Protokół Nr X/2019
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 19 czerwca 2019 r.

VI kadencja
2018 - 2023

X sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej
im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4.
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.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji (zał. nr 1).
Obecni:
Radni wg załączonej listy obecności (zał. nr 2),
Osoby uczestniczące w sesji (zał. nr 3).
Porządek sesji:

I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.

Ustalenie porządku obrad.

III.

Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 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 14 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r.

V.

Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018.
1. Wystąpienie Starosty Oświęcimskiego.
2. Przedstawienie opinii komisji stałych oraz klubów radnych.
3. Debata nad raportem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok
2018 – druk 85.

VII. Podjęcie uchwały absolutoryjnej:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. i Informacja
o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego;
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.;
3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2018 rok;
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5. Stanowisko (Wniosek) Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie
absolutorium;
7. Dyskusja;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok – druk 65;
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018 – druk 86.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego
Zespołu
Opieki
w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 80;

Zdrowotnej

2. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 87;
3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów OpiekuńczoLeczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 79;
4. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
w Grojcu – druk 78;

Powiatowych

Zakładów

Opiekuńczo-Leczniczych

5. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego
za 2018 rok – druk 81;
6. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 88;
7. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 89;
8. przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych
w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 83;
9. przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie
uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej
Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 84;
10. powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania
w zakresie dróg powiatowych – druk 82.

IX.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XI.

Sprawy bieżące.

zadania

własnego

Powiatu Oświęcimskiego
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XII. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem X sesji Rady Powiatu poinformował Radnych
oraz osoby uczestniczące w obradach sesji, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) 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.
Przewodniczący poinformował również, że informacja na ten temat została umieszczona
przed drzwiami wejściowymi na salę audiowizualną.
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
X sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa witając
radnych, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy
22 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.
Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał radnych oraz Zarząd Powiatu czy są wnioski o uzupełnienie
lub zmianę porządku obrad?
Rada nie wnosząc więcej uwag przystąpiła do głosowania imiennego na podstawie § 32 ust. 3 Statutu
Powiatu Oświęcimskiego zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głosowanie porządku obrad X sesji:
Za:
22 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
5 osób nieobecnych
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r.
Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. został przyjęty bez uwag.
Głosowanie:
Za:
21 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała
5 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.

IV.

Sprawozdania
Zarządu
Powiatu
w
Oświęcimiu
z
bieżącej
działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego
o podejmowanych działaniach za okres od 14 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie
od 14 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r. (zał. nr 6).
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Radny Jarosław Jurzak i Jacek Pyrek zadali pytania.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Wicestarosta Paweł Kobielusz i Członek Zarządu Jerzy
Mieszczak udzielili odpowiedzi.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.
Ad. V. Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że na podstawie art. 21 ust. 10 i
ust. 11 ustawy
o samorządzie powiatowym Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające
z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu. Art. 12 - Interpelacje
radnych składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Staroście.
Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż
14 dni od dni otrzymania interpelacji lub zapytania. § 20 Statutu Powiatu Oświęcimskiego mówi,
że w sprawach interpelacji nie prowadzi się dyskusji.
Brak interpelacji.
Ad. VI. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018.
Raport o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 1. Wystąpienie Starosty Oświęcimskiego.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela omówił po krótce przedłożony raport.
Ad. 2. Przedstawienie opinii komisji stałych oraz klubów radnych.
Stałe Komisje Rady Powiatu w Oświęcimiu nie wnosząc uwag wydały pozytywną opinię
do Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018.
Radny Jarosław Jurzak w imieniu Klubu Radnych PIS wyraził uznanie dla osób
które przygotowywał i koordynowały Raport. Poinformował, że klub Radnych PIS zaopiniował raport
pozytywnie.
Radny Andrzej Skrzypiński w imieniu Radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej poinformował,
że podjęta została decyzja o poparciu wniosku o udzielenie wotum zaufania dla Zarządu.
Członek Zarządu Jerzy Mieszczak w imieniu klubu Porozumienie Samorządowe przedstawił pozytywną
opinię dla Raportu.
Ad. 3. Debata nad raportem.
Brak.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok
2018 – druk 85.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
3 osoby nieobecne.

24 radnych,
0 radnych,
0 radnych.
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Uchwała została przyjęta (zał. nr 8).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Na wniosek Wicestarosty Pawła Kobielusza zarządzono 5 minut przerwy.
Ad. VII. Podjęcie uchwały absolutoryjnej:
Ad. 1.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. i Informacja
o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2018 rok oraz zawarte w nim informacje dodatkowe – są sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zapisami ustawy o finansach publicznych,
na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych (zał. nr 10).
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018:
Budżet Powiatu na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 roku.
W trakcie roku 2018 roku zostały dokonane zmiany poprzez podjęcie, w zależności od kompetencji, uchwał
rady i zarządu. W 2018 roku nie uchylono żadnej uchwały finansowej.
Realizacja budżetu wygląda następująco:
 dochody 163.732.465,30 zł, tj. ponad plan,
 wydatki 169.210.405,54 zł, tj. 95 % planu,
 przychody 17.034.969,94 zł, w tym emisja obligacji na kwotę 11.320.000 zł,
 rozchody 4.933.000 zł,
 kwota długu na koniec 2018 roku wyniosła 30.455.702,38 zł.
Budżet Powiatu został zrealizowany prawidłowo, zadania realizowane były zgodnie z wymogami prawa,
zobowiązania regulowano terminowo.
Największą pozycję dochodów (około 41 %) stanowią subwencje w kwocie 66.369.751 zł.
Największą pozycję wydatków
na kwotę 82.916.681,14 zł.

(około

63

%

wydatków

bieżących)

stanowią

wynagrodzenia

W związku z realizacją zadań największe wydatki ponoszone były na:
 szeroko rozumianą oświatę i edukację (około 90 mln zł) 53 % wydatków ogółem,
 pomoc społeczną i politykę społeczną (około 29,50 mln zł) 17 % wydatków ogółem,
 drogi i transport (około 15 mln zł) 9 % wydatków ogółem.
Wskaźniki wynikające z
na prawidłowym poziomie.

przepisów

ustawy

o

finansach

publicznych

zostały

zrealizowane

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu.
II. Informacja o stanie mienia:
Wartość majątku Powiatu, będącego w dyspozycji jednostek powiatowych na koniec 2018 roku wyniosła
442.786.920 zł, co oznacza wzrost wartości majątku o około 31 mln zł w trakcie roku 2018.
Mienie stanowi przede wszystkim własność Powiatu Oświęcimskiego.
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III. Przedstawiona została również informacja o przebiegu wykonania planu samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 roku.
Starosta Oświęcimski nadmienił, że sytuacja obu instytucji tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu i Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu zostanie omówiona innym
trybem. Jednakże zwrócił uwagę na fakt, że ZOZ w Oświęcimiu zakończył rok 2018 stratą
w wysokości ponad 1.900.000 zł – co oznacza, że sytuacja ekonomiczna szpitala jest trudna.
IV. Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu instytucji kultury
czyli Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) za 2018 roku.
Sytuacja muzeum została już omówiona na posiedzeniu Rady Powiatu.
Ad. 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018 (zał. nr 11).
Skarbnik Powiatu Katarzyna Wanat wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego
za rok 2018 zgodnie z przepisami składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek
budżetowych,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian
w funduszu jednostek budżetowych,
5) informacji dodatkowej sporządzonej na podstawie danych przekazanych przez wszystkie jednostki
organizacyjne powiatu.
Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała o:
 bilansie wykonania budżetu, który zamknął się kwotą 23.573.485,36 zł, a największą pozycję stanowią
środki pieniężne na kwotę ponad 20 mln zł,
 łącznym bilansie obejmującym dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, który zamknął się
w kwocie w wysokości 300 mln zł,
 aktywach trwałych w tym środki trwałe – 280 mln zł,
 aktywach obrotowych – 12.500.000 zł.
Katarzyna Wanat dodała, że łączny rachunek zysków i strat to przychody na poziomie 164 mln zł, koszty
na poziomie 124 mln zł, a łączna wartość funduszu wyniosła prawie 273 mln zł.
Ad. 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
(zał. nr 12).
Katarzyna Wanat Skarbnik przypomniała, że sprawozdanie wraz z opinią biegłego rewidenta
z badania finansowego została przesłana Radnym, następnie dodała, że opinia jest pozytywna
bez uwag i zaleceń.
Ad. 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2018 rok.
Wojciech Kajdas Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. Nr S.O.XIII/423/02/19
w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018
(zał. nr 13).
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Ad. 5. Stanowisko (Wniosek) Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
Andrzej Skrzypiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018 r.
wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok (zał. nr 14).
Ad.

6.

Opinia Regionalnej Izby
w przedmiocie absolutorium.

Obrachunkowej

dotyczącej

wniosku

Komisji

Rewizyjnej

Wojciech Kajdas Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 maja 2019 r. Nr S.O.XIII/424/34/19
dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
(zał. nr 15).
Ad. 7. Dyskusja.
Brak.
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
ad. a)
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok – druk 65 (zał. nr 16).
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 17).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
ad. b)
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018 – druk 86
(zał. nr 19).
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 20).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący Kazimierz Homa pogratulował Zarządowi Powiatu
że Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018.

jednocześnie

stwierdził,

Starosta Marcin Niedziela podziękował Radzie Powiatu za udzielone absolutorium.
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Ad. VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 80 (zał. nr 22) omówiła
Sabina Bigos-Jaworowska dyrektor ZOZ Oświęcim.
Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowa
i Pomocy Społecznej.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 24).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu – druk 87 (zał. nr 25) omówiła Sabina Bigos-Jaworowska dyrektor ZOZ Oświęcim.
Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas
i Rozwoju Gospodarczego.

poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu

Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowa
i Pomocy Społecznej.
Radny Artur Mendyk zadał pytanie.
Dyrektor Sabina Bigos – Jaworowska udzieliła odpowiedzi.
Głosowanie:
Za:
22 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
2
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 27).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 79
(zał. nr 28).
Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:

23 radnych
0
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Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 30).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów OpiekuńczoLeczniczych w Grojcu – druk 78 (zał. nr 31).
Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 33).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu
Oświęcimskiego za 2018 rok – druk 81 (zał. nr 34).
Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 36).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok
Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. wraz z autopoprawką – druk 88
(zał. nr 37).
Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 39).
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ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawką –
druk 89 (zał. nr 40).
Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
22 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
2 osoby nie głosowały.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 42).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych
realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów –
SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 83 (zał. nr 43).
Przewodniczący Komisji Leszek Szuster poinformował o pozytywnej opinii Komisji Edukacji.
Głosowanie:
Za:
22 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
2 osoby nie głosowały.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 45).
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej
dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych
w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2
Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 84 (zał. nr 46).
Przewodniczący Komisji Leszek Szuster poinformował o pozytywnej opinii Komisji Edukacji.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 48).
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 82 (zał. nr 49).
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Wiceprzewodniczący Komisji Wojciech Kajdas poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
21 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nie glosowały.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 50 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 51).
Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kajdas zapoznał Radę z odpowiedziami na interpelacje radnych
złożone na sesji w dniu 22 maja 2019 r. oraz w okresie w międzysesyjnym.
Odpowiedź na interpelację grupy radnych w sprawie zmniejszenia obsady zespołów w karetce ratownictwa
medycznego w Zatorze (zał. nr 52).
Odpowiedź na interpelację Radnego Józefa Szafrana w sprawie przeglądu stanów rowów przy drogach
powiatowych. (zał. nr 53).
Odpowiedź na interpelacje Radnego Dariusza Gawędy w sprawie:
 przekazania Gminie Kęty zarządu zwykłego nad drogą powiatową ul. Karpacka w Witkowicach
w zakresie pozimowego utrzymania dróg (zał. nr 54),
 sprawdzenia technicznego przepustu pod skrzyżowaniem ul. Beskidzkiej, Karpackiej oraz Kanada
(zał. nr 55).
Odpowiedź na interpelację Radnego Jacka Pyrka w sprawie analizy prawnej przez wydział prawny wyroku
WSA i NSA dot. rozkładu godzin pracy aptek (zał. nr 56).
Odpowiedź na interpelację złożoną przez Radnego Jarosława Jurzaka w dniu 30.05.2019 r. w sprawie
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (zał. nr 57).
Odpowiedź na interpelację złożoną przez Radnego Jarosława Jurzaka w dniu 03.06.2019 r. w sprawie
obniżenia dodatków motywacyjnych dyrektorom jednostek oświatowych (zał. nr 58).
Odpowiedź na interpelację Radnego Jacka Pyrka z dnia 04.06.2019 r. w sprawie:
 pozimowego remontu dróg w Gminie Chełmek w szczególności
w Bobrku oraz ul. Żeromskiego w Chełmku (zał. nr 59),
 informacji o planach realizacji drogi S1 na terenie Oświęcimia (zał. nr 60).

ul.

Nadwiślańskiej

Odpowiedź na interpelację Radnego Jacka Pyrka z dnia 11.06.2019 r. w sprawie braku pokrywy
kanalizacyjnej przy ul. Broniewskiego (droga powiatowa), (zał. nr 61).
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kajdas poinformował, że interpelacje wraz z odpowiedziami
są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad. X. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Jarosław Jurzak odniósł się do odpowiedzi na interpelację w sprawie obniżenia dodatków
motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych oświadczając, że nadal będzie drążyć ww. temat.
Oświadczył także, że po otrzymaniu odpowiedzi na interpelację w sprawie uchwały Zarządu dot. zmiany
składu osobowego Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej podjął kroki w celu
zaskarżenia ww. uchwały w wydziale prawnym Wojewody Małopolskiego. Radny poprosił również Zarząd
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o przesyłanie Radnym informacji dot. odbiorów inwestycji prowadzonych przez Powiat. Złożył również
oświadczenie w którym przypomniał jak ważne w jego mniemaniu jest otwieranie oddziałów
wieloprofilowych w szkołach gdyż powoduje to zwiększenie subwencji oświatowej dla Powiatu.
Radny Jacek Pyrek podziękował Staroście Oświęcimskiemu za umieszczenie na sali audiowizualnej im.
Jana Klęczara tablicy z herbami, które reprezentują mieszkańców Powiatu. Złożył również wniosek
w sprawie otwarcia bramki przy DWR i umożliwienie tym samym mieszkańcom Miasta i Gminy Oświęcim
oraz Gminy Chełmek włączenie się do atrakcyjnej ścieżki rowerowej przy wiadukcie od strony Bobrka.
Radny Wojciech Kajdas złożył wniosek w sprawie nieprawidłowej interpretacji interpelacji złożonej
przez grupę radnych dot. zmniejszenia obsady zespołów w karetce ratownictwa medycznego w Zatorze
zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń związanych z wypadkiem w parku rozrywki „Energylandia”. Złożył
podziękowania dla
wszystkich strażaków z Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych
a w szczególności zastępom które brały udział w obronie oczyszczalni w Podolszu.
Wicestarosta Paweł Kobielusz złożył oświadczenie w którym poinformował, że Zarząd Powiatu nie
podejmował jeszcze żadnych decyzji w sprawie klas dwu lub wielozawodowych. Oświadczył
także że Zarząd zrobi absolutnie wszystko żeby żaden uczeń z Powiatu Oświęcimskiego nie musiał
uczęszczać do placówki oświatowej podległej innemu Powiatowi. Złożył także oświadczenie
dot. klasy pierwszej Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie siatkówka dla absolwentów szkoły
podstawowej, która była planowana do arkusza organizacyjnego Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach na rok szkolny 2019 – 2020 – decyzją Zarządu Powiatu
z dnia 19 grudzień 2018 r. Jednak Pani Dyrektora Ilona Kula złożyła wniosek z dnia 11 marca 2019 r.
aby ww. klasa została umieszczona na wakacie a nie jak wcześniej planowano w arkuszu. Zarząd Powiatu
decyzją z dnia 4 kwietnia 2019 r. wyraził zgodę na zaproponowaną zmianę.
Członek Zarządu Jerzy Mieszczak poinformował, że radni są i nadal będą informowani o terminie
i miejscu odbiorów inwestycji prowadzonych przez Powiat Oświęcimski.
Ad. XI. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Kazimierz Homa odczytał zbiorczą informację
o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w roku 2018.
Poinformował także, że wpłynęło zbiorcze pismo z dnia 11.06.2019 r od pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy w Oświęcimiu dot. wynagrodzeń oraz wysokości podwyżek udzielonych w roku 2018.
Radny Jarosław Jurzak poinformował, że jest mu przykro ponieważ gazetka szkolna „Tag_My” która była
wydawana w poprzedniej kadencji we współpracy młodzieży, nauczycieli z MDK przy udziale Starostwa
i zajęła II miejsce w konkursie ogólnopolskim gazetek szkolnych została zlikwidowana.
Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady X sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godziny 1727.
Relacja z obrad rady: https://www.youtube.com/watch?v=9Xcg56gtQbQ&feature=youtu.be

Protokołowały: Ewelina Stefańczyk, Anna Sporysz
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