
 `          PROTOKÓŁ Nr 9/2015
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 27 sierpnia 2015 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  zmieniająca  uchwałę 

Nr  407/XXXVII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  października  2014  r.  
w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  
i nadania statutu.

4. Zapoznanie  się  z  informacją  na  temat  wykonania  prac  remontowych  w  okresie  od 
01.01.2015  do  31.08.2015  r.  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  Powiatu 
Nowosądeckiego.

5. Informacja na temat bieżących prac na drogach powiatowych.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba otworzył posiedzenie
 i przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki,

Adam Czerwiński                - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Jacek Dzikowski------------ - Kierownik Zespołu ds. Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Bartłomiej Krzeszowski - Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywnosci Zawodowej w 
   Nawojowej

Marian Ryczek - Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił 
porządek posiedzenia  i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba poddał pod głosowanie protokół 
nr 8/2015 z 2 czerwca 2015 r. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3

Dyrektor  Powiatowego  Zakładu  Aktywnosci  Zawodowej  w  Nawojowej  Bartłomiej 
Krzeszowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego zmieniająca uchwałę Nr 
407/XXXVII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  października  2014  r.  
w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  
i nadania statutu.

W dniu 30 października 2014 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę w sprawie 
utworzenia  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  i  nadania  statutu. 
Uchwała  przewidywała  wyposażenie  PZAZ  w  składniki  majatku  ruchomego  i  nieruchomego 
stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego zlokalizowane w Nawojowej na działce 157/43. 
Jest to budynek warsztatowy i budynek stajni. W chwili obecnej w celu prowadzenia prac w ramach 
pracowni  ogrodniczej  i  hodowlanej  zachodzi  potrzeba  doposażenia  PZAZ w składniki  majątku 
nieruchomego.  Pozwoli  to  zapewnić  prowadzenie  produkcji  zarówno  owoców  i  warzyw,  jak  
i produkcję i przechowywanie paszy dla zwierząt.

Członek Komisji Marta Adamczyk zapytała jak wygląda na chwilę obecną nabór do PZAZ ?

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej Bartłomiej Krzeszowski 
odpowiedział, iż na chwilę obecną są 24 osoby. Docelowo przewiduje się 25 uczestników. 
Zakład oferuje 25 miejsc pracy przystosowanych do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości 
osób niepełnosprawnych w ramach trzech pracowni:

1. pracowni ogrodniczej,
2. pracowni hodowlanej.
3. pracowni poligraficzno-fotograficznej

Członek Komisji Marta Adamczyk  dopytała jaki jest procentowy podział na uczestników z Miasta 
Nowego Sacza a jaki z Powiatu Nowosądeckiego.

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej Bartłomiej Krzeszowski 
odpowiedział, iż prawdopodobnie 5 osób jest z miasta, a pozostałe z Sądecczyzny.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał o kwotę 100 tys. zł.?

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk  poinformował, iż w dniu 30 października 2014 r. Rada 
Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę o utworzeniu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w  Nawojowej.  Głównym celem działania  Zakładu  jest  przygotowanie  osób  niepełnosprawnych  do 
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zdobycia  podstawowych  umiejętności  zawodowych  przydatnych  na  stanowisku  pracy  zarobkowej, 
ułatwienie  im  uzyskania  i  utrzymania  odpowiedniego  zatrudnienia  i  awansu  zawodowego, 
a w konsekwencji zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Po zakończeniu projektu, który obejmował 
grupę 25 osób było założenie,  że zostaną one zatrudnione nie  później  niż  3 miesiące od momentu 
zakończenia projektu. Uruchomienie działalności zakładu wymagało nadania statusu. Dopiero wówczas 
stałoby  się  możliwe  uruchomienie  środków  z  PFRON-U.  Dostosowano  pomieszczenia.  Projekt 
w  poprzedniej  kadencji  nie  był  dokładny.  Pojawił  się  problem  z  Inspektorem  Nadzoru,  który 
poinformował, iż nie dokona odbioru, dopóki nie będą osoby na stanowiskach pracy (tj.  informacja 
z jakim upośledzeniem). Zaistniała sytuacja, gdzie nie można było nadać statusu , natomiast trzeba było 
zatrudnić  osoby.  Po  ich  zatrudnieniu  Inspektor  odbierał  stanowiska.  Miał  oczywiście  ponowne 
zastrzeżenia, do których trzeba było się na szybko dostosować. Ostatecznie z dniem 1 sierpnia br. dokonał 
odbioru. Nie było dotacji zewnętrznej stąd ta kwota 100 tyś zł. Obecnie są pieniądze na dostosowanie, 
status jest nadany. Do końca roku sytuacja powinna się unormować. W międzyczasie wpłynęło pismo, 
zawierające informacje, że jak do końca roku osoby niepełnosprawne nie zostaną zatrudnione to pieniądze 
trzeba będzie oddać z całego projektu.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał docelowo jak przewiduje się 
dofinansowanie warsztatów?

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej Bartłomiej Krzeszowski 
odpowiedział, iż PFRON nie dofinansowywuje do wynagrodzeń personelu tylko dla niepełnosprawnych.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk  dodał, iż gdyby nie było poślizgu z PFRON-em dotacja 
najprawdopodobnie wystarczyłaby do końca roku.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Marian  Dobosz  zapytał  czy  usługi  w  pracowni  poligraficzno-
fotograficznej będą świadczone dla wszystkich?

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej Bartłomiej Krzeszowski 
potwierdził, iż dla wszystkich.

Przewodniczący Komisji  Mienia i  Infrastruktury Antoni  Poręba poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  zmieniająca  uchwałę  Nr  407/XXXVII/14  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad 4

Kierownik  Zespołu  ds.  Inwestycji  i  Planowania  Przestrzennego  Jacek  Dzikowski  przedstawił 
informację na temat wykonania prac remontowych w okresie od 01.01.2015 do 31.08.2015 r. w szkołach 
i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego.

Remontami objętych zostało 15 szkół i placówek oświatowych, tylko w 1 szkole – ZSZ w Podegrodziu 
nie realizowano remontów w bieżącym roku.

Zostały omówione prace remontowe w :

1. Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie,

2. Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu,

3. Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie Ognisku Pracy Pozaszkolnej,

4. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju,

5. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu,

6. Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie,

7. Zespole Szkół w Marcinkowicach,

8. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej,

9. Zespole Szkół w Łącku,

10. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy,

11. Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu,

12. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej,

13. Zespole Skół i Placówek w Piwnicznej Zdroju,

14. Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu,

15. Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Sączu

16. Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

W bieżącym roku w ramach remontów wykonano: remont instalacji  wodno-kanalizacyjnej,  naprawę 
kosiarki  i  wykaszarki,  naprawę pieca  konwekcyjnego  na  kwotę  2  041,50 zł.  W ramach  inwestycji 
realizowane jest jedno zadanie – dostosowanie budynku do wymogów p.poż. o wartości 352 388, 00 zł. 
Termin  zakończenia  inwestycji  24.08.2015.  Ponadto  dokonano  zakupu  materiałów budowlanych  do 
drobnych napraw i bieżącego utrzymania obiektu na kwotę 1 749, 66 zł.

Pan Jacek Dzikowski podkreślił, iż dostosowanie budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu 
przy ul. Daszyńskiego to inwestycja, która zapewne będzie procentować. Na chwilę obecną jest pełny 
nabór do internatu. Na pewno trzeba podnieść standard łazienek, ponieważ zakwestionował to sanepid. Są 
podjazdy dla inwalidów do skrzydła internatu na parterze.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk tytułem uzupełnienia poinformował, iż w bieżącym roku nie 
było koloni, ponieważ nie było dostosowania. Były problemy związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej.  Zostały naliczone kary z  tytułu  opóźnień  związanych  z opracowaniem dokumentacji.  
W dalszej części Wicestarosta poinformował, iż w związku ze złym stanem technicznym budynku,  
w  którym  mieści  się   Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Starym  Sączu  Zarząd  zdecydował  o  jego 
przeniesieniu z dniem 1 września 2015 r. Młodzieżowy Dom Kultury będzie mieścił się w budynku 
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byłego internatu przy LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu na ul. Partyzantów 15. Ustalono, 
iż szkoła użyczy części pomieszczeń na I piętrze na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. Umowa 
użyczenia  będzie  normowała  warunki  korzystania  i  rozliczania  kosztów  pomiędzy  Liceum  a 
Młodzieżowym Domem Kultury.

Członek Komisji Wojciech Nalepa zapytał czy ten dom kultury wróci w to samo miejsce?

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  odpowiedział,  iż  nie  przewiduje  się  powrotu.  Koszty 
eksploatacji obecnego budynku są o wiele bardziej korzystniejsze.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba zapytał czy ta inwestycja związana 
z Internatem Międzyszkolnym w Starym Sączu była ujęta w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 
rok?

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  odpowiedział,  iż  200  tys.  zł  zostało  ujęte  natomiast 
brakująca kwota pieniędzy została uzupełniona.

Na zakończenie  Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba podziękował za 
przygotowanie informacji, po czym przystapiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Ad 5

Dyrektor  Powiatowego  Zarzadu  Dróg  w  Nowym  Sączu  Adam  Czerwiński  przedstawił 
informację dotyczącą zestawienia wniosków o budowę chodników w 2015 r.

Zarząd wyraził zgodę o podjęciu realizacji przy współudziale z gminami zgodnie z ich wnioskami 

następujących chodników:

1. Gródek nad Dunajcem – 65 tyś. zł na odcinku Podole Górowa – Łęka oraz siłami PZD- 
droga Wytrzyszczka – Tropie-Bartkowa, a także  Centrum Przydonicy.

2. Gmina Grybów – Ptaszkowa – Wojnarowa - udział Powiatu do 300 tyś
3. Gmina Kamionka Wielka - udział Powiatu do 300 tyś
4. Gmina Korzenna - udział Powiatu do 100 tyś
5. Gmina Muszyna - udział Powiatu do 300 tyś

Finansowanie chodników w Korzennej może być zwiększone w przypadku uzyskania oszczędności.

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił krótką 
informację  dotyczącą  budowy zachodniej  obwodnicy  Nowego  Sącza  –  połączenie  m.  Brzezna 
z drgą krajową nr 28.  Prace realizowane są na całej długosci obwodnicy i obejmują cały zakres 
rzeczowy. Według stanu na 24 sierpnia br. wykonano powyżej 56 % zakresu rzeczowego, w tym 
podpory wszystkich mostów – ułożono warstwę wiążącą z asfaltu nawierzchni na północnej części 
ronda w Biczycach oraz 1,5 km drogi od pot. Niskówka w stronę Podrzecza.
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Zarząd Dróg Powiatowych w ramach wykonania robót remontowych w ostatnim okresie zakończył 
i odebrał następujące zadania:

− remont  przepustu  pod  drogą  powiatową  Tymowa  –  Łososina  Dolna  w  miejscowosci 
Michalczowa. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22 lipca br.

− remont  drogi  powiatowej  Trzetrzewina  –  Podrzecze.  Wykonanie  nowej  nawierzchni 
bitumicznej  na długosci  370 mb.  Wartość zadania – 164.383,35 zł.  Zadanie zakończone 
w dniu 26 sierpnia br.

  

Ad 6/7

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Antoni  Poręba podziękował  wszystkim  za 
przybycie i zamknął posiedzenie.

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

               Antoni Poręba

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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