Protokół Nr 20/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Protokół Nr 20/2012
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 17 grudnia 2012 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum wymaganego do podejmowania
wniosków.
Zaproszone osoby:
1. Aleksandra Bibrzycka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;
2. Jerzy Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie bieżących uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
2. Euroregion Beskidy. Kultura i ochrona dziedzictwa.
3. Plan Pracy Komisji na rok 2013.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy bieżące – ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Zaopiniowanie bieżących uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Projekt uchwały w sprawie:
• powierzenia zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Gminę Zator
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zatorze /zał. nr 2/.
Powyższy projekt omówiła Aleksandra Bibrzycka.
Radna Bożena Sobocińska oraz radny Sławomir Momot zapytali o finansowanie zadania?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że prowadzenie schronisk leży w gestii powiatu ale koszty
finansowania będą po stronie gminy Zator.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

8
0
1

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Projekt uchwały w sprawie:
• powierzenia zadania własnego polegającego na prowadzeniu przez Gminę Zator Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku /zał. nr 3/.
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Projekt omówiła Aleksandra Bibrzycka.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

8
0
1

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 2. Euroregion Beskidy. Kultura i ochrona dziedzictwa.
Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
o omówienie tematu.
Naczelnik Jerzy Chrząszcz poinformował, iż rok 2012 rozpoczął się od współpracy w ramach
projektu Euroregion Beskidy ze słowackim miastem Čadca. W związku z tym odbyło się kilka
organizacyjnych spotkań z nowym partnerem, w ramach których przygotowano 4 wnioski i za dwa
odpowiedzialny jest Wydział Promocji. Wnioski związane są ze sportem.
Jeden z wniosków to „Polsko-Słowacki strzał w dziesiątkę”. Drugi wniosek został złożony
w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka
2007-2013 pt. Promocja Powiatu Oświęcimskiego. Polsko-Słowackie spotkania kulturalnosportowe”. Naczelnik omówił również część finansową wniosku:
wkład własny – 2715 €uro (10.860 zł);
koszt całkowity projektu – 54.310,00 €uro (217.240 zł);
kwota przewidywana na artykuły promocyjne – 23.575,00 €uro (94.300 zł).
Jerzy Chrząszcz dodał, że Powiat Oświęcimski jest również partnerem dwóch innych wniosków,
jeden wniosek został złożony przez miasto Čadca, a do drugiego wniosku powiat został zaproszony.
Wniosek ten realizowany będzie przez PZ Nr 10 w Kętach.
Naczelnik Jerzy Chrząszcz odnosząc się do w/w powyższego poinformował, iż nie można byłoby
złożyć wniosku, który polegałby tylko na wydawaniu materiałów promocyjnych, należało
przedstawić różnego rodzaju zakres działań, do których niezbędne są materiały promocyjne, które
wpisują się w ideę.
Radny Sławomir Momot zapytał o promocję powiatu oświęcimskiego w roku 2012?
Naczelnik odpowiedział, że jednym z zadań promocyjnych było stworzenie logotypu, którego
powiat niestety nie posiadał, dlatego też został ogłoszony konkurs. Do konkursu zostało
zgłoszonych 100 prac, z których komisja wybrała zwycięzcę.
Następnie Jerzy Chrząszcz zaprezentował członkom Komisji materiały promocyjne, do których
został wykorzystany nowy logotyp Powiatu Oświęcimskiego. Ponadto został wydany film
o Powiecie Oświęcimskim w kilku wersjach językowych (polskim, niemieckim, angielskim),
do którego wykorzystano zdjęcia z pleneru malarskiego.
Naczelnik wspominał również o takich imprezach jak „Lato z Radiem”, Gala Boksu czy „Konkurs
Wiedzy o Powiecie, po krótce omówił kalendarz imprez sportowych na rok 2013 /zał. nr 4/,
kulturalnych /zał. nr 5/ oraz plan finansowy w zakresie promocji na 2013 rok /zał. nr 6/, /zał. nr 7/.
Radny Leszek Szuster zapytał według jakiego klucza była rekrutacja na ostatnim
Międzynarodowym Plenerze Malarskim, czyli w jaki sposób pozyskiwano artystów, biorących
udział w plenerze?
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Naczelnik odpowiedział, że plener jest pokłosiem współpracy, która 2 lata temu rozpoczęła
się z Panem Zdzisławem Połącarzem, który miał pewną wizję i jedną z propozycji ze strony
powiatu było zaproszenie Słowaków.
Radna Bożena Sobocińska zapytała, czy osoby, które brały udział w plenerze były
profesjonalistami?
Naczelnik odpowiedział, że tak ale czasami definicja bywa rzeczą względną. Jerzy Chrząszcz
dodał, że takie pytanie zadał przy konstruowaniu wniosku do Euroregionu, w którym wyraźnie było
wskazane, że nie mogą być to profesjonaliści.
Radny Leszek Szuster stwierdził, że ma duży respekt i szacunek dla twórczości, która została
osiągnięta w czasie pleneru malarskiego. Klucz według tego, co określa się mianem
profesjonalizmu mówi o akademickim i artystycznym wykształceniu. Takie kryteria przyjmuje
się przy różnego typu Biennale, gdzie warunkiem jest ukończenie Akademii Sztuk Pięknych
i to jest punkt najczęściej przyjmowany. Jeśli nie ma sprzeczności w wewnętrznych regułach, które
określa kwalifikacja to byłby za taką wersją, która pojawia się w materiałach promocyjnych typu
ogólnego np. kalendarz, czyli coś co otrzymują oficjele, partnerzy. Radny byłby za podzieleniem
tych artystów, którzy są wizytówka powiatu. Chodzi o osoby, które były lub są związane
z Powiatem Oświęcimski i mają dorobek artystyczny, którym mogą się szczycić. Powiat nie
powinien być postrzegany przez jednostronną wizję artystyczną. Dlatego zachęca, by materiałów
nie zawężać do wybranego pasma artystycznego. Jednocześnie cieszy się, że takie materiały
powstały.
Następnie radny odniósł się do konkursu na najlepszy logotyp dla Powiatu Oświęcimskiego.
Zdaniem radnego przy wszystkich motywujących i angażujących społeczeństwo konkursach
i zdarzeniach, które mają wpływ, pozostawienie rozstrzygnięć artystycznych, za którą
odpowiedzialność ponosi Starostwo Powiatowe czytaj: Starosta byłoby dużą nierozwagą.
Jest to kwestia odpowiedzialności i doradztwa fachowego. Znaki graficzne, na które oddano
największą ilość głosów była na szarym końcu. Radny uważa, że należy zawierzyć osobom, które
mają profesjonalne przygotowanie.
Radna Bożena Sobocińska stwierdziła, że jeżeli się zaprasza internautów do głosowania to być
może należy najpierw zweryfikować i wyłonić 10 znaków przez osoby, które są profesjonalistami
w dziedzinie promocji.
Naczelnik Jerzy Chrząszcz poinformował, że regulamin określał że ostatecznie o wynikach
konkursu decyduje komisja.

Ad. 3. Plan Pracy Komisji na rok 2013.
Przewodniczący zapoznał członków Komisji z projektem planu pracy na rok 2013. Następnie
poprosił członków Komisji o składanie propozycji do w/w planu.
Radna Bożena Sobocińska zaproponowała wyjazd do partnerskiego miasta Čadca.
Radny Maciej Hejnowicz zaproponował, aby Komisja zapoznała się z funkcjonowanie
Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach.
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Radny Kazimierz Homa zaproponował, aby Komisja zapoznała się również z funkcjonowaniem
jednostek oświatowych na terenie miasta Oświęcim np. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
w Oświęcimiu, PZ Nr 3, PZ Nr 4 i PZ Nr 5 w Oświęcimiu.
Komisja po wprowadzeniu kilku zmian przystąpiła do głosowania.
Za:
9
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Plan Pracy Komisji na rok 2013 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem Nr 19/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
Uwagi do protokołu: komisja nie wniosła uwag.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

8
0
1

Opinia pozytywna.

Ad. 5. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący poinformował o planowym posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu
21 stycznia 2013 r. o godz. 1600 w temacie funkcjonowania Poradni PsychologicznoPedagogicznych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
Zaproszone osoby: Zofia Jarosz – Dyrektor PPP w Oświęcimiu; Dorota Bezwińska-Wrona –
Dyrektor PPP w Kętach; Alicja Piekorz – Dyrektor PPP w Brzeszczach; Aleksandra Bibrzycka –
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Miejsce posiedzenia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu, ul. Bema 4.
Na zakończenie radny Kazimierz Homa zapoznał członków Komisji z pismem Prezydenta Miasta
Oświęcim. Pismo kierowane jest do Pani Jolanty Bąk – dyrektora PZ Nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu /zał. nr 9/. Radny stwierdził, że pozwolił
sobie odczytać list na Komisji, która jest Komisją merytoryczną. Ponadto radny zapytał Naczelnika
Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu, czy powiat jako jednostka nadzorująca szkoły
ponadgimnazjalne ma wypracowany mechanizm dotyczący zaproszeń oficjalnych przedstawicieli
na tego typu uroczystości organizowane w powiatowych zespołach szkół. Czy dyrektorzy posługują
się protokołem, czy taki istnieje i czy cokolwiek z niego wynika?
Naczelnik Jerzy Chrząszcz odpowiedział, że dla potrzeb tych działań, które wiążą
się z zaproszeniami przez Starostę jest opracowany katalog, natomiast do tej pory nie przekazywano
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jako obowiązujący standard np. dyrektorowi szpitala czy szkoły organizującemu swoją imprezę lub
wydarzenie.
Wicestarosta stwierdził, że nie krył zdziwienia brakiem udziału władz miasta Oświęcim
na uroczystościach w PZ Nr 1. Uroczystość organizowana była z okazji 80-lecia powstania
budynku, a przy okazji otwarto Orlika, który miał być prezentem z tej okazji. Organizacja
uroczystości w całości należała do PZ Nr 1. Wicestarosta poinformował, że na uroczystość
otwarcia Orlika Białego nie zaproszono przedstawicieli władz powiatu, której organizatorem było
miasto Oświęcim. Wicestarosta dodał, że jest to lekkie zaniedbanie pani dyrektor, która nie
pomyślała, że tak ważna uroczystość jest równie ważna dla władz miasta Oświęcim. Jest to błąd
również po stronie powiatu, ponieważ należało wystąpić z prośbą do organizatora o udostępnienie
listy zaproszonych gości.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że należałoby wypracować mechanizm, który będzie
zobowiązaniem do tego, że jest to pewien schemat protokołu, kiedy na uroczystości jubileuszowe
związane z organizacją jubileuszowych wydarzeń w powiatowych zespołach szkół z klucza
zapraszane są osoby reprezentujące instytucje np. Zarząd Powiatu jako organ nadzorujący,
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, włodarz gminy, na terenie której znajduje się szkoła
powiatowa, Marszałek Województwa, czy posłowie reprezentujący w danej chwili Ziemię
Oświęcimską.
Radny Maciej Hejnowicz stwierdził, iż wypadałoby osobę odpowiedzialną za ten błąd nakłonić
do przeprosin, natomiast inną sprawą jest to co proponuje radny Kazimierz Homa. Radny dodał,
aby Wydział Promocji opracował protokół według którego dokonywane są zaproszenia
na uroczystości organizowane przez jednostki organizacyjne powiatu oświęcimskiego.
W związku z powyższym radny Kazimierz Homa złożył formalny wniosek, który został
wystosowany do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu /zał. nr 10/.
Radny dodał, że protokół o którym mowa w/w wniosku winien być przyjęty w formie uchwały
Rady Powiatu.
Głosowanie wniosku:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
Opinia pozytywna.

Na powyższym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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