
         PROTOKÓŁ Nr 2/2012
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 17 maja 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3.Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych.

4.Ocena stanu technicznego i określenie wynikłych nowych potrzeb remontowo – inwestycyjnych 

na drogach powiatowych.

5.Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury powiatu. 

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

7.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 

Stanisław  Śmierciak  Przewodniczący  Komisji  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,

Alicja Lichoń  - Kierownik Referatu Nieruchomości w Wydziale Geodezji i Budownictwa

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Stanisław  Śmierciak  Przewodniczący  Komisji  przedstawił  porządek  posiedzenia  

i poddał go pod głosowanie. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Stanisław  Śmierciak  Przewodniczący  Komisji  przedstawił  protokół  z  poprzedniego 

posiedzenia Komisji. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty przez Członków Komisji. 
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Ad. 3

Adam  Czerwiński  Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym  Sączu  przedstawił 

szczegółową informację w zakresie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych. 

1.Zimowym  utrzymaniem  zostało  objęte  479,50 km  dróg  powiatowych  
w tym:
•III standard - 34,50 km,
•IV standard - 114,36 km,
•V standard – 330,64 km.

1.Do  zimowego  utrzymania  dróg  powiatowych  w  sezonie  zimowym  2011/2012  zostało 
wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego  12  wykonawców oraz 3 firmy wykonujące 
wywóz śniegu z ulic.

W bieżącym sezonie ze względu na dużą  ilość śniegu zalegającego na ulicach  jednokrotnie był on 
wywożony  przez  wykonawce  wyłonionego  
z przetargu na ul. Pułaskiego w Krynicy – Zdroju  oraz siłami własnymi przez pracowników PZD  z 
ul.  Pułaskiego  w  Krynicy  –  Zdroju,  ul.  Piłsudskiego  w  Muszynie  i  z  m.  Szczawnik.  Ponadto 
pracownicy  PZD  wielokrotnie  odśnieżali  chodniki  nieprzylegające  bezpośrednio  do  posesji   i 
mosty.
 Dyrektor  PZD  Adam Czerwiński  zaznaczył,  że  W tym  roku  po  raz  pierwszy  na  wszystkich 
pojazdach wykonawców zostały zainstalowane urządzenia lokalizacyjne GPS w celu pełniejszej 
kontroli podmiotów nad realizacją usługi ZUD.

Radny  Jan  Dziedzina  zwrócił  się  z  podziękowaniem  za  sprawne  działanie  służb 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji zimowej. 

Ad. 4

Ocena stanu technicznego i określenie wynikłych nowych potrzeb remontowo – inwestycyjnych na 
drogach powiatowych.

Dyrektor  PZD   Adam  Czerwiński  poinformował,  iż  zgodnie  z  uchwaloną  przez  Radę 
Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwałą budżetową na 2012 r. plan wydatków 
w dziale 600 - Transport i łączność  wynosił 25.252.500 zł. 

W wyniku  zadeklarowanych dodatkowo środków spoza budżetu tj.:
−dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej  na usuwanie skutków powodzi z 2010 
r. - 2.808.865 zł, oraz
−deklarowanej pomocy finansowej z Gmin w wysokości  214.332 zł,planowane wydatki wzrosną 
do kwoty ok. 28.275.697 zł. 

Członek Komisji Józef Świgut poruszył problem złej nawierzchni drogi w Kamionce Wielkiej.

Dyrektor Adam Czerwiński poinformował, iż drogę należy wykonać kompleksowo w zawiązku z 
tym będzie opracowana dokumentacja która pozwoli realizować inwestycję. Dyrektor zaznaczył, że 
trwają  tam prace  dotyczące  projektowania  chodników.  Zrobione  zostaną  również  wnioskowane 
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przez pana Świguta przejścia dla pieszych. 

Członek Komisji Edward Ciągło zwrócił uwagę na brak oświetlenia na ulicy Węgierskiej w Sta-
rym Sączu.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak zwrócił uwagę Komisji na problem prawny jaki mają 
samorządy z uregulowaniem prawa własności dróg. Przewodniczący zaznaczył, że procedura ure-
gulowania jest bardzo skomplikowana w wyniku czego 80% stanów dróg jeste nadal nie uregulo-
wanych prawnie. 

Alicja Lichoń Kierownik Referatu Nieruchomości zabierając głos poinformowała, iż procedura 
przed jaką stoją samorządy jest bardzo czasochłonna. Od roku 2020 samorządy z mocy prawa będą 
nabywały taką własność, jednak do tego czasu należy postępować zgodnie z skomplikowanymi wy-
tycznymi. 

Po dyskusji Komisji postanowiła  zwrócić się  z prośbą do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego  
o  wystąpienie  do  parlamentarzystów  z  Sądecczyzny  o  podjęcie  inicjatywy  ustawodawczej, 
zmierzającej do uproszczenia procedur regulacji z mocy prawa stanów prawnych nieruchomości 
zajętych pod drogi publiczne na rzez jednostek samorządu terytorialnego. 

Wniosek został jednogłośnie przegłosowany. 

Ad.5

Informacja na temat złożonych wniosków dotyczących pozyskiwania środków z UE.

Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński  przedstawił  szczegółową  informację,  która 

stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 6

Stanisław  Śmierciak  Przewodniczący  Komisji  podziękował  wszystkim  za  przybycie  

i zamknął posiedzenie.

               Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Monika Dziedzina
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