
 

 

 Nowy Sącz, 28 kwietnia 2022 r. 

BRZ-I.0012.9.3.2022 

 

     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: 

5 maja 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 15:15 

sala konferencyjna (p. 207) - I piętro 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1.  Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego. 

3. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych. 

4. Informacja nt. planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2022 r. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przejęcia 

ograniczonego zarządzania drogą gminną nr 293121K ul. Jagodową w Nowym Sączu 

w granicach pasa drogowego w km 0+000÷0+064. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

uchwały nr 237/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną nr 291836K  

w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru 

autorskiego. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Grybów, obciążonej hipoteką na rzecz 

Powiatu Nowosądeckiego, oznaczonej jako działka nr 516, obręb ewid. 1 Miasta 

Grybów – na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki 

nr 524, obręb ewid. 1 Miasta Grybów. 

 

 

 

 



 

 

 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu 

Nowosądeckiego oznaczonej jako działka nr 1847, obręb ewid. Stary Sącz – na rzecz 

Tauron Dystrybucja S.A. 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

10. 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 2022 r. poz. 528 z późn. zm.). 


