętrznych.
W ramach robót budowlanych w sumie zrealizowanych będzie 15 przetargów, na dostawę usług
w ramach robót budowlanych 9 przetargów.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował o wizycie u Wojewody i otrzymaniu
promesy na dotację w wysokości 3 900 000 zł. z rezerwy celowej budżetu państwa na 2 zadania
związane z usuwaniem skutków powodzi tj. odbudowa drogi Rytro-Sucha Stgruga-Głębokie;
i remont drogi Nowy Sącz-Florynka.
Powiat otrzymał także promesę na dotację w wysokości 2 600 000 zł. na 2 zadania związane
z usuwaniem skutków powodzi tj. remont drogi powiatowej Korzenna-Janczowa-Miłkowa; oraz
remont drogi powiatowej Korzenna-Jasienna-Przydonica.
W ramach remontów dróg powiatowych zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna
na drodze powiatowej Jazowsko-Obidza. Przewiduje się także remont muru oporowego w ciągu
drogi powiatowej Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała.
W ramach budowy chodników realizowane będą chodniki w ciągu drogi Podegrodzie-Mokra WieśJastrzębie oraz Stary Sącz-Przysietnica-Barcice, a także Barcice-Wola Krogulecka.
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W związku z uruchomieniem nowego programu o nazwie Rządowy Program na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zostały
złożone 2 wnioski tj. przebudowa drogi powiatowej ul. Szczawnickiej w Piwnicznej Zdroju, a także
przebudowa wraz z remontem drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka.
Komisja zapoznała się z powyższą informacją. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Ad 6.
Dyrektor Wydziału Geodezji Janusz Banaczyk przedstawił informację nt. funkcjonowania Wydziału.
W wydziale udzielone zostały podwyżki dla pracowników. Dyrektor zaznaczył, że nie ma problemów z
oczekiwaniem na operaty prawne bo do 3 tygodni jest decyzja a projekty uzgadniane są w zaledwie 1,5
tygodnia. Zatem przestojów nie ma. Wg przeprowadzanych analiz na tą chwilę jest o 309 operatów więcej
zrobionych niż tych co wpłynęło, wynika to z uzupełniania zaległości zeszłorocznych. Okres oczekiwania
na zgłoszenie także wynosi 3 tygodnie.
Dyrektor podziękował za nowe pomieszczenia dla wydziału w budynku na ul. Kościuszki. W dalszej
części wypowiedzi Dyrektor zaznaczył, że dla 40% powiatu wykonana jest geometria działek. Dzięki
cyfrowemu odwzorowaniu czas oczekiwania z 2 tygodni skrócił się do 2 dni.
Przewodniczący komisji Antoni Poręba zwrócił się z prośbą o analizę obciążenia pracowników
odpowiedzialnych za poszczególne gminy w układzie wydawania dokumentów.
Dyrektor Wydziału Budownictwa Jacek Janusz przedstawił informację nt. funkcjonowania Wydziału.
W wydziale zatrudnionych jest 23 pracowników z czego 6 przebywa na urlopach macierzyńskich lub
chorobowym. Zanim nowy pracownik na umowę zastępstwa się wdroży czas pracy wydłuża się. Terminy
na zatwierdzenie zezwoleń na budowę to 65 dni. Wydano ok. 3500 zgłoszeń oraz 2500 pozwoleń na
budowę.
Członek komisji Józef Świgut zwrócił się z prośbą o przyjrzenie się cyfryzacji gminy Kamionka Wielka.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował o środkach z projektu w wysokości 1 600 000 zł.
o które powiat aplikować miał wraz z powiatem gorlickim, który jednak w projekt nie wejdzie.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował za współpracę
w związku z odejściem na emeryturę Panu Henrykowi Moskalowi.
Ad 7.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Antoni PORĘBA

Protokołowała: Anna Walczak
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