
`          PROTOKÓŁ Nr 3/2013
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 marca 2013 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 wyrażenia zgody 

na sprzedaż zabudowanej działki nr 403/15 w Krynicy-Zdroju. 
4. Zapoznanie się z informacją  nt. regulacji rzek i potoków na Sądecczyźnie.   
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia. 

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

W posiedzeniu bierze udział cześciu 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,

Jan Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego,

Marian Ryczek - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,

Krzysztof Michalik-  Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Regionalnym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z siedzibą w Nowym Sączu,

Regina Wiśniowska-Węglarz – Inspektor Nadzoru Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie – Inspektorat w Nowym Sączu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak  przedstawił  porządek  posiedzenia  
i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2
Przewodniczący  Komisji Stanisław  Śmierciak  poddał  pod  głosowanie  protokół  nr  2  z  30 
stycznia 2013 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek przedstawił projekt uchwały Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż zabudowanej  działki  nr  403/15  
w Krynicy-Zdroju.  W przedłożony  projekt  uchwały  wpisuje  się   program realizacji  zadań  dotyczących 
dochodu budżetu w zakresie dochodów gospodarki mieniem. Przedmiotem tej uchwały jest nieruchomość 
położona w Krynicy przy ul. Czarny Potok. Znajduje się tam budynek, który był użytkowany przez Szpital 
jako magazyn materiałów obrony cywilnej. Dostęp do niego jest od ul. Czarny Potok, natomiast od strony 
Szpitala  jest  bardzo  ograniczony  (  z  uwagi  na  bardzo  strome  zbocze).  W  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krynicy jest zapis: usługi komercyjne nieuciążliwe. Pan Marian 
Ryczek nadmienił, iż jeśli Rada podejmie uchwałę o zgodzie na zbycie tej nieruchomości, to ma nadzieję, że  
uda się uzyskać dobrą cenę z jej sprzedaży.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż zabudowanej  działki  nr  403/15  
w Krynicy-Zdroju. 

Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2.
Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Krzysztof Michalik przedstawił informację  informacją  
nt. regulacji rzek i potoków na Sądecczyźnie. Po powodzi w 2010 roku powstała tabela obejmująca obszar 
zlewni zarządzany przez  Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z siedzibą w Nowym Sączu. Zarządy zlewni 
prowadzą sprawy związane z utrzymaniem wód powierzchniowych i urządzeń wodnych znajdujących się 
na terenie ich działalności oraz realizacją innych zadań statutowych RZGW. Pan Krzysztof Michalik 
nadmienił, iż w latach poprzednich były realizowane zadania zarówno  małe jak i duże w zależności od 
zniszczeń.  Jeśli  chodzi  o  zakres  robót  to  m.in.  można  wymienić:  opaski  brzegowe,  remonty  tam 
rzecznych,  udrożnienia, stabilizacja dna rzek, dobudowy murów oporowych. Planowanie inwestycji musi 
być z odpowiednim wyprzedzeniem. W związku z powyższym tworzy się tzw. propozycję zadań na dany 
rok. Na cały obszar od ujścia Dunajca do Zabrzeży przewiduje się zadania na łączną sumę ok. 13,5 mln zł. 
Na region nowosądecki przeznacza się kwotę ok. 10 mln zł.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński zwrócił się z zapytaniem 
czy są przewidywane prace przy Potoku Przydonickim. Ponadto chciałby się dowiedzieć czy ze strony 
RZGW zostaną podjęte działania związane z Sucha Struga w Rytrze.

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Krzysztof Michalik poinformował, iż jeśli chodzi o temat 
związany z Suchą Strugą to jest porozumienie i będą czynione starania o środki na tą inwestycję.  
W dalszej części wypowiedzi Pan Krzysztof Michalik odniósł się do tematu związanego z Potokiem 
Przydonickim. Inwestycja jest ujęta w planie do realizacji. Zadanie oszacowano na kwotę ok. 300 tys. zł. 
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Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina  zapytał  jakie  są  źródła 
finansowania  tych zadań.

Starszy  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  Krzysztof  Michalik  odpowiedział,  iż  jest  to  rezerwa 
Ministra Spraw Wewnętrznych. Do końca marca br. zostanie oszacowana kwota  do realizacji.

Członek Zarządu Ryszard Poradowski zapytał na ile realne jest umocnienie brzegu Poprad w Suchej 
Strudze.

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Krzysztof Michalik odpowiedział,  iż leży to w gestii 
Powiatowego Zarządu Dróg z Krakowem.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński odpowiedział, iż projekt 
jest gotowy, brakuje decyzji środowiskowej.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak zapytał na jakich zasadach może odbywać się pobieranie 
żwiru na ciekach wodnych.

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Krzysztof Michalik odpowiedział, iż każda gmina może 
co roku w ramach przepisów dot. korzystania z wód wybierać określoną ilość m³ żwiru. Wójt danej gminy 
występuje do RZGW.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak zapytał jakie należy poczynić starania by móc legalnie 
przejechać przez rzekę.

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Krzysztof Michalik odpowiedział, iż zdarzają się takie 
wnioski. Druki można pobrać ze strony internetowej RZGW.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak  w imieniu  mieszkańców Popowic  podziękował  za 
regulację odcinka brzegu Poprad.

Inspektor  Nadzoru Regina  Wiśniowska-Węglarz  nadmieniła,  iż  Małopolski  Zarząd  Melioracji  
i  Urządzeń  Wodnych  w  Krakowie  jest  administratorem  potoków  istotnych  dla  rolnictwa  i  wałów 
przeciwpowodziowych. Ponadto w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego stanowi pieczę nad 
potokami tzw. pozostałymi, które nie zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 .12.2002 
r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną. Stan 
techniczny   wałów  powodziowych  jest  dobry.  Stan  potoków  jest  zadowalający.  Każdorazowo,  po 
przejściu  fali  powodziowej  stan  koryt  potoków gwałtownie  się  pogarsza.  Pani  Regina  Wiśniowska-
Węglarz  nadmieniła,  iż  Zarząd  stara  się  w jak  najkrótszym czasie  udrożnić  wszystkie  koryta  oraz 
zabezpieczyć najbardziej zagrażające bezpieczeństwu odcinki. W roku 2012 w ramach usuwania skutków 
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powodzi wykonano zabezpieczenia i remont koryt potoków:

• Strzylawka w Grybowie – m. Grybów,

• Jasienianka w Wojnarowej – gm. Korzenna,

• Sudoł w Grybowie i Białej Niżnej – m. i gm. Grybów,

• Krużlowianka w Krużlowej – gm. Grybów,

• Grodkówka w Gródku – gm. Gybów,

• Radajowice w Rożnowie – gm. Gródek n/D

• Korzenianka w Korzennej – gm. Korzenna,

• Lipniczanka w Lipnicy Wielkiej – gm. Korzenna.

Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 4.934.163,27 zł.,

Ponadto wykonano konserwację koryt potoków:

• Sadowy w Łososinie Dolnej – gm. Łososina Dolna,

• Barczyka w Stadłach – gm. Podegrodzie,

• Ptaszkowianka w Ptaszkowej gm. Grybów,

• Czerwony m. Grybów,

• Polnianka w Polnej – gm. Grybów,

• wały przeciwpowodziowe – m. Nowy Sącz, gm. Podegrodzie, gm. Chełmiec – rzeka Dunajec,

mig Muszyna – Rzeka Poprad, gm. Korzenna -rzeka Biała.

Łączny koszt robót wyniósł 469.956,62 zł.

W roku bieżącym planuje się wykonanie robót remontowych i zabezpieczających w korytach potoków:

• Sudoł w Grybowie m. Grybów,

• Krużlowianka w Chlorowej, Krużlowej i Posadowej Mogilskiej gm. Korzenna,

• Podoloanka w Podolu Górowej g. Gródek n/D.

oraz konserwację:

• wałów przeciwpowodziowych na terenie m.Nowy Sącz, gm. Podegrodzie, gm. Chełmiec, -rzeka 
Dunajec oraz mig Muszyna – rzeka Poprad, gm. Korzenna, gm. Grybów – rzeka Biała,

• potoku Maciejówka w Maciejowej gm. Łabowa,

• potoku Dąbrówka m. Nowy Sącz,

• potoku Czerwony m.GGrrybów,
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• potoku Łąkta w Podegrodziu gm. Podegrodzie,

• potok Browary w Łącku i Zagorzenie gm. Łącko,

• Łącznik m. Nowy Sącz,

• Potok Krośnianka w Chełmcu i Niskowej gm. Chełmiec.

Inspektor Nadzoru Regina Wiśniowska-Węglarz nadmieniła, iż dokładny koszt i zakres robót zostanie 
określony  po  otrzymaniu  środków  finansowych.  Ponadto  trwają  prace  budowlane  wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Poprad w m. Barcice gm. Stary Sącz. Prace zostaną zakończone w bieżącym 
roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina  zapytał dlaczego na Folwarku 
mur, który został tam wybudowany jest tak bogato zdobiony. W jego odczuciu powinien spełniać funkcję 
ochroną.  Tymczasem na  pierwszy  plan  wysuwa  się  przepych  związany  z  umieszczonymi  na  nim 
ozdobami.

Inspektor Nadzoru Regina Wiśniowska-Węglarz  odpowiedziała, że wysokość tego muru oraz jego 
długość powoduje, że nie wtapia się on w tamtejszy krajobraz. W związku z powyższym jego ozdobienie 
wydaje się konieczne, by nie było to rażące dla ludzi mieszkających czy odwiedzających.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut dodał, iż na Folwarku był zakaz budowy. W sytuacjach, 
gdy wymusza się budownictwo na terenach tzw”wątpliwych”trudno było wymyślić inne rozwiązanie 
zabezpieczające. Pozostało jedynie wybudowanie muru.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Krzysztof Bodziony zwrócił się z zapytaniem 
kto ma nadzór nad potokiem Gostwiczanka w Podegrodziu.

Inspektor Nadzoru Regina Wiśniowska-Węglarz odpowiedziała, że w tej chwili potok jest RZGW.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie działania spółek 
wodnych.

Inspektor Nadzoru Regina Wiśniowska-Węglarz odpowiedziała, iż na Sądecczyźnie  wszystkie spółki 
są martwe. Biała Niżna działa jak spółka obiektowa.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak zapytał czy jest potrzeba funkcjonowania spółek.

Inspektor Nadzoru Regina Wiśniowska-Węglarz odpowiedziała,  iż w jej  odczuciu dobrze byłoby 
gdyby takie  spółki  wodne działały.  Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania takich 
jednostek byłoby prowadzenie ich przez odpowiednich ludzi, którzy również czuliby taką potrzebę.
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Ad.5/6

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

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska

Protokół Nr 3/2013 20 marca 2013 r.                                                                                                                                                      6


