
 `          PROTOKÓŁ Nr 3/2014
posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 10 września 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Rady

Powiatu Nowosądeckiego.
3. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.
4. Analiza wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym.
5. Informacja  Zarządu  Powiatu  o  realizacji  remontów i  inwestycji  w  placówkach  pomocy

społecznej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie przekazania

Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr
1535 K Stary Sącz: ulica Sobieskiego i ulica Węgierska, w km 0+ 000 - km 2+444,60.

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

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak otworzył posiedzenie
 i przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu bierą udział Członkowie Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Adam Czerwiński                 - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,

Halina Hajtek  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

Marian Ryczek  -  Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa,

Stanisław Tokarczyk  -  Dyrektor Wydziału Finansowego.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław  Śmierciak przedstawił  porządek
posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław Śmierciak poddał  pod  głosowanie
protokół nr 2 z 23 kwietnia 2014 r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

Ad. 3

Dyrektor  Wydziału  Finansowego  Stanisław  Tokarczyk przedstawił   informację  o  przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2014 roku.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.4

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak przedstawił informację nt.
wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym.

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach dla młodzieży i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
uczyć się będzie ok. 3900 uczniów i słuchaczy w 152 oddziałach, w tym w klasach pierwszych dla
młodzieży  974  uczniów.  Poprawie  uległa  baza  dydaktyczna  w  związku  z  przeprowadzonymi
remontami i pracami modernizacyjnymi. 

Do ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych należą: 

-  przebudowa boiska  sportowego  w Zespole  Szkół  w Marcinkowicach  wraz  z  odpływem wód
opadowych  i  umocnieniem  skarpy  oraz  remontem  komina  i  budynku  stanowiącego  zaplecze
sportowe; 

- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych oraz 
termomodernizacja budynku w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu; 

- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, 

- wykonanie kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu; 

- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych oraz 
termomodernizacja budynku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu;

-  remont auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy; 

- modernizacja i przygotowanie nowych pomieszczeń dla Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i 
Placówek Oświatowych w budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu; 

- modernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju;
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Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.5

Halina  Hajtek  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Nowym  Sączu
przedstawiła informację o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej. 

Łączna kwota wydatków na realizację remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej
wynosi 4.252.221 zł. 

 W Domu Pomocy Społecznej w Muszynie dokonano napraw bieżących sprzętu kuchennego,
windy wewnętrznej i instalacji oświetleniowej. 

 W Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie
termomodernizacji  budynku  tj.  wykonanie  instalacji  solarnej,  przebudowę  instalacji
centralnego  ogrzewania,  wymianę  stolarki  okiennej,  docieplenie  stropodachu,  wymianę
pokrycia dachowego jak i wydatki związane z naprawami bieżącymi sprzętu kuchennego,
gospodarczego, w pralni oraz windy wewnętrznej i instalacji przywoławczej. 

 W Domu Pomocy Społecznej  w Zbyszycach  poniesione  zostały  wydatki  inwestycyjne  
w zakresie  termomodernizacji  budynku  C tj.  wykonanie  instalacji  solarnej,  przebudowę
instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wymianę stolarki okiennej, docieplenie
stropu,  wykonanie  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  i  oświetleniowej;  wydatki
inwestycyjne  związane  z  modernizacją  placówki,  w  tym:  roboty  budowlane  wraz  
z  nadzorem  pokrycia  dachowego,  wymianę  posadzek  podłóg,  instalacji  sanitarnej  
i elektrycznej, stolarki drzwiowej, instalacji odgromowej, remont przewodów kominowych;
w zakresie wydatków remontowych dokonano remontu i konserwacji oczyszczalni ścieków,
naprawy samochodu służbowego, naprawy bieżącego sprzętu AGD oraz wykonano prace
konserwacyjne w budynkach m.in. instalacji elektrycznej i wodnej. 

 W Domu Dziecka w Klęczanach dokonano wydatków związanych z naprawami bieżącymi
sprzętu AGD oraz samochodu służbowego. 

 W Rodzinnym Domu Dziecka w Lipnicy dokonano naprawy instalacji elektrycznej. 

 W Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zbyszycach poniesiono koszty z tytułu naprawy 
samochodu służbowego. 

 W  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  dokonano  remontu  tj.  wymianę  stolarki
drzwiowej na II piętrze, ułożenie płytek na korytarzach II piętra, wymianę barierek na klatce
schodowej od I piętra do góry klatki schodowej, ułożenie płytek na schodach i podestach
klatki schodowej od I piętra do góry klatki schodowej, malowanie ścian korytarzy II piętra i
klatki schodowej oraz wykonanie przedmiarów, projektu remontu.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił   projekt
uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  przekazania Burmistrzowi  Starego Sącza  przez
Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1535 K Stary Sącz: ulica Sobieskiego i ulica
Węgierska, w km 0+ 000 - km 2+444,60.
Pan Adam Czerwiński poinformował, że kończą się prace remontowe pierwszego odcinka drogi przy ul.
Węgierskiej w Starym Sączu, następnie Burmistrz Starego Sącza wystąpił z wnioskiem o przekazanie
drogi powiatowej celem rozpoczęcia kompleksowego remontu drugiego odcinka drogi. Wynika to z faktu,
iż więcej inwestycji jest do zrealizowania ze strony gminy, dotyczy to m. in. odwodnienia drogi. Burmistrz
przejmuje drogę i składa wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i daje 50%
udziału a Powiat przekazuje 25% udziałuw zakresie działań związanych z nawierzchnią drogi. Ponadto
Samorząd  w  ramach  tego  programu  może  składać  tylko  dwa  wnioski  i  zazwyczaj  jeden  zostaje
pozytywnie rozpatrzony. Powiat już złożył jeden wniosek, jest to duże przedsięwzięcie, droga Nowy Sącz
– Łęka – Przydonica, i są jeszcze inne zadania na które zostaną złożone wnioski tj. Długołęka – Świerkla,
Nawojwa – Łazy Biegonickie.

Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego  w  sprawie  przekazania  Burmistrzowi  Starego  Sącza  przez  Powiat  Nowosądecki
zarządzania drogą powiatową nr 1535 K Stary Sącz: ulica Sobieskiego i ulica Węgierska, w km 0+ 000 -
km 2+444,60.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7/8

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

         

             Przewodniczący
  Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

         Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska

Protokół Nr 3/2014 10 września 2014 r. 4


