
` PROTOKÓŁ Nr 4/2013
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 23 maja 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. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych.
4. Przedstawienie informacji na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych 

w 2013 r.
5. Informacja  na  temat  przetargów dotyczących  infrastruktury  powiatu  w  bieżącym 

roku oraz  pozyskiwaniu środków z UE i innych źródeł zewnętrznych
6. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 

pozbawienia  odcinka  drogi  nr  1544  K  Chełmiec  –  Naszacowice  kategorii  drogi 
powiatowej.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1. 
Wiceprzewodniczący  Komisji  Edward  Ciągło  otworzył  posiedzenie  i  przywitał 
wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu bierze udział pięciu Członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Józef Broński – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
Monika Bochenek – Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich,
Adam Czerwiński - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
Marian Ryczek - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceprzewodniczący  Komisji  Edward  Ciągło  przedstawił  porządek  posiedzenia  
i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2
Wiceprzewodniczący Komisji Edward Ciągło poddał pod głosowanie protokół nr 3 z 20 
marca 2013 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3/4
Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił 
informację z przebiegu akcji zimowej na drogach powiatowych oraz informację na temat planu 
remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2013 r. Sądecki powiat miał zabezpieczone 
na ten rok, na zimowe utrzymanie dróg 2,5 mln zł. Te pieniądze skończyły się pod koniec  
marca.  Następnie  zapadła  decyzja  o  przekazaniu  kolejnych  700  tys  zł  na  ten  cel. 
Pieniądze przesunięto z puli na wiosenne remonty. Dyrektor zapewnił, że postara się żeby 
nawierzchnie były szczelne i żeby dawały gwarancję przejezdności  do jesieni, a potem do 
wiosny.  Jednocześnie  będzie  bardzo  ciężko  snuć  jakieś  plany,  że  odcinki  zniszczone 
uzyskają trwałą odbudowę i takie parametry jakich oczekują kierowcy.

Komisja zapoznała się z informacją. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5
Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił 
informację  na temat  przetargów dotyczących infrastruktury powiatu  w bieżącym roku oraz 
pozyskiwaniu środków z UE i innych źródeł zewnętrznych.
W  obecnej  perspektywie  finansowej  2007-2013  Unii  Europejskiej  nie  przewiduje  się  już 
składania  nowych  wniosków  o  dofinansowanie,  poza  zrealizowanymi  już  zadaniami 
inwestycyjnymi pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne” i 
„Przebudowa drogi powiatowej Witowice – Rożnów” i będącym jeszcze aktualnym wnioskiem 
pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości  Brzezna z 
drogą krajową nr 28”.
We wrześniu 2012 roku do tzw. Banku Projektów Regionalnych na lata 2014 – 20120 zostały 
złożone przez Powiat Nowosądecki (wspólnie z Powiatem Limanowskim i Powiatem Gorlickim) 
wnioski pn. „Budowa i rozbudowa dróg w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza centra 
miast  subregionu  -Nowego  Sącza,Gorlic,  Grybowa,  Limanowej  i  Mszany  Dolnej.  Według 
ostatnich  informacji  w  perspektywie  finansowej  finansowej  2014-2020  nie  będzie  możliwe 
uzyskanie z Unii Europejskiej dofinansowania na drogi lokalne.  W bieżącym roku nie ma już 
także możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku.
W dalszej części Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński 
poinformował, iż w przypadku źródeł krajowych, Powiat Nowosądecki w 2013 roku pozyskał 
środki z:

• Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  –  Etap  II  Bezpieczeństwo  – 
Dostępność – Rozwój w wysokości 3.000.000 zł,

• z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej 
wysokości 22.000.000 zł,

• pomocy finansowej Gmin i Województwa w Łącznej wysokości 680.316 zł.
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Komisja zapoznała się z informacją. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W  dalszej  części  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monika 
Bochenek  przedstawiała  informację  w  sprawie  złożonych  wniosków o  dofinansowanie  w 
okresie  od  1  stycznia  2013  roku  do  15  maja  2013  roku.  Powiatowe Centrum Funduszy 
Europejskich przystąpiło do realizacji  programów w ramach:

• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

• MRPO, Działania 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego,

• MRPO Działania 7.2,

• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.6.2,

• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 3.5,

• Programu Współpracy Transgranicznej RP-RS,

• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

• ROPS, środków z Mechanizmu Szwajcarskiego,

• WFOŚiGW

Komisja  zapoznała  się  z  informacją.  Szczegółowy  wykaz  wraz  z  opisem  projrktów 
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6
Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński przedstawił 
projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  pozbawienia odcinka drogi nr 
1544  K  Chełmiec  –  Naszacowice  kategorii  drogi  powiatowej.  W  ubiegłym  roku  Rada 
Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi między 
rondami  w  Naszacowicach  kategorii  drogi  powiatowej.  Ustawa  o  drogach  publicznych 
domaga się tego, by tego typu uchwała była podjęta do końca III -ego kwartału. Sejmik  
Województwa Małopolskiego swoja uchwałę o zaleczeniu do dróg wojewódzkich podjął 
dopiero 26 września ci uniemożliwiło Radzie Powiatu Nowosądeckiego podjąć uchwałę do 
końca  III  kwartału.  Dyrektor  Adam  Czerwiński  nadmienił,  iż  to  muszą  być  czynności 
zbieżne.  Nie weszła ona w życie , zatem należy podjąć niniejszą uchwałę.

Wiceprzewodniczący Komisji Edward Ciągło  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1544 K Chełmiec 
– Naszacowice kategorii drogi powiatowej.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
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Ad.7/8
Wiceprzewodniczący Komisji  Edward Ciągło   podziękował  wszystkim za przybycie  
i zamknął posiedzenie.

         

             Wiceprzewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

               Edward CIĄGŁO

Protokołowała: Anna Walczak
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