Protokół Nr 1/2010
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 28 grudnia 2010 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (8 osób) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Zaproszone osoby:
1. Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;
2. Elżbieta Kos – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu;
3. Jerzy Płaszczyca – Sekretarz Powiatu.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
2. Wolne wnioski, ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
Projekt uchwały w sprawie:
• stosunku pracy Członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu /zał. nr 2/.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Powiatu – Jerzy Płaszczyca.
Głosowanie:
Za:
5
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
2
2 radnych nie obecnych.
Opinia pozytywna.
Projekt uchwały w sprawie:
• stosunku pracy Członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu /zał. nr 3/.
Powyższy projekt omówił Jerzy Płaszczyca.
Głosowanie:
Za:
3
Przeciw:
3
Wstrzymało się:
1
2 radnych nie obecnych.
Opinia pozytywna.
Projekt uchwały w sprawie:
• zasad wynagradzania Starosty Oświęcimskiego /zał. nr 4/.
Powyższy projekt omówił Jerzy Płaszczyca.

Radny Józef Kała stwierdził, iż projekt uchwały jest niezgodny z prawem, ponieważ uchwała
powinna ściśle określać wynagrodzenie Starosty.
Radny Kazimierz Homa nadmienił, że jeżeli są wątpliwości prawne należy skonsultować to z radcą
prawnym.
Radny Jan Klęczar dodał, iż kwota dodatku została niejasno określona.
Radny Józef Kała wnioskuje o zmianę do projektu uchwały, a mianowicie: połączenie § 1 i § 2,
który przyjmuje się jako § 1, kolejno § 3 staje się § 2, a § 4 przyjmuje się jako § 3.
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję zmiany do w/w projektu uchwały:
Za:
4
Przeciw:
4 (w tym głos przewodniczącego)
Wstrzymało się:
0
Wniosek zaopiniowano negatywnie.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
4 (w tym głos przewodniczącego)
Przeciw:
4
0
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.
Projekt uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu
Oświęcimskiego na rok 2010 /zał. nr 5/.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką /zał. nr 6/ omówiła Pani Skarbnik – Katarzyna Wanat.
Głosowanie projektu wraz z autopoprawką:
Za:
4
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
4
Opinia pozytywna.
Projekt uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały Nr LI/378/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
/zał. nr 7/.
Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Wanat informując, iż w związku z brakiem możliwości
zrealizowania zadań majątkowych do dnia 31.12.2010 r. z uwagi na zbyt krótki okres czasu
wykonania zadania, przedłużającej się terminy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
bądź też nieodpowiednich warunków atmosferycznych zasadnym jest utworzenie wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

6
0
2

2

Projekt uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego /zał. nr 8/.
Powyższy projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

7
0
1

Projekt uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały Nr VLV/315/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2010 r. przyznawanych samorządowi
powiatowemu według algorytmu /zał. nr 9/.
Projekt uchwały omówiła Pani Elżbieta Kos – dyrektor PCPR w Oświęcimiu informując,
iż w związku z koniecznością wykorzystania środków finansowych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadaniach takich jak: dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych i dofinansowanie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z powodu rezygnacji klientów,
dla których zabezpieczone zostały środki na realizację złożonych wniosków, zachodzi konieczność
ich przesunięcia na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, na którym środki zostały wyczerpane już w miesiącu lipcu.
Głosowanie:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 radny nie głosował.
Opinia pozytywna.
Projekt uchwały w sprawie:
• wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich /zał. nr 10/.
Projekt uchwały omówił Pan Jerzy Płaszczyca – Sekretarz Powiatu.
Radny Jan Klęczar zapytał o wysokość składki?
Pan Sekretarz odpowiedział, że składka roczna wynosi 16.800 zł.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia negatywna.

0
8
0

Ad. 2. Wolne wnioski, ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

3

Brak wolnych wniosków.
Przewodniczący Dariusz Gawęda poinformował, iż następne posiedzenie komisji odbędzie się
w miesiącu styczniu, o którym członkowie komisji zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą
e-mailową.

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Dariusz Gawęda

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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