
         PROTOKÓŁ Nr 4/2012
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 30 sierpnia 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia  Komisji.
3.Informacja na temat zaopatrzenia mieszkańców powiatu w wodę.
4.Analiza wykonania prac remontowych  i inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
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 sześciu Członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Maria Jabłońska - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Ryszard Wąsowicz - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Adam Czerwiński                - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Marian Ryczek                     - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak  przedstawił  porządek  posiedzenia  
i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie protokół nr 3 z 21 czerwca 
2012 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad. 3

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz  przedstawił 
informację  na temat zaopatrzenia mieszkańców powiatu w wodę.
Łączna liczba gospodarstw na terenie Powiatu Nowosądeckiego, w których wystąpił  brak wody
(w okresie od listopada 2011 roku do 4 maja 2012 roku) wynosił 5 675. W okresie maj 2012 (od 15 
maja)  – sierpień 2012 (do 29 włącznie) na terenie  Powiatu Nowosądeckiego miały miejsce 64 
interwencje polegające na dowozie wody do gospodarstw. Pan Ryszard Wąsowicz podkreślił, iż 
problem suszy i braku wody był przedmiotem obrad Konwentu Wójtów i Burmistrzów w dniu 20 
stycznia 2012 roku. Na spotkaniu zostało sformułowane stanowisko o wyasygnowanie środków na 
zakup samochodu dla  potrzeb  Miejskiej  Straży  Pożarnej,  który  służyłby  do  dostarczania  wody 
pitnej dla mieszkańców Sądecczyzny w związku z pogłębiającą się suszą lub możliwość dotacji dla 
gmin  w tym zakresie.  W odpowiedzi  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w Krakowie  zwrócił  się  z  prośbą  o  przedstawienie  danych  zawierających informacje  
o  czasie  trwania  suszy.  W odpowiedzi  zostało  przesłane  pismo informacyjne  dotyczące  suszy  
w powiecie nowosądeckim.. Opady na trenie powiatu nowosądeckiego od września 2011 roku były 
znacznie niższe od  średniej z wielolecia. Ponadto utrzymujące się wysokie średnie temperatury 
miesięczne  spotęgowały  efekt  suszy  i  doprowadziły  do  znaczącego  obniżenia  poziomu  wód 
gruntowych.  Wydajność  wielu  studni  przydomowych  zmniejszyła  się,  a  część  z  nich  wyschło. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wystosował kolejne 
pismo, w którym poinformował o możliwości dofinansowania zakupu samochodu do przewożenia 
wody pitnej w okresach suszy.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Śmierciak poinformował,  iż  żyjemy  w  klimacie 
umiarkowanym  i  nikt  nie  przypuszczałby,  że  będziemy  mieć  do  czynienia  z  tak  skrajnymi 
przypadkami tj. powodziami i suszami. Jednocześnie Pan Stanisław Śmierciak zapytał czy poza 
dowożeniem wody są plany poszukiwań wody na terenie Sądecczyzny.

Członek Zarządu Ryszard Poradowski  odpowiedział, iż plany które są  dotyczą kanalizacji wsi. 
Jest wiele lokalnych zbiorników wodnych utworzonych przez nadleśnictwa.

Członek Komisji Stanisław Węglarz  poinformował, iż w latach 80-tych w Rytrze w związku  
z  częstym  brakiem  wody  mieszkańcy  z  własnej  inicjatywy  wybudowali  spółkę  wodno-
kanalizacyjną -wodociąg. Zbyt mało ludzi było w Suchej Strudze, więc nie opłacało się ciągnąć 
nitki. W tej chwili Gmina Rytro nie ma problemu. Inwestycja była przeprowadzana w latach 80-
tych. Zadaniem Wójta jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę.  Wójt zrobił badanie, znalazł źródło, 
pozyskał  środki  zewnętrzne.  Cała inwestycję wstrzymuje mieszkaniec Rytra,  który blokuje cała 
inwestycję.  
W związku z powyższym Pan Stanisław Węglarz zapytał czy istnieje możliwość pomocy ze strony 
Starostwa Powiatowego w tej kwestii.

Dyrektor Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Marian  Ryczek  poinformował,  iż  zna  sprawę. 
Człowiek ten jest w konflikcie z wójtem. Wcześniej udzielił zgody, a na chwilę obecną nie pozwala. 
Przy udziale Pana Sułkowskiego z Rytra podejmowane są próby znalezienia rozwiązania. Sprawa 
nie jest zamknięta.

Członek Komisji Stanisław Węglarz uważa, że dobrym pomysłem byłoby wyjście z inicjatywą do 
parlamentarzystów o zmianę ustawy.

Członek  Komisji  Józef  Świgut  zapytał  czy  w  ramach  Powiatowego  Centrum  Funduszy 
Europejskich nie udałoby się stworzyć programu związanego z kopaniem studni głębinowych.
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Członek Zarządu Ryszard Poradowski  stwierdził, iż poruszone kwestie to zadania gmin.

Członek Komisji  Stanisław Węglarz  zapytał   jaki  jest  miesięczny koszt  powiadamiania  sms-
owego.

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  Ryszard  Wąsowicz 
odpowiedział, iż koszt powiadamiania sms-owego wynosi ok. 3 tys. zł.

Członek Komisji Stanisław Węglarz  zapytał czy byłaby możliwość powiadamiania sms-owego 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  Ryszard  Wąsowicz 
zaproponował, by radny złozył interpelację na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Członek Komisji Józef Świgut  zapytał  czy placówki prowadzone przez powiat maja problem  
z wodą.

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  Ryszard  Wąsowicz 
odpowiedział, że nie ma takiego problemu.

Komisja  Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zgłosiła wniosek do Zarządu 
Powiatu  Nowosądeckiego  o  o  zgłoszenie  uwag  do  projektów  programów  strategicznych 
planowanych  do  wdrożenia  w latach  2014-2020 dotyczących  zwiększenia  alokacji  środków na 
zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz o ujęcie problemów związanych  
z kanalizacją gmin.

Powyższy  wniosek  został  przyjęty  przez  Komisję  i  skierowany  do  Zarządu  Powiatu 
Nowosądeckiego. Stanowi załącznik do protokołu.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maria Jabłońska przedstawiła informację 
na temat wykonania prac remontowych  i inwestycyjnych w placówkach oświatowych.
W okresie wakacyjnym były prowadzone w szkołach i placówkach remonty i naprawy sprzętu oraz 
wyposażenia. Większe remonty przeprowadzano w:

1.Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu – remont kuchni,
2.Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie – przyłączenie do kanalizacji i remont wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej;
3.Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Starym Sączu – remont boiska szkolnego i pracowni żywienia;
4.Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu – remont dachu i instalacji ciepłej wody malowanie.

W pozostałych jednostkach były wykonane drobne remonty i malowanie niektórych pomieszczeń. Łączna 
kwota przeznaczona na te zadania to 800 tys. zł.
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Członek Komisji Stanisław Węglarz zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja w Domu Wczasów 
Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju.

Zastępca  Dyrektora  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Maria  Jabłońska odpowiedziała,
 iż placówka jest przygotowana do funkcjonowania.

Przewodniczący  Komisji Stanisław  Śmierciak  zapytał  czy  została  przeprowadzona  hydraulika  
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.

Zastępca  Dyrektora  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Maria  Jabłońska poinformowała,  
iż hydraulika została przeprowadzona na łączną kwotę 25 tys. zł.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5

Stanisław Śmierciak Przewodniczący Komisji poinformował, iż otrzymał do wiadomości o piśmie od 
sołtysa Sołectwa Wierchomla Witolda Kalińskiego  w sprawie zaplanowania w budżecie roku 2013 kwot 
niezbędnych  na  wykonanie  projektu  chodnika  w  Wierchomli  Wielkiej.  Starosta  Nowosądecki 
odpowiedział, że nadal zamierzenia te są realizowane we współdziałaniu z Gminami według zasad, które 
zostały przekazane w piśmie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z dnia 10 kwietnia 2012 roku. 
Opracowanie dokumentacji technicznej winno nastąpić staraniem i na koszt Miasta i Gminy Piwniczna – 
Zdrój.
Ponadto Pan Stanisław Śmierciak przypomniał o zbliżających się imprezach w dniach 8-9 września br. 
tj. Owocobranie w Łącku, Agropromocja w Nawojowej oraz III Sądecki Jarmark Regionalny w Krynicy-
Zdroju.

Ad.6

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

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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