Protokół Nr XIV/2016
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 13 stycznia 2016 r.

V kadencja
2014 - 2018

XIV sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej
im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4 (Internat).
Zawiadomienie o zwołaniu sesji (zał. nr 1).

Obecni:
Radni wg załączonej listy obecności (zał. nr 2).

Porządek sesji:
I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Ustalenie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
IV. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach
za okres od 7 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r.
V. Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w roku 2015.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Kętach wchodzącego w skład
Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika
w Kętach w trzyletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, którego ukończenie
umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – druk 123;
2. powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K
ul. Mickiewicza w Chełmku” – druk 110;
3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zator na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej do ul. W. Grabskiego do DK 44
(o dł. ok. 60 mb), stanowiącej dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski
Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie
ronda, w gminie Zator” – druk 111;
4. nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – druk 112;
5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
(dz. w Bobrku) – druk 113;
6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
(dz. w Kętach) – druk 121;
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7. zmiany uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia” –
druk 120;
8. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2016 – druk
122.
VIII. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2015 rok:
1. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
2. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
3. Edukacji i Promocji Powiatu;
4. Prawa i Porządku Publicznego.
IX.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XI.

Sprawy bieżące.

XII. Zamknięcie sesji.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek otworzył XIV sesję Rady Powiatu
w Oświęcimiu witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 25 radnych,
co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.

Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Starosta Zbigniew Starzec w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu dotyczącego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat
Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
Pan Zbigniew Starzec poinformował, że do projektów uchwał w pkt VII ppkt 2 i 3 zostały
wniesione autopoprawki.
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad:
Za:
22
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są jeszcze inne wnioski o uzupełnienie lub
zmianę porządku obrad, a także poinformował o zmianie numeracji w porządku obrad.
Rada nie wnosząc uwag przystąpiła do głosowania.
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Głosowanie całości porządku obrad:
Za:
22
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
23 grudnia 2015 r.
Protokół Nr XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. został przyjęty przy 22 głosach za.

Ad. IV. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty
Oświęcimskiego.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady
Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres
od 7 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. (zał. nr 3) Starosta Zbigniew Starzec zaproponował,
aby radni zadawali pytania do konkretnego punktu.
Rada nie wnosząc pytań przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Ad.

V.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.

Wicestarosta Jarosław Jurzak omówił przedłożone sprawozdanie (zał. nr 4).
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak poinformował o pozytywnej opinii Komisji Edukacji
i Promocji Powiatu.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie.

Ad.

VI.

Sprawozdanie Starosty Oświęcimskiego
Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2015.

z

działalności

Komisji

Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec zapoznał Radę Powiatu ze sprawozdaniem z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2015 (zał. nr 5).
Przewodniczący Komisji Sławomir Momot poinformował, że Komisja Prawa i Porządku
Publicznego zapoznała się z w/w sprawozdaniem.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie.
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Ad. VII. Interpelacje i zapytania radnych.
Zapytanie:
Radna Ewa Płonka zapytała o możliwość wykonania oznakowania poziomego na ulicy
Kasztanowej i ulicy Grojeckiej z Grojca do Oświęcimia. Radna zauważyła, że brak tego
oznakowania powoduje niebezpieczeństwo na drodze zwłaszcza w momencie pogorszenia
warunków atmosferycznych.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Kętach
wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja
Kopernika w Kętach w trzyletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, którego
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – druk 123
(zał. nr 6) omówił Wicestarosta Jarosław Jurzak.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – opinia pozytywna.
Dyskusja:
Radny Kazimierz Homa zapytał o zgodę innych organów na utworzenie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego, jeśli tak to czy zostały już wydane.
Wicestarosta wyjaśnił, że wszystkie stosowne opinie zostały wydane i są one pozytywne. Opinia
Związków Zawodowych była również pozytywna pod warunkiem, że proponowana zmiana
nie spowoduje zmian pracowniczych i personalnych.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 7).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku” – druk 110 (zał. nr 8) wraz z autopoprawką (zał. nr 9)
omówił Zbigniew Starzec Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:

24 radnych,
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Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 10).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Zator na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej do ul. W. Grabskiego do
DK 44 (o dł. ok. 60 mb), stanowiącej dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski
Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda,
w gminie Zator” – druk 111 (zał. nr 11) wraz z autopoprawką (zał. nr 12) omówił Zbigniew Starzec
Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 4 głosach za,
2 przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.
Dyskusja:
Radny Kazimierz Homa podkreślił, że podtrzymuje swoje zdanie, które wyraził przy procedowaniu
tego projektu w poprzedniej kadencji. Zdaniem radnego projekt jest szkodliwy ze względu
na procedury, merytorycznie projekt nie jest dyskwalifikowany ponieważ jest to powiększenie
infrastruktury na terenie powiatu oświęcimskiego. Radny dodał, że projekt niszczy procedurę, którą
Rada wypracowywała przez kilka kadencji. Polega ona na inwestowaniu w majątek własny
powiatu, a ta droga nie jest powiatową, nie jest to także skrzyżowanie czy też połączenie z drogą
powiatową. W pierwszej kolejności należałoby wydawać środki na drogi powiatowe, a ponieważ
jest ich zbyt mało, stąd oczekiwania od włodarzy gmin udziału w wysokości 50%. Wydawanie
środków na drogi nie powiatowe jest przedwczesne i tworzy niebezpieczny precedens polegający
na tym, że w momencie kiedy projekt dojdzie do realizacji, inne gminy idąc za przykładem będą
składały podobne wnioski o dofinansowanie działań na głównych lub ważnych skrzyżowaniach
dróg gminnych z drogami krajowymi.
Starosta Oświęcimski zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku w podobnej formule zwróciła się gmina
Chełmek o dofinansowanie remontu ul. Staicha i ul. Baty w Chełmeku – nie wyrażono zgody.
W 2015 r. zaspokojono 99% potrzeb gmin w zakresie inwestycji drogowych.
Starosta wyraził swoje zdanie, stwierdzając że gdyby któraś z gmin zwróciła się do Zarządu,
a zarazem do Rady Powiatu o dofinansowanie w podobnej formule jak gmina Zator, to przy
dostatecznych zasobach finansowych, mogłaby zgodę otrzymać.
Zbigniew Starzec przypomniał, że koszt inwestycji w gminie Zator to 2 mln zł. Prywatny
przedsiębiorca z własnych środków inwestuje około 900 tys. zł, pula przekazana przez powiat
to 400 tys. zł.
Radny Sławomir Momot nie zgodził się z wypowiedzią radnego Kazimierza Homy w zakresie
nie dopłacania gminom do inwestycji na drogach gminnych. Radny przypomniał, że Rada wyraziła
zgodę na partycypowanie w kosztach do 5% wartości w inwestycjach na drogach gminnych
tzw. „schetynówek”. Ponadto Sławomir Momot przypomniał, że około 1 mln zł przekazano
na współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych.
Starosta Zbigniew Starzec stwierdził, że powiat najwięcej środków przeznaczy n bypass łączący
ul. Królowej Jadwigi z ul. Batorego w Oświęcimiu. Kwota dofinansowania to 340 tys. zł. Dodał,
że Miasto Oświęcim nie zwróciło się do Zarządu i Rady Powiatu z prośbą o dofinansowanie,
a Starosta osobiście przeprowadził telefoniczną rozmowę z Prezydentem Miasta na ten temat.
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Starosta przypomniał również o budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 44 z drogą
gminną. Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad w momencie zatwierdzenia budżetu w/w zadanie
z listy rezerwowej wprowadzi na drugie miejsce listy priorytetowej. Jest zapewnienie, że inwestycja
ta zostanie zrealizowana bez wkładu finansowego ze strony powiatu.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że Radny Sławomir Momot oraz Starosta nie rozumieją Jego
wypowiedzi dotyczącej gwarantowania wkładu do tzw. „schetynówek”, a bieżącego wydawania
środków. Podkreślił, że nie chodzi o to, na terenie której gminy powiat dofinansowuje na budowę
skrzyżowania, tylko o procedurę i precedensy dotyczące przyznawania środków, które jeśli
są przeznaczane na zadania które nie realizowane na majątku własnym powiatu należy uznać
za niewłaściwe.
Radny Sławomir Momot stwierdził, że rozumie wypowiedzi Radnego Kazimierza Homy.
Radny Adam Sowa zapytał czy gminę Zator stać będzie, aby w roku 2016 to zadanie zrealizować?
Ponadto stwierdził, że coraz większe obciążenia finansowe na samorządach gminnych Powiatu
Oświęcimskiego spowodują coraz mniejszą liczbę wniosków o dofinansowanie do remontów dróg,
z uwagi na brak możliwości partycypowania w kosztach w wysokości 50% na 50%. Radny
zawnioskował o rozważenie możliwości zmniejszenia procentowego udziału gmin przy remontach,
co ułatwi samorządom podjęcie decyzji o budowie chodników i remontach dróg. Natomiast przy
przebudowach dróg powiatowych w kolejnych latach należy uwzględniać budowę chodnika.
Radny Sławomir Momot zapewnił, że w budżecie gminy Zator jest zabezpieczona kwota ok. 2 mln
zł na realizację zadania. Termin realizacji to 31 lipca 2016 r.
Wicestarosta Jarosław Jurzak odnosząc się do wypowiedzi Radnego Adama Sowy stwierdził,
że istnieje ryzyko, że gminy bardziej zasobne zaproponują 50% wkład własny i tym samym
inwestycje skierują się w stronę bogatszych gmin. Propozycja nie jest zła, ale istnieje również
ryzyko z tym związane, logika finansowa spowoduje, że powiat wybierze zadanie finansowo
korzystniejsze i większe źródło finansowania na zrealizowanie zadania powiatowego.
Starosta przypomniał genezę, która spowodowała decyzję Zarządu Powiatu dotyczącą zmiany
proporcji przy remontach i budowie ciągów pieszych. Do budżetu powiatu na rok 2016 r., ze strony
gmin propozycji w zakresie budowy chodników było na kwotę 6 mln zł (1 mb chodnika to koszt
rzędu 1000 zł).
Radny Adam Sowa zgodził się wypowiedziami Wicestarosty i Starosty. Dodał, że nie ma się
co dziwić, że gminy zwracają się o budowę chodników ponieważ ruch kołowy jest coraz większy,
a samochodów przybywa. Na niektórych odcinkach dróg nie ma poboczy, dlatego Radny ponownie
poprosił, aby przy kolejnych remontach dróg powiatowych uwzględniać budowę chodników.
Nawiązując do remontu ul. Spacerowej w Babicach (I etap OSPR) został on wykonany bez
chodnika, w związku z tym Radny ma nadzieję, że II etap dotyczący ul. Śląskiej zostanie wykonany
wraz z chodnikiem.
Zbigniew Starzec Starosta poinformował, że przy okazji wizytacji przez Komisję Budżetu
dróg powiatowych, planuje się przeanalizować w km ilość chodników nie wykorzystywanych.
Przykładem jest np. chodnik w Polance Wielkiej na odcinku od Kościoła w kierunku Włosienicy.
Starosta zadeklarował, że wspólnie z Wydziałem Inwestycji, Rozwoju i Dróg dokona analizy
miejsc, w których ze względu na bezpieczeństwo powinien być wykonany chodnik.
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Radny Kazimierz Homa stwierdził, że na terenie Powiatu jest bardzo dużo dróg powiatowych
i nie wszystkie te drogi są uzasadnione ze względu na ich hierarchię ważności, przepustowość
itp. Zrozumiałe jest, że gminy nie chcą tych dróg przejmować, ponieważ należy w nie inwestować.
Warto wykorzystać moment gdy wiele inwestycji dotyczy odnowienia traktów powiatowych
i po ich odnowieniu należy prowadzić rozmowy w celu przejęcia ich przez samorządy gminne.
Radny uważa, że gminy chętniej to uczynią, gdy droga jest wyremontowana, co pozwoli zmniejszyć
ilość dróg nad którymi powiat ma opiekę.
Wicestarosta stwierdził że takie działania są już podejmowane m.in. remontowana jest
ul. Czaniecka oraz ul. Zamkowa należą do dróg powiatowych i trwają rozmowy z Burmistrzem
Gminy Kęty mające na celu przejęcie całego ciągu drogowego. Jarosław Jurzak dodał, że wszędzie
tam gdzie będzie możliwe i będzie zainteresowanie ze strony włodarzy gmin, po wyremontowaniu
drogi będą przekazywane.
Starosta stwierdził, że modelową gminą w tym zakresie jest Gmina Chełmek, również w tyle nie
zostaje gmina Zator.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 19 radnych,
Przeciw:
4 radnych,
Wstrzymało się:
1 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 13).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
– druk 112 (zał. nr 14) omówiła Pani Elżbieta Kos – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
• Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych – opinia pozytywna.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 15).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (dz. w Bobrku) – druk 113 (zał. nr 16) omówiła Ewa Pawlusiak – Członek Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
• Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
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Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 17).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (dz. w Kętach) – druk 121 (zał. nr 18) omówiła Ewa Pawlusiak – Członek Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
• Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 19).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
3 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina
Karpia” – druk 120 (zał. nr 20) omówiła Ewa Pawlusiak – Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
• Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – opinia pozytywna wraz z poparciem Radnego Romana
Gancarczyka na pełnomocnika.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o inne kandydatury do udzielenia pełnomocnictwa
w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia”.
Radny Kazimierz Homa zapytał, czy Radny Roman Gancarczyk wyraził zgodę?
Przewodniczący Radosław Włoszek odpowiedział, że wyraził zgodę na posiedzeniu Komisji
Edukacji i Promocji Powiatu.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 21).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
w Oświęcimiu na rok 2016 – druk 122 (zał. nr 22) przedstawił
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Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 23).

Ad. IX. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2015 rok.
1.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (zał. nr 24);

2.

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (zał. nr 25);

3.

Komisja Edukacji i Promocji Powiatu (zał. nr 26);

4.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego (zał. nr 27).

Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu.

Ad. X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na zapytanie Radnej Ewy Płonki Starosta wyjaśnił, że jeżeli brakuje oznakowania
poziomego w postaci linii środkowej, problemem może być zbyt wąska droga, jednocześnie
zapewnił, że przy najbliższej okazji w okresie wiosennych znaki zostaną uzupełnione.

Ad. XI. Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak wniosków i oświadczeń.

Ad. XII. Sprawy bieżące.
Starosta Zbigniew Starzec poinformował o niedawnej wizycie Wojewody Małopolskiego Jerzego
Pilcha oraz o planowanym spotkaniu Wojewody ze wszystkimi włodarzami z terenu Powiatu
Oświęcimskiego. Odnosząc się do spotkania z Wojewodą, Starosta poinformował że spotkanie
miało charakter roboczy, ponieważ poprzedni Wojewoda nie wypowiedział się w kwestii decyzji
dotyczącej Lagerhausu (budynek przy PWSZ w Oświęcimiu) i kantyny esesmańskiej.
Zainteresowana zakupem jest Fundacja Schwarz z Nowego Yorku, a pomysł sprzedaży pod
działalność edukacyjną został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe gremia m.in. przez
Międzynarodową Radę Oświęcimską. Sytuacja nabrała tempa ponieważ znajdujący
się na przyległej działce zabytkowy obiekt, tzw. kantyna esesmańska, w ubiegłym roku uległa
uszkodzeniu. Na konstrukcje podpierające zniszczony dach przeznaczono już 170.000 zł.
Zbigniew Starzec poinformował o planowanym na 20 stycznia br. spotkaniu z Wojewodą
Małopolskim, na którym przedstawione zostaną propozycje rozwiązania tego problemu,
a najrozsądniejszą jest przejęcie budynków przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Przejęciem Lagerhausu jest zainteresowany dyrektor Muzeum, natomiast kantyna esesmańska nadal
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pozostaje problemem do rozwiązania. Dodał też, że Fundacja Schwarz’a jest zainteresowana
zakupem obydwu budynków, a decyzję w tej sprawie podejmie Wojewoda.
Kolejną kwestią o której poinformował Pan Starosta jest budowa nowego apartamentowca przy
moście Jagiellońskim w Oświęcimiu. Były Wojewoda Jerzy Miller uchylił decyzję dotyczącą
pozwolenia na budowę tego obiektu. Prace są na bardzo zaawansowanym etapie, a powodem
wstrzymania decyzji był brak drzwi i dwóch stopni.
Istotną sprawą poruszaną z Wojewodą jest lokalizacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Obecne od 1999 r. miejsce jest uwłaczające dla tej instytucji (m.in. brak barier
architektonicznych, IV piętro). Klientami inspektoratu są coraz częściej ludzie starsi, a biura
w których pracują urzędnicy to małe pomieszczenia z brakiem zaplecza oraz miejsca
na archiwum. W ubiegłym roku zaproponowano przeniesienie PINB do PZ Nr 2 od strony
ul. Olszewskiego, do parterowego przyziemia z oddzielnym wejściem, bez barier, około 200 m2
do adaptacji którego szkoła nie potrzebuje do własnego użytku.
Zaproponowano Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, aby partycypował
w kosztach, wstępnie wyraził zgodę, a następnie zabrakło środków w budżecie. Obecny Wojewoda
Małopolski wyraził duże zainteresowanie tematem i miał się spotkać z Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Budowlanego. Ostatecznie w momencie ustalenia budżetu dla WINB, środki w wysokości
250 tys. zł będą zagwarantowane na adaptację pomieszczeń dla PINB w Oświęcimiu.
Ostatnią informacją przekazana przez Starostę Oświęcimskiego jest sztandarowa inwestycja
poprzedniej kadencji czyli budowa nowej siedziby SOSW w Oświęcimiu. Po spotkaniu
z Wojewodą, Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na projekt budowy
SOSW. Zbigniew Starzec wyjaśnił, że nie może odbyć się to w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
ponieważ w budżecie powiatu nie ma odpowiedniej kwoty na budowę w tej formule.
Aby aplikować o jakiekolwiek środki wymagana jest pełna dokumentacja projektowokosztorysowa. Starosta poinformował również o zapewnieniu współfinansowania inwestycji przez
Wojewodę do wysokości 50 % kosztów budowy.
Tematem spotkania było również zadanie ujęte w Oświęcimskim Strategicznym Programie
Oświęcimskim, dotyczące budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego. Zadanie dotyczy budowy
stołówki w PZ Nr 2. Projekt i kosztorys są już wykonane, a pozostało podpisanie umowy z Rządem
RP. Ponadto Stołówka byłaby wykorzystana przy organizacji Światowych Dni Młodzieży których
głównym organizatorem jest Wojewoda Małopolski.
Wicestarosta Jarosław Jurzak poinformował o wypowiedzeniu z dniem 1 stycznia 2016 r.
Bibliotece Pedagogicznej umowy najmu pomieszczeń, co było zabiegiem mającym na celu
wymuszenie działań inwestycyjnych w tym zakresie. Końcem roku okazało się, że środki w kwocie
200 tys. na remont i 385 tys. zł w formule już się znalazły.
Przewodniczący Radosław Włoszek przypomniał Radnym o składaniu korekt do oświadczeń
majątkowych, a także poinformował że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęła
następująca korespondencja:
1. Pismo z dnia 22 grudnia 2015 r. Burmistrza Czechowic-Dziedzic przekazujące uchwałę
Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie protestu dotyczącego zawieszenia połączeń kolejowych na odcinku CzechowiceDziedzice-Brzeszcze-Oświęcim (zał. nr 28);
2. Pismo z dnia 8 stycznia 2016 r. Wójta Gminy Oświęcim przekazujące uchwałę Rady Gminy
Oświęcim Nr XV/161/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie poparcia starań uzyskania
odszkodowań dla Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz budowy
KL Auschwitz-Birkenau (zał. nr 29).
Z treścią korespondencji można zapoznać się w Biurze Rady.
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Na zakończenie Radny Marcin Niedziela podziękował Prezydium Rady, Zarządowi Powiatu,
a także wszystkim Radnym, pracownikom Starostwa oraz jednostek organizacyjnych za wsparcie
w trudnych osobistych chwilach dodając, że było to bardzo budujące nie tylko dla Jego serca.
Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi Radnego Marcina Niedzieli wyraził nadzieję,
że wszyscy będą potrafili odnaleźć się w podobnej sytuacji.

Ad. XIII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XIV sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godziny 1542.

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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