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PROTOKÓŁ Nr 6/2013
wspólnego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 22 sierpnia 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego
Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28.
3. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, do realizacji zadań statutowych
w roku szkolnym 2013/2014.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego
Adam Mazur otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.
W posiedzeniu oprócz członków Komisji Mienia i Infrastuktury wzięli udział:
Członkowie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego,
Członkowie Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego,
Członkowie Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego,
Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu
Nowosądeckiego,
Członkowie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Zbigniew CZEPELAK
– Dyrektor Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
Stanisław WANATOWICZ – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
Józef BROŃSKI
– Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
Jan DZIEDZINA
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego,
Anna BRACH
–
Dyrektor
Powiatowego
Centrum
Wspierania
Organizacji Pozarządowych,
Maria JĘKOT
- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
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 Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego
Adam Mazur poprosił Annę Brach dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania
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Organizacji Pozarządowych o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Anna Brach Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej.
Anna Brach dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
wyjaśniła zebranym, iż inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa jest doskonałym narzędziem do aktywizacji
mieszkańców jako partnerów samorządu przy realizacji zadań publicznych.
Wymóg wprowadzenia inicjatywy lokalnej wynika z nowelizacji ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków powinna określić Rada Powiatu
w drodze uchwały (na podst. art. 19c ustawy). Oceny wniosków na podstawie przyjętej
uchwały dokonuje Zarząd Powiatu (na podst. art. 19c ustawy). Jeżeli uzna inicjatywę za
ważną i wymagającą wsparcia, zawiera umowę na czas określony
na jej realizację.
Wsparcie Powiatu Nowosądeckiego może mieć charakter:
a. rzeczowy – poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy
lokalnej, w zakresie możliwości Powiatu;
b. organizacyjny – poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz
wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Powiatu;
c. finansowy – poprzez bezpośrednie wydatkowanie wkładu finansowego na realizowane
zadanie do wysokości 5 000 zł.
Istotą inicjatywy jest to, że mieszkańcy oprócz pomysłu na konkretne przedsięwzięcie,
deklarują współudział w jego realizacji, który może polegać na:
- świadczeniu pracy społecznej,
- na świadczeniach pieniężnych,
- na świadczeniach rzeczowych.
Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą być składane w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, budynków oraz obiektów
architektury stanowiących własność powiatu nowosądeckiego,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) edukacji, oświaty i wychowania, nauki,
7) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8) turystyki i krajoznawstwa,
9) ochrony przyrody,
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Inicjatywa lokalna może zatem dotyczyć złożonego wniosku na posadzenie drzew w parku
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na terenie WTZ-u, adaptację pomieszczeń na społecznie użyteczny cel, np. świetlica dla
młodzieży w szkole powiatowej, budowę chodnika, organizację festynów, turniejów
sportowych, zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci np. kurs językowy
czy inne zajęcia, których nie zapewnia system oświaty.
Po zakończonej prezentacji przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały Rady
Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego
Stanisław Węglarz zwrócił się z pytaniem o ogólną pulę środków przeznaczonych na
realizację w/w zadania.
W odpowiedzi Anna Brach poinformowała, że jest to kwota 30 000 zł.
Członek Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut
zapytał czym różni się inicjatywa lokalna od obowiązku wspierania organizacji
pozarządowych w ramach Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi gdzie przyznawane są dotacje związane
z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania
zleconego zadania.
Anna Brach Dyrektor PCWOP wyjaśniła, że jest odrębna pula środków finansowych na
inicjatywę lokalną, niż na Program Wspierania Organizacji Pozarządowych. Ponadto inny
jest tryb i forma przyznawania w/w dotacji.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut zaznaczył, że organizacje mogą składać
zatem wnioski w obydwu programach.
Członek Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego Andrzej Gancarz, i Jan
Dziedzina, zwrócili się z pytaniem, czy jest obowiązek przyjmowania w/w projektu uchwały
Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Anna Brach Dyrektor PCWOP wyjaśniła, że podjęcie uchwały jest wymogiem wynikającym
z ustawy, natomiast wkład finansowy nie jest obowiązkowy.
Członek Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski poruszył
kwestię finansową przedstawioną w projekcie uchwały. Zdaniem Radnego będą potrzebne
dodatkowe środki finansowe wraz z etatem na realizację zadania. W związku
z powyższym będą generowane dodatkowe koszty pokrywane z budżetu Powiatu
Nowosądeckiego.
Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Józef Broński wyjaśnił, iż realizacja zadań
wynikających z inicjatywy lokalnej nie będzie wymagała zatrudnienia dodatkowej osoby,
ponieważ jest to zadanie PSWOP, dyrektorów merytorycznych.
Członek Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba po raz kolejny
wspomniał, że Rada musi podejmować uchwałę, która jest narzucana przez ustawodawcę.
Zdaniem Radnego podjęcie omawianej uchwały jest bezzasadne.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił się z pytaniem dlaczego przez 10
lat inicjatywa lokalna nie była podejmowana, jeżeli obowiązek przyjęcia w/w uchwały
wynika z przepisów ustawy z 2003 roku.
W odpowiedzi Anna Brach Dyrektor PCWOR wyjaśniła, iż dopiero 1,5 roku temu weszła
nowelizacja wspomnianej ustawy.
Po zakończonej dyskusji przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu
Nowosądeckiego Adam Mazur zwrócił się do przewodniczących poszczególnych Komisji
biorących udział w posiedzeniu o realizację swojego porządku posiedzenia Komisji
i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie trybu
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i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej.
Przewodniczący Komisji przystąpili do realizacji porządku posiedzenia.
Ad. 1.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak otworzył posiedzenie i przywitał
wszystkich przybyłych.
W posiedzeniu bierze udział 6 Członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego
Stanisław Śmiarciak przedstawił porządek posiedzenia i zapytał czy są uwagi lub wnioski
do proponowanego porządku posiedzenia.
Członek Komisji Jan Dziedzina zgłosił wniosek o wycofanie z porządku posiedzenia
Komisji pkt. 2, tj. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Wynik głosowania:
5 głosów - za,
0 głosów - przeciw,
1 głos - wstrzymujący się.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak do proponowanego porządku
posiedzenia wprowadził pkt.:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sączapołączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28.
2. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, do realizacji zadań statutowych w roku
szkolnym 2013/2014.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak przedstawił porządek posiedzenia wraz
z wprowadzonymi zmianami i poddał go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Punkty te zostały umieszczone w porządku obrad w punktach 2 i 3.
W związku z powyższym pozostałe punkty otrzymują nową numerację.
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Ad. 2
Adam Czerwiński Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przedstawił
projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza- połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr
28.
Projekt znajduje się w wykazie indywidualnych projektów kluczowych Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizowany jest zgodnie z
założeniami Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Montaż wygląda następująco 85%
jest finansowane przez EU, 15 % w tym ¾ ze środków partycypuje Województwo
Małopolskie, ¼ czyli 25% samorząd powiatu przy udziale finansowym gmin Podegrodzie i
Chełmiec. To były koszty kwalifikowane, one kwalifikują kwoty robót po przetargu i 10%
wartości wykupu gruntów. W koszty niekwalifikowane wchodzi wykup gruntów, w którym
uczestniczy w ¾ Woj. Małopolskiego w ¼ powiat Nowosądecki, przy udziale gmin. By móc
podpisać umowę potrzebna jest zgoda Instytucji zarządzającej czyli Zarządu
Województwa Małopolskiego o finansowaniu.
Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Wynik głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Ad. 3.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak przedstawił informację na
temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowosądecki jest
organem prowadzącym, do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2013/2014.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak poinformował, że
poprawie ulegnie baza dydaktyczna w związku z prowadzonymi remontami i pracami
modernizacyjnymi w jednostkach oświatowych. W każdej jednostce prowadzone są drobne
prace remontowe, takie jak: malowanie pomieszczeń, uzupełnianie uszkodzeń instalacji co,
elektrycznej oraz stolarki drzwiowej. Ponadto dokonano zakupu drobnych pomocy
dydaktycznych. Zakupy i prace w tym zakresie wykonano na kwotę 75 tys. zł. Do
poważniejszych zadań w zakresie poprawy bazy dydaktycznej szkół należą:
1. modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Marcinkowicach – planowana
kwota 400 tys. zł.,
2. modernizacja i wyposażenie pracowni żywienia w Krynicy Zdroju i Starym Sączu –
planowana łączna kwota wraz ze środkami z UE – 300 tys. zł.,
3. zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu –
planowana kwota 10 tys. zł.,
4. likwidacja barier architektonicznych w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu –
planowana kwota 200 tys. zł.,
5. modernizacja obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w ZSiP w Piwnicznej Zdroju – planowana
kwota 150 tys. zł.
Wszystkie jednostki, które jako opał stosują węgiel, mają zabezpieczony opał na sezon
grzewczy. Przetarg na w/w zadanie przeprowadził Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w
Starym Sączu.
Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak wspomniał o planowaniu
budowy nowego Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, oraz o sprzedaży dotychczasowego
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budynku w którym mieści się liceum, proceduralnie jest wszystko ustalane i załatwiane. Dopiero
sprzedaż budynku pozwoli na określenie wkładu własnego w budowę nowego Liceum
i zapadnie decyzja kiedy rozpocznie się realizacja zadania.
Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak powiedział że kosztorys, który
jest związany z koncepcją to kwota ok 6,5 mln zł. Wycena starego budynku Liceum
Ogólnokształcącego, która będzie wywieszona dla zainteresowanych to ok. 5 mln. zł.,
ale to będzie kwestią przetargu.
Komisja przyjęła informację.
Ad.4/5
Przewodniczący Komisji Stanisław Śmierciak podziękował wszystkim za przybycie
i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Stanisław Śmierciak

Protokołowała: Monika Dziedzina
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