
               PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 9 maja 2019 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego.  

3. Informacja nt. planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2019 r. 

4. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych. 

5. Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. 

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

i innych źródeł zewnętrznych. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie 

 i przywitał wszystkich przybyłych.   

W posiedzeniu bierze 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, 

Janusz GOLEC       - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił propozycję 

włączenia do przesłanego wcześniej porządku posiedzenia trzech punktów: 

▪ Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych, 

▪ Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu, 

▪ Informacja na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE 

i innych źródeł zewnętrznych. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie 

porządek wraz z proponowanymi zmianami.  

 

Porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 



Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie 

protokół nr 2/2019 z 28 marca 2019 r.  

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zaprosił Członków Komisji do 

udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji, którego przedmiotem będzie: zapoznanie się z 

propozycjami Wójtów i Burmistrzów dot. potrzeb w zakresie remontów dróg i chodników 

będących w zasobach powiatu nowosądeckiego oraz zapoznanie się ze stanem dróg Powiatu 

Nowosądeckiego po okresie zimowym na terenie wszystkich gmin powiatu nowosądeckiego. 

Komisja odbędzie się po 10 czerwca br. 

 

Ad. 3. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił  

informację nt. planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2019 r. Szczegółowa 

informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński poinformował 

dodatkowo o wyższym niż początkowo zakładano kosztorysie mostu w Wilczyskach. W 

związku z tym, że Starosta Gorlicki zgodziła się na poniesienie kosztów w wysokości 160 000 

zł na ten cel, planuje się podwyższenie jej udziału w remoncie mostu do 200 000 zł (jeśli się 

zgodzi). 

Członek Komisji Franciszek Kantor poinformował w sprawie mostu, że jest to inwestycja 

zaplanowana przez poprzedni Zarząd Powiatu z uwagi na fakt, iż most jest w fatalnym stanie 

technicznym. Stwierdził, że Starosta Gorlicki nie ma interesu w odbudowie mostu i nie 

powinno się ryzykować zmiany ustaleń w kwestiach finansowych. 

Członek Komisji Marta Adamczyk wyraziła zaniepokojenie złym stanem mostu w Bereście 

i brakiem chodników. Skierowała zapytanie o możliwość remontu mostu i budowy chodników 

na długości ok. 400 m w roku 2019. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński poinformował, 

iż z uwagi na tragiczny stan mostu jest szansa na odbudowę jeszcze w tym roku natomiast 

chodniki będą budowane wg zasad obowiązujących w ramach współpracy z gminami. 

Członek Komisji Józef Świgut poinformował, iż aktualnie trwa remont drogi na odcinku 

Nowy Sącz – Florynka na terenie miasta Nowego Sącza. W sprawie pozostałego, dalszego 

remontu drogi, w zakresie zwłaszcza jej wytyczenia i budowy chodników, Wójt Gminy 

Kamionka Wielka podejmie rozmowy z Zarządem Powiatu. Podkreślił, iż ważnym, z punktu 

widzenia poprawy infrastruktury drogowej, jest odcinek drogi w Królowej Górnej oraz 

Mystków – Mszalnica w kierunku Cieniawy. 

 

Ad. 4. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 

informację nt. przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych.  

Poinformował, iż łącznie koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 wyniósł 

3 572 426 zł (z czego w 2018 r. z budżetu wydatkowano 578 493 natomiast pozostała kwota 

jest wydatkowana z tegorocznego budżetu). Stwierdził, że koszty zimowego utrzymania dróg 

rosną z uwagi na wysokie koszty wywozu śniegu, którego nikt nie chce przyjmować. 

W drodze przetargu do zimowego utrzymania dróg powiatowych wyłoniono 17 wykonawców. 

W styczniu br. w związku z niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg zostały naliczone kary 



dla trzech wykonawców. 

Członek Komisji Franciszek Kantor zapewnił wszystkich, że rozwiązanie polegające na 

asfaltowaniu poboczy i spychaniu śniegu za pobocza, zmniejszy koszty utrzymania dróg w 

okresie zimowym. 

 

Ad. 5. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 

informację na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. Szczegółowa informacja 

stanowi załącznik do protokołu. 

Poinformował, iż zostało ogłoszonych 16 zamówień publicznych na roboty budowlane 

udzielanych w 2019 roku, w tym 12 na przebudowę lub remont dróg z udziałem dotacji 

pochodzących z różnych źródeł. Kolejne 2 zamówienia dotyczą dostaw paliw na potrzeby PZD 

oraz na dostawę ciągnika rolniczego. Ostatnie 2 przetargi obejmują wykonanie dokumentacji 

projektowo-budowlanej na zadania: przebudowa drogi powiatowej Wieloglowy – Ubiad oraz 

zabezpieczenie osuwiska z odbudową drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna w m. 

Michalczowa.  

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński poinformował, 

że będą ogłaszane kolejne przetargi na nowe inwestycje po przygotowaniu odpowiedniej 

dokumentacji. 

 

Ad. 6.  

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 

informację na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE i innych 

źródeł zewnętrznych. Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Podsumowując stwierdza się, że na 6 złożonych wniosków 5 zadań otrzymało środki na ich 

realizacje łącznie w wysokości 5 200 000 zł. 

 

Ad. 7. 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski zaprosił wszystkich na najbliższy Konwent 

Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego, którego przedmiotem będzie m.in. 

omówienie funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych oraz przedstawienie zamierzeń  

w zakresie budowy lub przebudowy dróg krajowych i wojewódzkich z udziałem Wojewody 

Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda 

Kozłowskiego.  

Członek Komisji Marcin Bulanda zaproponował w kwestii budowy chodników aby 

przeprowadzać to przedsięwzięcie na wzór służb drogowych województwa małopolskiego: 

zaprosić zainteresowanych do składania wniosków na początku roku i wtedy kompleksowo 

podejść do wszystkich i na tej podstawie opracować listę rankingową najważniejszych z nich 

do realizacji.  

 Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba odnosząc się do propozycji 

stwierdził, że sam pomysł nie jest zły jednak powiat ma już wypracowane  zasady budowy chodników 

i związane z tym procedury: inwestycja w 50 % finansowana przez gminę i zapewnienie przez nią 

dokumentacji projektowej.  

 

Ad. 5. 



Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął posiedzenie. 

             

 

 

 

                     Przewodniczący 

       Komisji Mienia i Infrastruktury RPN 

      

                     Antoni Poręba 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Anna Brach    
 

 


