Protokół Nr I/2018
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 23 listopada 2018 r.

VI kadencja
2018 - 2023

I 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).
Na podstawie § 35 ust. 2 pkt 5) Statutu Powiatu Oświęcimskiego przebieg obrad,
a w szczególności wystąpienia radnych utrwalane są na nośniku elektronicznym, co stanowi
integralną część protokołu.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie
zwołania I sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Oświęcimiu (zał. nr 1).

Obecni:
Radni wg załączonej listy obecności z dnia 23 listopada 2018 r. (zał. nr 2).
Przewodniczący obrad Władysław Zaliński poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu w Oświęcimiu
są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz będą
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu
Oświęcimskiego.
Poinformował również obecnych na sesji, że informacja na ten temat została umieszczona
przed drzwiami wejściowymi na salę audiowizualną.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
I sesję VI kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu otworzył Władysław Zaliński radny senior.
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich uczestników sesji o powstanie i odśpiewanie hymnu
narodowego.
(po odśpiewaniu hymnu)
Przewodniczący obrad przywitał przybyłych gości: Przewodniczącego Powiatowej Komisji
Wyborczej Pana Adwokata Krzysztofa Drewniaka, Starostę Oświęcimskiego Zbigniewa Starca,
media oraz pozostałych szacownych gości uczestniczących w sesji.
Pan Władysław Zaliński podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił,
że dołoży wszelkich starań, aby I sesja przebiegła sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Następnie poinformował, że na podstawie listy obecności na sali obecnych jest 27 radnych
co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Powiatu.

Ad. II. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad.
1) Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
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3)
4)
5)
6)
7)

Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad I sesji Rady Powiatu został przyjęty.

Ad. III. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego
Pan Władysław Zaliński Przewodniczący obrad przywitał ponownie Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Wyborczej Pana Krzysztofa Drewniaka i poprosił o zabranie głosu oraz
o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu oświęcimskiego.
Pan Krzysztof Drewniak Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej przywitał wszystkich
gości, w szczególności nowo wybranych radnych Powiatu Oświęcimskiego.
„Minęło 20 lat od reformy ustrojowej administracji publicznej jaka dokonała się w Polsce
na kanwie trzech ustaw, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz
o administracji rządowej w województwie. W tym czasie samorząd terytorialny był największym
pracodawcą w Polsce i inwestorem publicznym, właścicielem ogromnego majątku, był także
dostawcą zasadniczych dla mieszkańców usług publicznych, począwszy od edukacji, poprzez
transport, a skończywszy na kulturze. To właśnie samorząd w znacznym stopniu kreował rozwój
lokalny i regionalny, będąc współodpowiedzialnym za jakość naszego obecnego życia.
U progu szóstej kadencji Rady Powiatu warto przypomnieć, że najważniejszym założeniem twórców
wspomnianej reformy było uzyskanie przez mieszkańców wpływu na warunki życia w ich
miejscowościach i na terytorium ich małej ojczyzny. Pomimo upływu czasu w tym względzie nadal
pozostaje wiele do zrobienia, a zadanie to jest tym trudniejsze, że samorząd powiatowy jest
nadmiernie obciążony realizacją poruczeń z zakresu administracji rządowej, kosztem wykonywania
zadań własnych. Jestem jednak pełen nadziei i liczę na Państwa niestrudzone wysiłki w spajaniu
oraz aktywizacji społecznej mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Składając dzisiaj ślubowanie
bierzecie Państwo odpowiedzialność, za naszą wspólnotę samorządową, za przyszłość naszą
i naszych dzieci, również jako pracodawca, inwestor i dostawca usług publicznych. I nie mówię
tutaj wyłącznie o odpowiedzialności politycznej, bowiem sprawując mandat radnego musicie
Państwo dbać o dobro całej wspólnoty powiatu oświęcimskiego. Zatem myślą przewodnią
w Państwa działaniach powinni być dobro ogółu i każdego mieszkańca ziemi oświęcimskiej,
nawet wbrew partykularnym interesom. Tylko w ten sposób zapiszecie Państwo kolejny pozytywny
rozdział pięknej, choć momentami trudnej historii naszej małej ojczyzny. Tego Wam z całego serca
życzę.”
Następnie Pan Krzysztof Drewniak wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu
Oświęcimskiego (załączniki od nr 3 do nr 29).

Ad. IV. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Pan Władysław Zaliński Przewodniczący obrad poinformował radnych, że zgodnie z art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radni przed objęciem mandatu
składają ślubowanie, w ten sposób, że wywołani kolejno radni podchodzą do mikrofonu przy
mównicy i odczytują tekst ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi
dopomóż Bóg”.
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Pan Władysław Zaliński Przewodniczący obrad jako pierwszy złożył ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny,
wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej”.
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący obrad odczytał nazwiska radnych wg listy obecności. Radni podchodzili
do mikrofonu przy mównicy i wypowiadali tekst ślubowania, kończąc słowami:
Radny Bogusław Bartula
Radny Adam Bilski
Radna Bliźniak Katarzyna
Radny Dariusz Gawęda
Radny Kazimierz Homa
Radna Teresa Jankowska
Radny Jarosław Jurzak
Radny Wojciech Kajdas
Radny Waldemar Klisiak
Radny Paweł Kobielusz
Radna Grażyna Kopeć
Radny Tomasz Łukowicz
Radna Joanna Mazur
Radny Artur Mendyk
Radny Adam Merta
Radny Jerzy Mieszczak
Radny Sławomir Momot
Radny Marcin Niedziela
Radna Ewa Pawlusiak
Radna Ewa Płonka
Radny Jacek Pyrek
Radny Andrzej Skrzypiński
Radny Józef Szafran
Radny Leszek Szuster
Radny Piotr Śreniawski
Radna Aneta Tlałka

– „Ślubuję”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż bóg”
– „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Pan Władysław Zaliński Przewodniczący obrad podziękował wszystkim radnym za złożenie
ślubowania. Pogratulował i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego
powiatu oświęcimskiego VI kadencji w latach 2018 - 2023.
Przewodniczący obrad powrócił raz jeszcze do porządku obrad i zapytał czy nowo wybrani radni
Powiatu zgłaszają wnioski o zmianę porządku obrad?
Radny Andrzej Skrzypiński w imieniu klubów radnych wybranych z list: Koalicja Obywatelsko –
Samorządowa KOS 2018, Porozumienie Samorządowe Powiatu oraz Komitetu KKW
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zgłosił wnioski o rozszerzenie porządku obrad
o dwie uchwały w sprawie: wyboru Starosty Oświęcimskiego ze wskazaniem na wykonywanie
funkcji w ramach stosunku pracy oraz w sprawie wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu
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w Oświęcimiu ze wskazaniem który z Członków Zarządu Powiatu będzie wykonywał funkcję
w ramach stosunku pracy.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady tj. co najmniej 14 radnych.
Jednocześnie z przyczyn technicznych oraz w celu usprawnienia głosowania imiennego
Przewodniczący obrad poprosił Pana Wojciecha Kajdasa najmłodszego wiekiem radnego
o pomoc przy głosowaniu i utrwalaniu głosów na karcie do głosowania.
Radny Wojciech Kajdas wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad Władysław Zaliński zarządził głosowanie imienne na podstawie z art. 13
ust. 1b ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Powiatu
Oświęcimskiego. Każdy radny wywołany w porządku alfabetycznym oddaje głos
poprzez podniesienie ręki po czym głos zostaje utrwalony na karcie.
Następnie zapytał, kto z radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem
radnego Andrzeja Skrzypińskiego w sprawie wyboru Starosty Oświęcimskiego (ze wskazaniem
na wykonywanie funkcji ramach stosunku pracy).
Głosowanie imienne:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
12 radnych.
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja
Skrzypińskiego w sprawie wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
(ze wskazaniem który z Członków Zarządu Powiatu będzie wykonywał funkcję w ramach stosunku
pracy).
Głosowanie imienne:
Za:
15 radnych
Przeciw:
1 radnych,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Wniosek został przyjęty.
Dla formalności Przewodniczący obrad zarządził głosowanie całości porządku obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami w sprawie wyboru Starosty Oświęcimskiego oraz wyboru pozostałych
członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.
Głosowanie imienne:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radnych,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Porządek obrad ze zmianami został przyjęty.
Przewodniczący obrad ponownie odczytał porządek obrad wraz ze zmianami:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
Wybór Starosty Oświęcimskiego.
Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.
Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.

Ad. V. Wybór Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym: „Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego
lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 33 Statutu Powiatu Oświęcimskiego:
1. Głosowanie tajne odbywa się tylko w przypadkach określonych ustawą.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady Powiatu.
3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród
radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na sesji.
5. Na karcie do głosowania Komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów
zgłaszanych na funkcję, do obsadzenia której zostało zarządzone głosowanie. Kandydatury
umieszcza się w porządku alfabetycznym. Jeśli na karcie do głosowania znajdują się nazwiska
dwóch lub więcej kandydatów, to przy nazwisku każdego z kandydatów umieszcza się jeden
pusty kwadrat. Jeśli na karcie do głosowania znajduje się tylko nazwisko jednego kandydata,
to po lewej stronie umieszcza się trzy puste kwadraty: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”.
6. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy Radny wywołany w porządku
alfabetycznym, odebrawszy od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru
w miejscu zapewniającym tajność głosowania. Radny dokonuje wyboru stawiając znak „x”
w jednym z kwadratów przy nazwisku wskazanego przez siebie kandydata albo w kratce „za”,
albo „przeciw”, albo w kratce „wstrzymuję się”. Znak „x” winien być postawiony w taki
sposób, że linie winny się krzyżować na polu kwadratu.
7. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x”
w większej ilości kratek, niż wynika to z przedmiotu głosowania lub nie postawiono
go w żadnej.
8. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie
po ich ustaleniu.
9. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który wraz z kartami
do głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji.
Natomiast § 34 ust. 2 naszego Statutu mówi, iż:
„Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał
co najmniej o jeden głos więcej „za” od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną
większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów „za” plus 1 głos ważnie oddany „za”. W razie
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nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza
liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów „za”.”
Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z powyższym należy powołać Komisję
Skrutacyjną. Zaproponował Komisję Skrutacyjną w składzie trzy osobowym.
Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje?
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie 3 radnych kandydatów do pracy w Komisji
Skrutacyjnej.
 Radny Jarosław Jurzak zgłosił kandydaturę radnej Anety Tlałki.
Radna wyraziła zgodę.
 Radny Kazimierz Homa zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Skrzypińskiego.
Radny wyraził zgodę.
 Radny Marcin Niedziela zgłosił kandydaturę radnej Ewy Płonki.
Radna wyraziła zgodę.
Pan Władysław Zaliński
Skrutacyjnej?

zapytał radnych, czy są uwagi do proponowanego składu Komisji

Poinformował, że z przyczyn technicznych oraz w celu usprawnienia głosowania imiennego
proszę Pana Wojciecha Kajdasa najmłodszego wiekiem radnego o pomoc przy głosowaniu
i utrwalaniu głosów na karcie do głosowania.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie imienne na podstawie z art. 13 ust. 1b ustawy
o samorządzie powiatowym oraz na podstawie §32 ust. 3 Statutu Powiatu Oświęcimskiego.
Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Aneta Tlałka,
2. Andrzej Skrzypiński,
3. Ewa Płonka.
Głosowanie imienne:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Rada powołała Komisję Skrutacyjną.
Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o zajęcie miejsca i dokonanie
wyboru przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Andrzej Skrzypiński.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu
w Oświęcimiu.
Radny Jarosław Jurzak zgłosił kandydaturę radnego Adama Bilskiego na Przewodniczącego
Rady Powiatu. Kandydaturę umotywował faktem, że pan Adam Bilski jest wieloletnim,
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doświadczonym samorządowcem i pełnił już funkcje Starosty Oświęcimskiego i był
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej V kadencji Rady.
Radny Leszek Szuster zgłosił kandydaturę Kazimierza Homy na Przewodniczącego Rady
Powiatu. Kandydaturę umotywował faktem, że był radnym Miasta Oświęcim oraz jest
doświadczonym samorządowcem.
Przewodniczący obrad zapytał obu kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie?
Obaj kandydacie wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są inne kandydatury?
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący obrad poprosił Komisji Skrutacyjną
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania oraz sprawdzenie urny.
Oznajmił, że na podstawie § 33 ust. 5 Statutu Powiatu Oświęcimskiego należy umieścić w porządku
alfabetycznym na karcie do głosowania.
Pan Władysław Zaliński zarządził przerwę od godz. 1458 do 1508.
Po przerwie Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o sprawdzenie urny, następnie
o wywoływanie Radnych w porządku alfabetycznym oraz przekazywanie kart do głosowania
każdemu Radnemu z osobna, po czym Radny udaje się do miejsca zapewniającego tajność
głosowania. Radny po dokonaniu wyboru wrzuca wypełnioną kartę do urny.
Po wrzuceniu przez radnych kart do urny, Przewodniczący obrad zarządził przerwę, która trwała
5 minut.
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników
głosowania.
Radny Andrzej Skrzypiński Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej i pogratulował zwycięzcy (zał. nr 34).
Pan Władysław Zaliński Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania Rada
Powiatu wybrała na Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu Pana Kazimierza Homę.
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu (zał. nr 35).
Pan Władysław Zaliński pogratulował Przewodniczącemu Rady i przekazał prowadzenie obrad.
Kazimierz Homa Przewodniczący Rady podziękował Wysokiej Radzie za dokonany wybór,
jednocześnie poprosił o przyzwolenie na krótką refleksję z jego strony. Stwierdził, że jest niezwykle
zaszczycony i bardzo dumny, że członkowie Rady obdarzyli go takim zaufaniem i że będzie mógł
pełnić rolę gospodarza na tej sali która jest kwintesencją demokratycznych wyborów i pluralizmu.
To na tej sali będziemy wielokrotnie zabierać głos i wielokrotnie się spierać, pewnie prezentować
krytyczne głosy. Pan Kazimierz Homa obiecał zebranym, że z tej sali będzie wyraźnie słyszany głos
nie tylko każdego radnego koalicji która utworzy Zarząd Powiatu Oświęcimskiego ale również
każdy głos radnego opozycji. Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że jest bardzo
przywiązany do praworządności i zasad demokratycznych panujących w naszym kraju i jest
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zdecydowanym przeciwnikiem tzw. demokracji ludożerców polegającej na fakcie, że większość
odmawia prawa do prezentowania swojego głosu opozycji. Na zakończenie Przewodniczący Rady
Powiatu poprosił o zachowanie powagi tej sali i wzajemny szacunek jeżeli już nie do siebie samych
jako adwersarzy to do setek i tysięcy wyborców którzy stoją za wyborem każdego z Państwa.
Kazimierz Homa dziękując Przewodniczącemu obrad Władysławowi Zalińskiemu za sprawne
poprowadzenie pierwszej części obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. VI. Wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, Rada wybiera ze swego grona jednego lub dwóch
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Jednocześnie przypomniał Wysokiej Radzie, że zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Powiatu
Oświęcimskiego Rada Powiatu wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne na podstawi z art. 13 ust. 1b ustawy
o samorządzie powiatowym oraz na podstawie §32 ust. 3 Statutu Powiatu Oświęcimskiego
dotyczący powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie j.w.
Poprosił również Pana Wojciecha Kajdas a o pomoc przy głosowaniu i utrwalaniu głosów na karcie
do głosowania.
Głosowanie imienne:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Rada powołała Komisję Skrutacyjną.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje bez zmian. Jednocześnie
poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
 Radny Paweł Kobielusz zgłosił kandydaturę radnego Piotra Śreniawskiego. Pan Piotr
Śreniawski był radnym Gminy Oświęcim pięciu kadencji. W ostatnich dwóch kadencjach
sprawował funkcje Przewodniczącego Rady, z której wywiązywał się wzorowo. Radny Paweł
Kobielusz zaznaczył, że jest to wystarczająca rekomendacja.
 Radny Andrzeja Skrzypiński zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Kajdasa. Pan Wojciech
jest znanym radnym. Swoją funkcję pełni już drugą kadencję i jego osoba jest znana obecnym na
sali dlatego dalsze rekomendacje są zbędne.
Oboje Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Rada Powiatu nie zgłosiła innych kandydatur.
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Przewodniczący Rady poprosił o przystąpienie Komisji Skrutacyjnej do pracy i przygotowanie kart
do głosowania. Ponadto stwierdził, że zgodnie z § 33 ust. 5 Statutu Powiatu Oświęcimskiego
nazwiska i imiona kandydatów zgłaszanych na funkcję umieszcza się w porządku alfabetycznym.
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 15 minutową przerwę.
Ponadto Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania,
sprawdzenie urny oraz o rozdanie kart do głosowania każdemu radnemu wywołując w kolejności
alfabetycznej po czym Radny udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania. Radny
po dokonaniu wyboru wrzuca wypełnioną kartę do urny.
Po wrzuceniu przez radnych kart do urny, Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady
o przedstawienie wyników głosowania.

poprosił

przewodniczącego

Komisji

Skrutacyjnej

Radny Andrzej Skrzypiński Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej (zał. nr 37).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu wybrała
Wiceprzewodniczących Rady w osobach Pana Wojciecha Kajdasa oraz Pana Piotra
Śreniawskiego.
Ponadto odczytał uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu w Oświęcimiu (zał. nr 38).
Kazimierz Homa Przewodniczący Rady pogratulował wybranym Wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu i poprosił o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym.

Ad. VII. Wyboru Starosty Oświęcimskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu zaproponował, aby w celu przyspieszenia prac Rady
zapytał czy radni wyrażają zgodę co do dalszej pracy Komisji Skrutacyjnej i powołali tą komisję
nie tylko do wyboru Starosty Oświęcimskiego ale również do wyboru pozostałych członków
Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący tego samego składu Komisji
Skrutacyjnej oraz poprosił Pana Wojciecha Kajdasa o pomoc przy głosowaniu i utrwalaniu głosów
na karcie do głosowania.
Głosowanie imienne:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje bez zmian.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – Rada
Powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy
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od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczbę członków zarządu
określa w statucie rada powiatu.
§ 59 ust. 2 Statutu Powiatu Oświęcimskiego brzmi:
„W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta Oświęcimski, jako jego przewodniczący,
Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób”.
Przewodniczący Rady przypomniał Wysokiej Radzie, że art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym określa sposób wyboru: „Rada powiatu wybiera Starostę
bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.
Jednocześnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Oświęcimskiego z podkreśleniem
wskazania czy Starosta ma wykonywać funkcję w ramach stosunku pracy?
Radny Leszek Szuster zgłosił na stanowisko Starosty radnego Marcina Niedzielę mieszkańca
Kęt, przedsiębiorcę, radnego dwóch kadencji. Doświadczenie zawodowe połączone
z kompetencjami merytorycznymi, które nabył podczas pełnienia funkcji radnego przez dwie
ostatnie kadencje oraz cechami charakteru takimi jak wrażliwość społeczna, spokój i rozwaga
predysponują go na to odpowiedzialne i zaszczytne stanowisko.
Przewodniczący Rady Powiatu dopytał czy kandydat ma wykonywać funkcję w ramach stosunku
pracy?
Pan Leszek Szuster odpowiedział, że tak.
Radny Marcin Niedziela wyraził zgodę.
Radny Adam Merta zaproponował kandydaturę radnego Jarosława Jurzaka. Pan Jarosław Jurzak
był radnym trzech ostatnich kadencji, Przewodniczącym Rady Powiatu IV kadencji
oraz Wicestarostą ostatniej V kadencji. Zajmowane stanowiska dowodzą kompetencji i rzeczowej
wiedzy na temat prowadzenia Zarządu i całokształtu Powiatu. Jednocześnie wskazuje
na zachowanie stosunku pracy.
Radny Jarosław Jurzak wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury?
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przystąpienie Komisji Skrutacyjnej
do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ponadto stwierdził, że jeśli nie ma sprzeciwu
kandydaci będą wpisywani alfabetycznie.
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Ponadto Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przypomnienie i przeprowadzenie
procedury głosowania, sprawdzenie urny oraz o rozdanie kart do głosowania każdemu radnemu
wywołując w kolejności alfabetycznej, po czym Radny udaje się do miejsca zapewniającego tajność
głosowania. Radny po dokonaniu wyboru wrzuca wypełnioną kartę do urny.
Po wrzuceniu przez radnych kart do urny, Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę.
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Po przerwie Przewodniczący Rady
o przedstawienie wyników głosowania.

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Skrutacyjnej

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Skrzypiński odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej (zał. nr 40).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu wybrała
Pana Marcina Niedzielę na stanowisko Starosty Oświęcimskiego.
Przewodniczący Rady pogratulował wyboru na stanowisko Starosty Panu Marcinowi Niedzieli.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela zabrał głos.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pani Poseł, Panowie Starostowie, Panie Burmistrzu, Panie
Wójcie, Pracownicy Starostwa, Szanowni Państwo. Dziękuje za okazane zaufanie. Mam pełną
świadomość odpowiedzialności i skali obowiązków związanych z tym stanowiskiem pragnę
zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania, pracując tak by za 5 lat,
na koniec kadencji móc powiedzieć, że było to wydarzenie a nie zdarzenie w moim życiu.
Dziękuję Panu Staroście Zbigniewowi Starcowi i Panu Staroście Jarosławowi Jurzakowi za wkład
w rozwój Powiatu Oświęcimskiego, dziękuję Radnym poprzedniej kadencji za wspólną pracę
w atmosferze rzeczowej dyskusji, za nieprzekraczanie granic politycznego sporu.
Gratuluję Radnym obecnej kadencji dobrego wyniku wyborczego pozwalającego na objęcie
mandatu Radnego Powiatu Oświęcimskiego i jeszcze raz dziękuję za decyzję wyrażoną
w dzisiejszym głosowaniu, która pozwalana objęcie zaszczytnego stanowiska.
Dziękuję wyborcom z Gminy Kęty za oddanie głosów na kandydatów Komitetu Obywatelskiego
Platforma Nowoczesna, szczególne podziękowania dla kandydatów z tej listy za zaangażowanie
w kampanii wyborczej. Dziękuję wszystkim kandydatom za „ czystą” kampanię wyborczą.
Dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do porozumienia pomiędzy komitetami wyborczymi:
Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Porozumienie Samorządowe Powiatu i Komitet
Samorządowy KOS 2018. Szczególne podziękowania dla radnych tej koalicji za poparcie
i akceptację kandydatury na stanowisko Starosty. Miesiąc pomiędzy dniem podpisania
porozumienia koalicyjnego, a dzisiejszą sesją był trudny dla nas wszystkich. Ten czas doskonale
opisują słowa Winstona Churchilla, które pozwolę sobie przytoczyć:
„Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się odwaga”. Za tę odwagę,
cierpliwość i charakter – dziękuję. Ze względu na uroczysty charakter dzisiejszej sesji,
a szczególnie dla mnie pozwolę sobie na osobisty wątek podziękowań:
Dziękuję żonie Dorocie za wsparcie w podjęciu decyzji o kandydowaniu na stanowisko Starosty,
dziękuję młodszej córce Ani za pozytywna energię, za to że specjalnie przyleciała z Anglii oddać
swój głos, dziękuję starszej córce Basi za pracę przy materiałach wyborczych. To już czwarta nasza
kampania, jakże owocna. Dziękuje Mamie za to, że jest i nieżyjącemu Ojcu za wartości którymi
się kieruję w życiu.
Swoją pracę chciałbym oprzeć na trzech filarach:
Po pierwsze Otwartość. Otwartość Urzędu, biura starosty i samego Starosty dla mieszkańców.
Otwartość na pomysły, ciekawe rozwiązania i kreatywność. Również otwartość na krytykę i ocenę
mojej pracy.
Po drugie Współpraca. Współpraca z Radą, z zarządem i pracownikami starostwa. Współpraca
z Gminami Powiatu, Sejmikiem Małopolski, Administracją Państwową. Współpraca z każdą
instytucją czy osobą, od której zależy dobro Powiatu Oświęcimskiego.
Po trzecie Szacunek. Szacunek do Urzędu który będę pełnił, szacunek do pracowników i radnych.
Wzajemny szacunek podwładnych i przełożonych. Jak również szacunek do powierzonego mienia
powiatu.
Szanowni Państwo Wysoka Rado.
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Kończąc proszę koleżanki kolegów Radnych o podobny klimat debaty publicznej, który towarzyszył
nam w trakcie dwóch poprzednich kadencji. Udało nam się odsunąć na bok ponad powiatowe spory
pracując zgodnie nad uchwałami decydującymi o rozwoju Powiatu Oświęcimskiego i o lepszej
jakości życia mieszkańców. Niech taka współpraca stanie się normą, a nie tylko przypadkiem
w historii Powiatu Oświęcimskiego. Dziękuję.”
W związku z wyborem Starosty Oświęcimskiego konieczne jest wskazanie, że Starosta
Oświęcimski wykonuje swoją funkcję w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie (zał. nr 41). Ponownie poprosił radnego Wojciecha Kajdasa o pomoc w
głosowaniu i utrwaleniu głosów na karcie do głosowania.
Głosowanie imienne:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 43).

Ad. VIII. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu.
Kazimierz Homa Przewodniczący Rady przypomniał Wysokiej Radzie, że Statut Powiatu
Oświęcimskiego określił liczbę pozostałych członków zarządu w tym Wicestarosty na cztery osoby.
Art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. określa, że: „Rada powiatu wybiera wicestarostę
oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Starostę o przedstawienie wniosku dotyczącego wyboru
Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela zaproponował kandydaturę Pana Pawła Kobielusza
na stanowisko Wicestarosty. Pan Paweł Kobielusz posiada duże doświadczenie samorządowe,
był radnym Powiatu Oświęcimskiego IV i V kadencji. Jest absolwentem Wydziału Nauk
Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w kierunku politologia o specjalności polityka społeczna.
Posiada wiele specjalizacji między innymi w organizacji i zarządzaniu oświatą.
Na etatowego Członka Zarządu Powiatu (pełen etat) Starosta Oświęcimski zaproponował
kandydaturę Pani Teresy Jankowskiej. Jest absolwentką Architektury Wnętrz Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, absolwentką podyplomowych studiów „Akademia Dziedzictwa”,
Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie.
Jest samorządowcem z wyboru, radną Rady Powiatu III i V kadencji. W latach 2005 – 2013 była
Burmistrzem Gminy Brzeszcze. Wcześniej zarządzała instytucją kultury i jednostką oświatową.
Zaangażowana w działania związane z animacją społeczno – kulturową, rewitalizacją i ekonomią
społeczną.
Na nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Starosta Oświęcimski zaproponował Pana Jerzego
Mieszczaka. Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu I kadencji, zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Oświęcimiu w latach 2003 – 2006 a od 2006 roku do 2018 Wójta Gminy Osiek.
Na ostatniego nieetatowego Członka Zarządu zaproponował Pana Artura Mendyka. Lekarz
medycyny, jest kardiologiem pracującym w Polsko – Amerykańskich Klinikach Serca S.A. Pan
Artur Mendyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie na kierunku: zarządzanie
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w ochronie zdrowia w warunkach integracji z Unią Europejską – 2017. Radny powiatu I i II
kadencji, Członek Zarządu Powiatu w latach 2002 – 2006.
Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę?
Radny Paweł Kobielusz wyraził zgodę.
Radna Teresa Jankowska wyraziła zgodę.
Radny Jerzy Mieszczak wyraził zgodę.
Radny Artur Mendyk wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej pozostaje bez zmian.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną do pracy i przygotowanie
kart do głosowania. Tym samym Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przypomnienie i przeprowadzenie procedury
głosowania, sprawdzenie urny oraz o rozdanie kart do głosowania każdemu radnemu wywołując
w kolejności alfabetycznej po czym Radny udaje się do miejsca zapewniającego tajność
głosowania. Radny po dokonaniu wyboru wrzuca wypełnioną kartę do urny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzeja Skrzypiński przypomniał Radnym procedurę
głosowania.
Po wrzuceniu przez radnych kart do urny, Przewodniczący Rady zarządził 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady
o przedstawienie wyników głosowania.

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Skrutacyjnej

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Skrzypiński odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej (zał. nr 44).
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu wybrała Pana
Pawła Kobielusz na stanowisko Wicestarosty, oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu
w osobach:
1. Pani Teresa Jankowska,
2. Pan Jerzy Mieszczak,
3. Pan Artur Mendyk.
Kazimierz Homa Przewodniczący Rady pogratulował wybranym Członkom Zarządu.
Wicestarosta Paweł Kobielusz zabrał głos:
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Poseł, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, Szanowni
Państwo, wszyscy zgromadzeni nie wiem czy w swoim stylu ale pozwolę sobie na kilka słów. Czas
mamy jaki mamy. Pogoda nas nie rozpieszcza na szczęście nie padało dzisiaj i na sesji nie
zauważyłem żadnej kałuży.
Szanowni Państwo dziękują za okazane mi zaufanie, zapewniam Państwa, mieszkańców Powiatu,
że zrobię wszystko aby rzetelnie i z godnością wykonywać powierzone mi obowiązki. Pragnę
z tego miejsca podziękować najbliższym. Mamie która jest tutaj dzisiaj obecna za to, że dała mi
takie wychowanie. Żonie za to, że jest i synowi też chyba za to, że jest. Pragnę podziękować
wszystkim koleżankom i kolegom z Koalicji Obywatelko – Samorządowej KOS 2018 szczególnie
tobie Mariusz dziękuję. Pragnę podziękować radnym Koalicji Obywatelskiej Porozumienia
Samorządowego Powiatu za stworzenie bardzo dobrej dla Powiatu koalicji. Chcę podziękować
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wielu innym osobom które pomagały wypracować porozumienie powyborcze a również są dzisiaj
obecne na tej sali. Dziękuję mieszkańcom Oświęcimia bo to dzięki ich głosom mogę być tutaj dzisiaj
z Państwem. W tym miejscu chciałbym również podziękować tacie który niestety nie może zobaczyć
dzisiejszego dnia ponieważ w lipcu tego roku zmarł. Życzę Państwu, mieszkańcom i sobie owocnych
5 lat, dziękuję bardzo.”
W związku z dokonanym wyborem Członków Zarządu konieczne jest wskazanie, który z członków
Zarządu będzie pełnić funkcję w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
Kazimierz Homa Przewodniczący Rady Powiatu odczytał i poddał pod głosowanie stosowny
projekt uchwały w tej sprawie (zał. nr 45).
Ponownie poprosił radnego Wojciecha Kajdasa o pomoc w głosowaniu i utrwaleniu głosów
na karcie do głosowania.
Głosowanie imienne:
Za:
26 radnych,
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1 radny.
Karta do głosowania imiennego stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 47).
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?
Głos zabrał Radny Jarosław Jurzak:
„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado chciałbym Wszystkim pogratulować zarówno całemu
Prezydium jak i Zarządowi z Panem Starostą na czele. Myślę, że po tym czasie euforii
kiedy odnosi się zwycięstwo przyjdzie czas wytężonej, ciężkiej pracy na rzecz Powiatu. Życzę
Państwu aby ta praca przełożyła się nie tylko na Wasze sukcesy ale także na sukcesy naszych
mieszkańców, bo po to tutaj zostaliśmy powołani. Na to liczę i z tego też powodu życzę Państwu
powodzenia w Waszej pracy. Przy okazji chciałbym podziękować tym wszystkim którzy głosowali na
nas. Polityka czy działalność samorządowa to bardzo dziwna sfera życia. Można wygrać wybory,
odnosząc zwycięstwo procentowo czy mandatowo i nie sprawować władzy. Tak to jest
skonstruowane. Dla niektórych jest to trudne do przyjęcia a dla niektórych jest to element
który najbardziej fascynuje. Zebranie 23,5 tys. głosów, zdobycie 12 mandatów i blisko 36 procent
poparcia klub Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich którzy byli z nami związani plasuje
na pierwszym miejscu wśród organizacji politycznych czy społecznych które funkcjonują
w Powiecie. Dzięki temu uzyskaliśmy tak wielki kredyt zaufania ale nie rządzimy i z tym się trzeba
liczyć podejmując się takiej działalności. Chciałbym podziękować tym wszystkim którzy na nas
zagłosowali, tym wszystkim którzy zdecydowali się wystartować z naszej listy i pogratulować tym
wszystkim którzy zdobyli mandat z list Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz bardzo proszę przyjąć
wyrazy uznania i powodzenia dla funkcjonującego od chwili obecnej Zarządu a dla szanownej Rady
powodzenia i kontynuacji tego co przez ostatnią kadencje i jeszcze wcześniejszą udało nam się
wspólnie wypracować. Myślę, że to co usłyszeliśmy z ust Pana i Pana Starosty stanie się faktem.
Ja z racji tego, że dość egzotycznie wyglądam liczę na to, że Pan Przewodniczący przynajmniej
mnie nie będzie traktował jak ludożercę. Dziękuje bardzo.”
Głos zabrała Pani Poseł Dorota Niedziela:
„Panowie Starostowie, wysoka Rado, jest mi dzisiaj niezmiernie przyjemnie wystąpić i to nie
ze względów tylko rodzinnych ale ze względów tych, że koalicja, tak szeroka koalicja, była w stanie
wytworzyć wspólne cele, działania i porozumieć się. I oto na tej sali widzimy osoby, które chcą iść
w jednym kierunku, we wspólnym celu, chcą pracować dla dobra naszego regionu. To ważne
zobowiązanie z którego każdy z was jako obywatele tego regionu będzie nas rozliczał. Z mojej
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strony wielkie gratulacje dla wszystkich radnych. Stąd przed Państwem ośmieliłam się przekazać
Państwu listy gratulacyjne. Dziękuje za zaufanie, że pozwoliliście Mi państwo wystąpić i gratuluję
wyboru, gratuluję tego, że przez pięć lat będziecie Państwo mogli kształtować to co dzieje się
w naszym Powiecie. Mam ogromne oczekiwania i myślę, że Państwo mnie nie zawiedziecie. Jeszcze
raz gratuluję radzie, oczywiście Staroście i wszystkim wybranym Radnym. Dziękuję bardzo.”

Ad. IX. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na powyższym zakończono obrady I sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godziny 1707.

Protokołowały: Ewelina Stefańczyk, Anna Sporysz.
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