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PROTOKÓŁ Nr 2/2021 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 28 kwietnia 2021 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

3. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021. 

4. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2021 r.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1.  

Przewodniczący Komisji i Infrastruktury Antoni PORĘBA  otworzył posiedzenie  i przywitał 
wszystkich przybyłych.  

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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, 

Janusz BANACZYK - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Janusz GOLEC  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

Jacek JANUSZ  - Dyrektor Wydziału Budownictwa, 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie porządek obrad . 

 

Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

 



Protokół Nr 2/2021  28  kwietnia 2021 r.   2 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie protokół 

nr 1/2021 z 18 lutego 2021 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

 

Ad 3. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację na 

temat przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021. 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 4. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił informację na 

temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2021 r.  

 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad 5. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Franciszek Kantor zapytał czy jest możliwość budowy 

przejścia dla pieszych w miejscowości Trzycierz na trasie Nowy Sącz – Wilczyska. Nadmienił, iż po przeciwnej 

stronie znajduje się miejscowa Szkoła Podstawowa. Mieszkańcy poruszający się chodnikiem po przeciwnej stronie  

drogi jak również młodzież uczęszczająca do szkoły chcąc przejść na drugą stronę do kościoła w obrębie kaplicy 

mają utrudnioną możliwość. Dodał, ze ta droga powiatowa jest najbardziej ruchliwa na terenie Gminy Korzenna. 

W dalszej części zapytał o realizację zadania tj. udrożnienie drogi powiatowej relacji Niecew – Górowa Podole na 

odcinku Jasienna – Górowa. Chcąc przedostać się z Górowej do Jasiennej muszą pokonać dodatkowo ok. 20 km, a 

odcinek drogi do wykonania to zaledwie 800 m. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż opracowana 

w poprzednich latach dokumentacja geodezyjna drogi powiatowej nr 1565 K Niecew - Podole Górowa 

potwierdziła, że faktyczny przebieg pasa drogowego odbiega od działek ewidencyjnych stanowiących drogę. 

Powiat nie może legalnie wykonywać prac - w tym przypadku nawet żwirowania drogi – na gruntach 

stanowiących własność innych podmiotów. W celu określenia możliwego zakresu robót niezbędnych do 

stworzenia możliwości przejazdu tym odcinkiem w II połowie bieżącego roku Zarząd Powiatu rozważy 

możliwość zlecenia koncepcji projektowej, w oparciu o którą zostaną podjęte dalsze decyzje, co do zakresu i 

terminu realizacji prac wnioskowanych przez Pana Radnego.  

W kwestii budowy przejścia dla pieszych w miejscowości Trzycierz w ciągu drogi powiatowej  nr 

1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska, informuję, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w przypadku 

kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, planuje 

budowę kolejnych przejść dla pieszych, celem dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

Realizacja wnioskowanego przejścia dla pieszych będzie rozważana w zależności od kryteriów, jakie będą 

obowiązywać w kolejnych naborach wniosków.  
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Ad 6/7. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim za przybycie i 

zamknął posiedzenie.          

 

 

 

 
                   Przewodniczący 

        Komisji Mienia i Infrastruktury RPN 

      

           Antoni PORĘBA 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              

 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska   


