
Protokół Nr 3/2022  5 maja 2022 r.   1 

PROTOKÓŁ Nr 3/2022 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 5 maja 2022 r. 

 

 

Realizowany 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. 
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Ad 1.  

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  otworzył posiedzenie  i przywitał 

wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu wzięło udział 10 Członków Komisji. 

 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

 

Marek KWIATKOWSKI - Starosta Nowosądecki, 

Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, 

Alicja LICHOŃ – Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod 

głosowanie porządek obrad. 

 

Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół 

nr 2/2022 z 23 lutego 2022. r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

 

Ad 3. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację 

podsumowującą przebieg akcji zimowej na drogach powiatowych. 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu podpisał umowy z 15 Wykonawcami wyłonionymi w 

drodze postępowań o udzielenie zamówienie publicznego. Zimowym utrzymaniem zostało objęte 

484,32 km dróg powiatowych i realizowane było w dwóch standardach : III 73,56 km i IV 410,76 

km. Do akcji zimowej w sezonie 2021/2022 korzystano łącznie z 39 pojazdów.  Łączny koszt akcji 

zimowej do 30 marca 2022 r wyniósł: 5.490.736,20 zł, z czego z budżetu na rok 2021 412.376,88 

zł oraz z budżetu na rok 2022 5.078.359,32 zł. Do wydatkowania w roku 2022 pozostało 

535.662,69 zł. 

 

Komisja przyjęła informację.  
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Ad 4 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację  

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

 

Zgodnie z Uchwalą budżetową na 2022 r. uchwaloną przez Radę Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 18 stycznia 2022 roku, z uwzględnieniem zmian z 25 lutego 2022 roku i uchwal zarządu  

o zwiększeniu planowanych dochodów z uwagi na otrzymane dofinansowania, plan wydatków 

nadzorowanych przez Powiatowy Zarząd Drógw Nowym Sączu został przyjęty w wysokości  

72 490 645,00 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia otrzymanego w kwietniu dofinansowania  

na modernizację dróg w Wierchomli oraz w Kotowie. 

 

Zasobami własnymi realizowane będą pozostałe prace z zakresu utrzymania dróg poprzez montaż 

bariery i poręczy drogowych - 240.000,00 zł, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego 

oznakowania poziomego - 220.000,00 zł. Podane kwoty obejmują zakupy materiałów do 

wbudowania. Postępowania przetargowe obejmujące powyższe zakupy również zostały 

przeprowadzone. 

 

Największą pozycję kosztów w ramach wydatków bieżących stanowią remonty dróg  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 20 757 444,00 zł. W ramach tych środków 

przewiduje się kontynuację robót rozpoczętych w  2021 roku, na które zawarto stosowne umowy  

z Wojewodą Małopolskim oraz rozpoczęcie nowego iadania, na które pozyskano środki w br. 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 5 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt 

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. 

 

Starosta Nowosądecki wystąpił z propozycją przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą 

gminną nr 293121K ul. Jagodową w Nowym Sączu w granicach pasa drogowego w km 

0+000÷0+064 w związku z realizacją zadania pn.:,,Rozbudowa drogi powiatowej  nr 155I K  

wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego w km 21+991 na 

potoku Bez Nazwy oraz przebudową infrastruktury technicznej i przebudową drogi gminnej ul. 

Jagodowej". Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w 

drodze porozumienia. Zawarcie porozumienia umożliwi  Powiatowi  Nowosądeckiemu  

występowanie w roli inwestora. 

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

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. 

 

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad 6 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił projekt 

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. 

 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego, mając na względzie poprawę dostępności drogowej  oraz 

bezpieczeństwo ruchu na sieci dróg wojewódzkich w zakresie trudności komunikacyjnych w 

obszarze Pienin, podjął inicjatywę przygotowania powyższego zadania, opracowanie dokumentacji 

projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego. 

W związku z w/w inicjatywą Marszałek Województwa zwrócił się do samorządów, na terenie 

których miałaby być realizowana inwestycja o partycypację w kosztach opracowania projektu 

budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację inwestycji, o której mowa powyżej. Koszt takiego opracowania był 

szacowany pierwotnie na kwotę 200.000,00 zł., sfinansowane proporcjonalnie: 50% ze środków 

budżetu Województwa Małopolskiego oraz z budżetów Powiatu Nowosądeckiego – 25%, a także 

Gminy Łącko – 25%. 

Po wykonaniu opracowania właściwej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej 

kolejnym etapem będzie nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizacja 

zadania inwestycyjnego. Wskazana § 2 Uchwały nr 237/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego 

z dnia 24 września 2021 roku kwota pomocy finansowej Powiatu uległa obniżeniu do kwoty 

121 401,00 zł. po wyłonieniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wykonawcy zadania. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu w kwocie nie większej niż: 30.350,25 zł. 

 

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

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. 

 

 

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.7. 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła projekt 

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. 

 

Burmistrz Miasta Grybów wystąpił do Powiatu Nowosądeckiego o wyrażenie zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości (siedziba byłego 

Liceum Ogólnokształcącego) stanowiącej własność Miasta Grybów obciążonej hipoteką na 

rzecz Powiatu Nowosądeckiego, oznaczonej jako zabudowana działka nr 516 o pow. 

0,2063ha, 

 

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 

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. 

 

Treścią ww. służebności będzie prawo korzystania z części działki nr 516, obręb 1 Miasta 

Grybów, w celu przejazdu i przechodu pasem gruntu o powierzchni 82m2· Przedmiotowa 

służebność ma zapewnić każdoczesnym właścicielom lub użytkownikom wieczystym działki 

ewid. nr 524, dojazd od ulicy Węgierskiej.  

Przebieg służebności zobrazowany na załączonej mapie został przedstawiony Komisji na 

projektorze. 

 

 

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad. 8 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja Lichoń przedstawiła projekt 

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. 

 

Uzasadnieniem obciążenia ww. nieruchomości jest fakt, że wnioskodawca, który jest przedsię biorcą 

przesyłowym realizuje cele społeczne w zakresie dostarczania wielu osobom i podmioto m, w tym także 

właścicielowi nieruchomości obciążonej - Powiatowi Nowosądeckiemu, energii elektrycznej. Ponadto 

obciążenie nieruchomości będzie odpłatne. Warunki odpłatności ustali Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

w stosownej uchwale. 

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Antoni Poręba poddał pod głosowanie projekt 
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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. 

 

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.9 

 

Członek Komisji Marcin Bulanda zapytał o okres realizacji zadań objętych Rządowym Funduszem 

Dróg. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński wyjaśnił, ze okres 

realizacji został narzucony przez Wojewodę łącznie z kwotami na poszczególne lata. Jest to 4 letni okres 

realizacji zadania. W 2022 roku i 2023 jest to niewielkie dofinansowanie ze strony Programu, natomiast 

pozostałe środki zostaną przekazane w latach 2024 i 2025. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński następnie poinformował, iż 

finansowanie drogi Nowy Sącz  - Wilczyska jest możliwe dzięki oszczędnościom jakie Urząd Wojewódzki 

uzyskał w wyniku rezygnacji niektórych samorządów z ubiegania się o dofinansowanie z tego źródła z 

uwagi na trudności w wygenerowaniu wkładu własnego z budżetów tych jednostek. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski stwierdził, ze obecnie jest korzystna sytuacja w budzecie, 

która pozwala wygenerować wkład własny na to zadanie. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Kantor zapytał o zasady finansowania chodników przy 

drogach objętych RPRD. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował, iż zwrócił się do włodarzy gmin o 

uwzględnienie dofinansowania przez Gminy połowy wymaganego wkładu własnego na chodniki przy 

drogach objętych programem. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Kantor zapytał o przebudowę mostu w Wojnarowej. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski odpowiedział, iż w ramach przygotowania infrastruktury 

niezbędnej dla funkcjonowania jednostki wojskowej na terenie Wojnarowej przewidywane jest 

dostosowanie nośności dróg jak i parametrów mostów do wykorzystywania przez jednostki wojskowe. 
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Ad 10. 

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  


