
 `          PROTOKÓŁ Nr 1/2014
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 lutego 2014 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 projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  powierzenia 

Wójtowi Gminy Grybów przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1574 
K Ptaszkowa  –  Ptaszkowa o  długości  922  mb  (km 0+000  –  km 0  +  922)  oraz  drogą 
powiatową nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów na odcinku o łącznej długości  
2575 mb (km 2+175 – km 4 + 750).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  powierzenia 
Gminie  Krynica  Zdrój  prowadzenia  spraw  dotyczących  udostępnienia  informacji  
z ewidencji gruntów i budynków.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak otworzył posiedzenie i 
przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu bierze udział sześciu Członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Adam Czerwiński                 - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Krzysztof Hojda  - Dyrektor Wydziału Administracyjnego,

Marian Ryczek                      -  Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław  Śmierciak przedstawił  porządek 
posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2
Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie 
protokół nr 8 z 10 grudnia 2014 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

Ad. 3

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  powierzenia Wójtowi Gminy Grybów przez 
Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa o długości 
922 mb (km 0+000 – km 0 + 922) oraz drogą powiatową nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – 
Grybów na odcinku o łącznej długości 2575 mb (km 2+175 – km 4 + 750).
Wójt Gminy Grybów realizuje program kanalizacji w obrębie gminy na wskazanych w uchwale 
odcinkach.  Kolektory  i  sieć  kanalizacyjna  będzie  przebiegać  w  bezpośrednim sąsiedztwie  pasa 
drogowego i przejścia będą pod drogą powiatową.  Prowadzone prace mogą powodować zarówno 
utrudnienia w ruchu drogowym jak i potrzebę wejścia w pas drogowy z materiałami np. sprzętem. 
Chcąc usprawnić zarządzanie w okresie budowy, by nie było niepotrzebnych porozumień co do 
kwestii zakresu odpowiedzialności wnioskuje się o powierzenie tych spraw w jedne ręce. Ustawa 
o drogach publicznych dopuszcza przekazanie kompetencji pomiędzy zarządcami dróg. Dyrektor 
Adam Czerwiński podkreślił,  iż zarządcą drogi powiatowej jest  zarząd powiatu,  natomiast dróg 
gminnych wójt gminy. Ustawa o samorządzie powiatowym również przewiduje taką możliwość, 
przy czym do wyłącznej kompetencji Rady jest udzielenie czy podejmowanie uchwał w sprawie 
powierzenia tych zadań. W związku z powyższym Pan Adam Czerwiński zwrócił  się z prośbą  
o zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie 
projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  powierzenia Wójtowi Gminy Grybów 
przez  Powiat  Nowosądecki  zarządzania  drogą  powiatową  nr  1574  K Ptaszkowa –  Ptaszkowa  
o długości 922 mb (km 0+000 – km 0 + 922) oraz drogą powiatową nr 1575 K Królowa Górna – 
Ptaszkowa – Grybów na odcinku o łącznej długości 2575 mb (km 2+175 – km 4 + 750).

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 

Ad.4

Dyrektor Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa Marian  Ryczek  przedstawił  projekt  uchwały Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie   powierzenia  Gminie  Krynica  Zdrój  prowadzenia  spraw 
dotyczących udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków.
Projekt  tej  uchwały jest  związany z  porozumieniem,  które  zostało  zawarte  20  września  2002 roku 
pomiędzy Burmistrzem Miasta  i  Gminy Krynica a  Starosta  Nowosądeckim. W treści  widniał  zapis 
dotyczący oddelegowania pracownika Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do Urzędu Miasta  
i Gminy Krynica w celu wydawania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. Z uwagi na trudnośći 
kadrowe i duże obciążenie pracą pracowników urzedu Wydziału Geodezji i Budownictwa uzgodniono 
z Burmistrzem, aby tą dotychczasową formę zastąpić elektronicznym udostępnianiem bazy danych  
w Urzędzie Miasta i Gminy Krynica. Przy rozwoju dzisiejszej techniki nie stanowi to problemu, by 
wypisy były wydawane przez pracownika urzędu.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie 
projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie   powierzenia  Gminie  Krynica  Zdrój 
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prowadzenia spraw dotyczących udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków.
Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 

Ad.5
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak zapytał czy jest już informacja 
na temat promesy na tzw. powodziówkę?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż  starosta 
nowosądecki Jan Golonka otrzymał od wojewody małopolskiego Jerzego Millera promesę na środki,  
z których zostaną wyremontowane trzy drogi na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Pieniądze zostały 
przyznane z puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Dzięki tym środkom będzie można wyremontować drogi, które uległy zniszczeniu podczas powodzi  
w 2010 i 2011 roku. Intensywne opady spowodowały wtedy poważne uszkodzenia nawierzchni i korpusu 
dróg w wielu miejscach. Promesa opiewa na 3 miliony złotych. Z tych środków zostanie przeprowadzona 
odbudowa drogi  powiatowej  w  Starym Sączu  –  ul.  Sobieskiego,  ul.  Węgierska  wraz  z  odbudową 
przepustu; wyremontowana droga powiatowa Nowa Wieś – Łosie; wyremontowana droga powiatowa 
Ropa – Wawrzka – Florynka.

Członek Komisji Stanisław Węglarz poinformował o piśmie od Burmistrza Jana Golby  informującym, 
iż Zarząd Powiatu zdecydował o wstrzymaniu na pewien czas stosowanych porozumień  w zakresie 
budowy chodników w ciągu dróg powiatowych oraz opracowywania nowych dokumentacji technicznych 
w tym zakresie. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  odpowiedział, iż powiat 
nie stać  na finansowanie chodników na tych zasadach. Powiat nie ma pieniędzy na budowę chodników, 
natomiast wszystkie Gminy ubiegające się o modernizację i budowę chodników są zobowiązane podpisać 
porozumienie i współfinansować w 50 % inwestycje. 

Członek Komisji Stanisław Węglarz zwrócił się z zapytaniem jaki byłby szacunkowy koszt mapy 
cyfrowej dla Powiatu Nowosądeckiego?

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Marian  Ryczek  poinformował,  iż  mapy  cyfrowe 
umożliwiają przedstawienie danych tekstowych, graficznych, audio czy wideo w sposób uporządkowany 
–  geograficznie  lub  tematycznie.  Powiat  Nowosądecki  jest  dużym  powiatem.  Pan  Marian  Ryczek 
nadmienił,  iż  utworzenie mapy cyfrowej  w prawidłowych standardach oszacowano na 20 mln.  zł.  
Na wysoki koszt takiego przedsięwzięcia wpływają zapewne wprowadzone standardy przy wykonywaniu 
map cyfrowych oraz rozdrobnienie działek na Sądecczyźnie.

Ad.6

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak podziękował wszystkim za 
przybycie i zamknął posiedzenie.

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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