PROTOKÓŁ Nr 1/2022
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 17 stycznia 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. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na
2022 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. 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,
Małgorzata BOCHENEK

- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,

Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
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 6/2021 z 7 grudnia 2021 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.
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Ad 3.
Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła autopoprawkę
do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zwraca się z uprzejmą prośbą o akceptację i przyjęcie
autopoprawki do przyjętego w dniu 15 listopada 2021 r., projektu Uchwały Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2022 rok. Treść autopoprawki wynika z ustaleń Zarządu Powiatu podjętych
w związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz ogłoszeniem naboru
wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
i obejmuje:
1)
W ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica
– Barcice wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Przysietnickim w ciągu
drogi powiatowej nr 1533 K wraz z budową tymczasowego mostu objazdowego” zmianę:
- nazwy zadania z „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice
wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Przysietnickim w ciągu drogi
powiatowej nr 1533 K wraz z budową tymczasowego mostu objazdowego” na „Rozbudowa
i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach
Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica”.
Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1533 K wraz z rozbiórką
istniejącego mostu i budową nowego obiektu na potoku Przysietnickim z uwzględnieniem
dodatkowo modernizacji w/w drogi na odcinku ok. 1,60 km, tj. od ok. 0+800 – 2+400
(ul. Partyzantów oraz odcinek w m. Moszczenica Niżna).
- źródła dofinansowania z „rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa” na „Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”,
- wysokości udziału własnego Powiatu z kwoty 1.450.000 zł. na kwotę 950.000 zł.
2)
Wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1518 K Wierchomla
Wielka – Wierchomla Mała obejmująca rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu
w km 3+758 wraz z rozbudową dojazdów” do realizacji w ramach dofinansowania pochodzącego
z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Planowana kwota udziału własnego wynosi
500.000 zł. i pochodzi ze zwolnionego udziału własnego Powiatu w realizacji zadania
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice wraz z rozbiórką
istniejącego mostu i budową mostu na potoku Przysietnickim w ciągu drogi powiatowej nr 1533 K
wraz z budową tymczasowego mostu objazdowego”.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA poddał pod głosowanie
przedmiotową autopoprawkę.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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Ad 4/5.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował wszystkim za przybycie
i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Antoni PORĘBA

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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