
 

 

 Nowy Sącz, dnia 15 września  2021r. 

BRZ-I.0012.9.4.2021 

 

     Szanowni Państwo 

Członkowie Komisji Mienia 

 i Infrastruktury 

     Rady Powiatu Nowosądeckiego 
 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu  Komisji Mienia  i Infrastruktury   

Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 

 

22 września 2021 r. (tj. środa) o godz. 13:30 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 

sala konferencyjna  ( pok. 207)  – I piętro. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1.  Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego. 

3. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej. 

4. Informacja o realizacji remontów i inwestycjach w szkołach i placówkach oświatowych.  

5. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. 

6. Informacja na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z Unii 

Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 

969 z droga powiatową nr 1538 K, oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – 

opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania w 

zakresie Opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady  Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

pozbawienia kategorii  drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania odcinka  drogi 

nr 1531 K Rytro - Sucha Struga Głębokie w km 2+200÷2+450. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1531 K Rytro - Sucha Struga 

Głębokie w km 2+450÷2+599. 



 

 

 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przejęcia 

ograniczonego zarządzania drogą krajowa nr 75 w granicach pasa drogowego w 

miejscowości Tęgoborze w km 53+675÷53+972 oraz w miejscowości Łabowa w km 

84+300÷84+700. 

12. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku w zakresie infrastruktury. 

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

                Z poważaniem 

  

                   Przewodniczący 

             Komisji Mienia i Infrastruktury RPN 

  

   Antoni Poręba 
 
 

 Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                   
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.). 

 


