Protokół Nr 6/2019 Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji z dnia
19 lutego 2019 r.

Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 19 lutego 2019 r.
Obecni wg załączonej list obecności /zał. nr 1/.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że na początku obrad Komisji
w posiedzeniu bierze udział 6 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania wniosków.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Węgrzyn – Madeja – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Informacja Zarządu Powiatu w Oświęcimiu o stanie realizacji inwestycji wieloletnich
(w tym Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oświęcimiu)
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji .
4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.
Ad. 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie: za 6 radnych.
Ad. 2. Informacja Zarządu Powiatu w Oświęcimiu o stanie realizacji inwestycji wieloletnich
(w tym Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oświęcimiu).
Informacja Zarządu Powiatu w Oświęcimiu o stanie realizacji inwestycji wieloletnich
(w tym Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oświęcimiu) omówiła Katarzyna Węgrzyn –
Madeja /zał. nr 2/.
Radny Adam Bilski zapytał jak wygląda sytuacja ww. inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym?
Katarzyna Węgrzyn- Madeja odpowiedział, że w przypadku pierwszego etapu umowy są podpisane
a środki zabezpieczone. Zakończenie prac planowane jest na połowę tego roku. Planowane jest po raz
kolejny wnioskowanie o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Etap drugi i trzeci może zostać
wykonany w formule zaprojektuj i wybuduj lub możemy zlecić wykonanie dokumentacji i ogłosić przetarg
na wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. Niestety obecnie nie wpisujemy
się w żaden priorytet w
Regionalnym Programie Operacyjnym. Zostały poczynione starania
o wpisanie nas do Gminnego Programu Rewitalizacji co umożliwi nam być może staranie się
o niskooprocentowaną pożyczkę z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W celu pozyskania
Śródków zewnętrznych na ten cel rozpatrywaliśmy środki z PEFRON-u i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Niestety w oby przypadkach nie spełniamy warunków koniecznych do otrzymania
funduszy.
Radny Wojciech Kajdas zapytał czy po zakończeniu pierwszego etapu dzieci będą mogły się już uczyć?
Katarzyna Węgrzy-Madeja odpowiedziała, że budynek został tak zaprojektowany, żeby po zakończeniu
prac budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie stanowił samodzielną część.
Radny Wojciech Kajdas dopytał czy Powiat będzie musiał doposażyć budynki?
Starosta Oświęcimski odpowiedział, że w kosztorysie pierwszego etapu nie ma doposażenia dlatego
poproszono Dyrektora Jacka Polaka o wykonanie specyfikacji co będzie potrzebne a co już ma.
Radna Ewa Płonka zapytała jak wygląda sytuacja pozostałych inwestycji przy takim obciążeniu budżetu
jakim jest samodzielne finansowanie ww. projektu?
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Katarzyna Węgrzyn-Madeja odpowiedziała, że w przypadku rozpoczętych inwestycji na które umowy
zostały podpisane nie ma zagrożenia ponieważ środki na te cele zostały już rozpisane w budżecie.
Jednak w przypadku nowych inwestycji o ich realizacji zdecydują przetargi.
Wiceprzewodniczący Piotr Śreniawski zapytał na kiedy planowany jest termin zakończenia prac pierwszego
etapu?
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg odpowiedziała, że planowanym terminem jest koniec lipca.
Członek Zarządu Jerzy Mieszczak powiedział, że dla niego ten projekt to Bizancjum. Inwestycja ta jest
zaplanowana w standardzie odbiegającym znacznie od normalnie funkcjonujących budynków szkolnych.
Elementy zewnętrzne i wewnętrzne wyposażenia zaprojektowane są na najwyższym poziomie a utrzymanie
tego obiektu będzie bardzo kosztowne dla Powiatu. Obecnie Powiat dopłaca do utrzymania Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego a jego powierzchnia jest niewspółmiernie mniejsza do planowanego
kompleksu. Planowane 12 tyś m2 powierzchni będzie generowało ogromne koszty. Dlatego sądzie,
że należałoby się zastanowić nad tańszymi produktami w kolejnych etapach realizacji inwestycji.
Radny Wojciech Kajdas zapytał czy taka szkoła nie potrzebuje sali gimnastycznej?
Katarzyna Węgrzyn-Madeja odpowiedziała, że w pierwszym etapie przewidziane są dwie lub trzy salki
rehabilitacyjne ale żadna powierzchniowo nie odpowiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej.
Radny Adam Bilski zapytał jakie jest aktualne stanowisko i zamiary Zarządu dla ww. inwestycji?
Starosta Oświęcimski odpowiedział, że Zarząd obecnie skupia się na zakończeniu pierwszego etapu
i przeniesieniu szkoły z ul. Kościelnej. Następnie zamierza kontynuować budowę w oparciu o tańsze
produkty.
Katarzyna Węgrzyn-Madeja powiedziała, że w Starostwie Powiatowym nie ma komórki która zajmuje się
optymalizacją kosztów planowanych inwestycji. Jerzy Mieszczak członek Zarządu dodał, że optymalizacje
kosztów można zrobić na podstawie projektu a nie programu funkcjonalno-użytkowego. Dlatego uważa,
że błędem było planowanie obiektu w formule zaprojektuj i wybuduj na starych elementach.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 15 stycznia 2019 r.
Ad.4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 1530.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Płonka Ewa

Protokołowała: Anna Sporysz
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