Protokół Nr XI/2015
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 21 października 2015 r.

V kadencja
2014 - 2018

XI 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);
Lista osób uczestniczących w sesji (zał. nr 3).

Porządek sesji:
I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Ustalenie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 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 11 września 2015 r. do 8 października 2015 r.
V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych
i zawodowych w roku szkolnym 2014/2015.
VI.

Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 78;
2. zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 79;
3. przyjęcia do realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny
program rządowy – etap V 2016-2020” – druk 72;
4. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzących przez inne podmioty niż Powiat
Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
– druk 76;
5. zasady obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych
oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 73;

powiatu

6. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 rok – druk 74;
7. szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół
dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 75;

(11) Protokół sesji Nr XI/2015 z dnia 21 października 2015 r. V Kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
________________________________________________________________________________________________

8. zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków – druk 77;
9. połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – druk 80.
VIII. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego obejmujący
lata 2013-2014.
IX.

Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014.

X.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XI.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XII. Sprawy bieżące.
XIII. Zamknięcie sesji.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
XI sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu otworzył Radosław Włoszek Przewodniczący Rady witając
radnych, zaproszonych gości oraz osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 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
następujących projektów uchwał w sprawie:
1. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

– druk 87;

2. zmiany uchwały Nr IX/82/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bata i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac
Kilińskiego w Chełmku” – druk 82;
3. zmiany uchwały Nr IX/84/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach” – druk 83;
4. zmiany uchwały Nr X/98/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły
w Oświęcimiu” – druk 85;
5. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osiek na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 – 1+143 i nr 510091K
ul. Przecznica w km 0+000 – 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną
nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek” – druk 81;
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6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 – km 1+439,00
i ul. Lipowej nr 510497K w km 0+000 – 0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową
oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej” – druk 84;
7. powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej ul. Pocztowej
w Jawiszowicach” – druk 86.
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad:
ad. 1.

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

23
0
0

ad. 2.

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

23
0
0

ad. 3.

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

23
0
0

ad. 4.

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

23
0
0

ad. 5.

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

23
0
0

ad. 6.

Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

23
0
0

Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są jeszcze inne wnioski o uzupełnienie
lub zmianę porządku obrad.
Rada nie wnosząc uwag przystąpiła do głosowania.
Głosowanie całości porządku obrad:
Za:
23
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Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
23 września 2015 r.
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015 r. został przyjęty
przy 23 głosach „za.”

Ad. IV. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty
Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 11 września
2015 r. do 3 października 2015 r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady
Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres
od 11 września 2015 r. do 8 października 2015 r. (zał. nr 4), Starosta Zbigniew Starzec
zaproponował, aby radni zadawali pytania do konkretnego punktu.
Pytania do Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu:
1. Radny Paweł Kobielusz:
IV. 2.
Wyrażenie zgody na ustanowienie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym dróg
powiatowych.
Radny zapytał dlaczego stawki są preferencyjne i jaka to będzie infrastruktura?
Pan Starosta poinformował, że Minister Administracji i Cyfryzacji zwrócił się z prośbą
do wszystkich samorządów realizujących projekt pn. „Internet pod każdą strzechę”, aby na tą
inwestycję udzielać preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego. Stawki są zgodne
z preferencyjnymi stawkami w związku z czym, Zarząd wyraził zgodę z uwagi na to, że niewiele
różnią się od stawek zaproponowanych przez Ministerstwo.
IV.12.
Wyrażenie zgody na rozreklamowanie nieruchomości powiatowych
do sprzedaży.
Radny poprosił o podanie miejsc, w których zostaną umieszczone reklamy?

przeznaczonych

Starosta Zbigniew Starzec poinformował, że temat leży w gestii Pani Marii Wilgus dyrektora
PZOL w Grojcu. W związku z powyższym zostanie przygotowana odpowiedź pisemna,
w których miejscach zostaną umieszczone reklamy o sprzedaży.
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IV.28.
Wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych na umowę o dzieło
nr 9/SRZ/2015 z Panem Pawłem Plintą – czas trwania umowy od września 2015 r.
do grudnia 2015 r.
Radny poprosił o podanie kwoty umowy oraz jakiego dzieła dotyczyła?
Starosta odpowiedział, że Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych
na umowę o dzieło nr 9/SRZ/2015 z Panem Pawłem Plintą – czas trwania umowy od września
do grudnia 2015 r.
Umowa dotyczyła obsługi medialnej, pisanie tekstu oraz wykonania kilka reportaży.
Kwota zabezpieczonych środków: 14.400 zł. – 3.600 zł. miesięcznie

IV.56.
Przyjęcie propozycji podwyżki kwoty etatu kalkulacyjnego w zakresie wynagrodzeń
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu
Oświęcimskiego, ustalenie kwoty nowego etatu kalkulacyjnego oraz dokonanie zmian
w budżecie i planach finansowych.
Radny poprosił o podanie przewidywanej kwoty etatu kalkulacyjnego oraz informacji na temat
zasad rozdysponowania?
Starosta wyjaśnił, że został przeprowadzony audyt przez zewnętrzną firmę, który w 85%
sprawdził się. W budżecie zaplanowano podwyżkę w wysokości 100,00 zł (brutto) na etat
kalkulacyjny, co nie oznacza, że 100,00 zł dla każdego pracownika. Ażeby każdy pracownik
odczuł przyznaną podwyżkę zagwarantowano w ramach tej kwoty 30,00 zł dla każdego
do zasadniczej pensji. Przyznane podwyżki były zróżnicowane od kwoty 30,00 zł poprzez
130,00 zł do wysokości 280,00 zł – warto nadmienić, że nie zmieniono żadnej z decyzji
Naczelników.
Audyt wykazał, że na wielu stanowiskach podstawowych Urząd nie potrzebuje pracowników
z wyższym wykształceniem, a osób które sprostają przypisanym im zadaniom.
Starosta dodał, że od przyszłego roku zostanie wdrożona tzw. „macierz kompetencji”, która
pozwoli m.in. na wyeliminowanie sytuacji, kiedy osoba na stanowisku inspektora wykonuje
zadania podinspektora.
IV.64.
Wprowadzenie do WPF zadania pn. „Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu”
w celu realizacji robót budowlanych.
Radny chciałby wiedzieć jakiego rodzaju są te prace oraz czy są konieczne, jednocześnie
zwrócił uwagę na sens wydatkowania środków na budowę nowej siedziby.
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że budynek należy doprowadzić do stanu zadowalającego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i do moment kiedy, sztandarowa inwestycja
poprzedniej kadencji nie zostanie zrealizowana, to budynek SOSW musi funkcjonować z uwagi
na realizację zadań szkolnictwa specjalnego.
2. Radny Krzysztof Wolak:
V. 49.
Wyrażenie zgody na ogłoszenie III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż
nieruchomości w Grojcu wraz z ustaleniem ceny wywoławczej i wadium.
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Starosta oznajmił, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o kolejnej ostatniej obniżce ceny sprzedaży
Pałacu w Grojcu.
IV. 62.
Informacja dotycząca nabycia przez firmę Fundus Certus nieruchomości zabytkowej „Pałac”
położonej w Grojcu.
Radny poprosił o wyjaśnienie.
Starosta poinformował, że na rynku pojawiła się firma skupująca zabytki w innej formule niż
proponowanej przez powiat. Dzierżawa za „przysłowiową złotówkę” na 10 lat – jest to brzegowy
termin do pozyskania przez firmę środków zewnętrznych. Zarząd proponuje okres 1,5 roku
na pozyskanie środków zewnętrznych, jeżeli do tego nie dojdzie i firmie nie uda się ich pozyskać
się takich środków, umowa dzierżawy automatycznie zostaje rozwiązana.
Zakładając jeden z wariantów, że firma uzyskuje dofinansowanie zostaje ogłoszony przetarg na
sprzedaż Pałacu, w specyfikacji sprzedaży jednym z wymogów jest wpłacenie wadium, oraz
dodatkowy punkt, że wadium oraz środki na realizację prowadzenia działalności w tym budynku.
W momencie rozstrzygnięcia przetargu firma nabywa nieruchomość, ale o tym zdecyduje Rada
Powiatu.
Cena wywoławcza to 4.500,000 zł.
3. Radny Adam Sowa:
III. 12.
Projekt uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań programu
wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy” – Etap V 2016 – 2020”.
Radny zwrócił uwagę, że w pkt dotyczącym przyjęcia dróg do realizacji wymieniona jest
ul. Spacerowa w Babicach. Dokończeniem ciągu drogi komunikacyjnej w kierunku Brzezinki,
a odcinkiem łączącym jest ul. Greglów. W związku z tym Radny zapytał, czy będzie to osobna
inwestycja, czy zostanie dokonana poprawka. Radny zaznaczył, że ul. Spacerowa przebiega
od drogi wojewódzkiej w kierunku Bierunia ale do centrum Babic, a nie Brzezinki.
Starosta Zbigniew Starzec odpowiedział, że na chwilę obecną prowadzone były uzgodnienia
tylko z Gminą Miejską i Wiejską Oświęcim w zakresie inwestycji, które powiat chciałby
wprowadzić do OSPR. W kwestii ulicy Spacerowej Zbigniew Starzec poinformował,
że przewidywany termin realizacji inwestycji finansowanej w ramach OSPR to 2017 rok,
całkowity koszt zadania wynosi 1,5 mln zł, po 187.500,00 zł jako wkład własny po stronie
Powiatu Oświęcimskiego i Gminy wiejskiej Oświęcim.
Jednocześnie dodał, że zostanie wzięta pod uwagę sugestia Radnego Pana Adama Sowy.
IV. 3.
Informacja w sprawie przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego.
Radny chciałby wiedzieć o ile wyższa jest stawka za odśnieżanie dróg powiatowych wraz
z chodnikami?
Radny zapytał również w jaki sposób zostanie rozwiązany problem przejścia turystów
w kierunku Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince – jest to ciąg drogi powiatowej.
Czy w przypadku odśnieżania drogi turyści będą przemieszczać się ulicą, czy odśnieżanie
zlecone zostanie Gminie Oświęcim?
Starosta wyjaśnił, że do tej pory Zarząd kierując się ceną przetargową zawarł umowę z osobą,
która nie spełniała oczekiwań. Podjęto próbę wyspecyfikowania procedury przetargowej
ograniczając normy czasowe oraz wielkość sprzętu. Zaostrzono procedury, odpowiedni park
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maszynowy i skrócenie czasu wykonywania usługi, a także czas określono wykonywania usługi
do końca kadencji – 3 lata.
W kwestii odśnieżania chodników Starosta poinformował, że została podjęta uchwała dotycząca
decyzji w sprawie nie odśnieżania chodników. Pierwszym powodem jest wzrost kosztów z tego
tytułu, drugi powód to sytuacja gdy chodniki zostają odśnieżone, a następnie pługi odśnieżając
drogę zasypują je z powrotem.
W okolicach miejsc o szczególnym znaczeniu ciągi piesze będą odśnieżane.
Radny Adam Sowa zapytał, kto w takim przypadku będzie osobą odpowiedzialną za zlecenie
odśnieżania. Radny zasugerował, aby te zadania w formie uchwały zostały przekazane gminie
Oświęcim, a konkretnie Sołectwu Brzezinka.
Starosta przypomniał, że niektóre gminy nie wyraziły woli przejęcia tego zadania. Natomiast
nie wyobraża sobie, że ciągi pieszych w okolicach Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince
nie będą odśnieżane, co będzie monitorowane na bieżąco.
IV.9.
Wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanych zbiornikami działek nr 653/4, 653/6, 653/8, 671/1,
672, 673/1, 688/1, 689/7, 689/10, 2096/1 położonych w Grojcu.
Radny zapytał o łączny obszar przedmiotowych działek i czy są to działki budowlane.
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że jest to obszar to 1,5 ha, to ogromny zbiornik przysypany
ziemią, bez wartości. OSP Kęty zwróciło się z pomysłem o wydzierżawienie działek
w formie poligonu do ćwiczeń. Warto przypomnieć, że zabetonowany zbiornik na wodę
był częścią KRAKA.
IV.30.
Wyrażenie zgody na zmiany w planach finansowych i przyznanie dodatkowych środków
dla PZ Nr 8 w Chełmku na zabezpieczenie obsługi prawnej.
Radny zapytał na jaką kwotę opiewają roszczenia nauczycieli oraz jaka kwota przeznaczona
jest na obsługę prawną.
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że Zarząd wyraził zgodę na zmiany w planach finansowych
i przyznanie dodatkowych środków dla PZ Nr 8 w Chełmku na zabezpieczenie obsługi prawnej.
Przyznana kwota to 3.000 zł. Po czym Wicestarosta Jarosław Jurzak poinformował że dwie
osoby wystąpiły do Sądu Pracy stąd zabezpieczenie prawne właściwej obsługi. Z uwagi, że pani
dyrektor nie dysponowała środkami finansowymi, Zarząd postanowił o przyznaniu środków
w kwocie jw.
IV. 39.
Przyjęcie informacji o I przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działki
nr 1557/2 w Rajsku.
Radny zapytał o powierzchnię działki wystawionej na sprzedaż, co zostało sprzedane, jaki
nabywca, jaka powierzchnia i za jaką kwotę.
Starosta poinformował, że dotyczy to działki zlokalizowanej przy Zamku w Rajsku, który został
sprzedany 2,5 roku temu.
W pierwszym przetargu pojawiła się osoba zainteresowana, po czym ustalono z Zarządem Dróg
Wojewódzkich uzgodnienia w kwestii zjazdu na wspomnianą działkę. Osoba zainteresowana
skontaktowała się z ZDW uzyskując informacje, że pozwoleniem na zjazd będzie duży problem.
W związku z powyższym odstąpiono od przetargu nie przebijając ceny. W następstwie została
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przeprowadzona rozmowa z dyrektorem ZDW uświadamiająca, że takie sytuacje nie powinny
mieć miejsca, a zarazem poproszono aby przesłano na piśmie wcześniejsze uzgodnienia, aby
pokazać przyszłym nabywcom, że nie jest tak jak informują urzędnicy.
Starosta przypomniał, że bezprzetargowo odsprzedano część działki osobie, która nabyła Zamek.
Na zapytanie Radnego szczegółowe informacje zostaną udzielone pisemnie.
IV. 43.
Wyrażenie zgody na wystąpienie do Gminy Miasto Oświęcim celem ponownego bezpłatnego
użyczenia przez Miasto części budynku przy ul. Dąbrowskiego 139 siedziby jednostki
organizacyjnej powiatu, jaką jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Radny zapytał o oszczędności wynikające z połączenia dwóch jednostek oraz czy pomieszczenia
po POIK będą nadal wykorzystywane.
Starosta poinformował, że wystąpiono do Miasta Oświęcim celem ponownego bezpłatnego
użyczenia przez miasto części budynku przy ul. Dąbrowskiego 139, pod potrzeby siedziby
jednostki organizacyjnej powiatu, jaką jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Obecnie dyrektorem POIK jest osoba zatrudniona na ¼ etatu i jest pracownikiem PCPR.
Oszczędności to 1000 zł plus obsługa księgowa.
Wicestarosta przypomniał, że kilka lat temu obowiązek prowadzenia POIK zlecono powiatom
jako zadanie do wykonania. Realizacja spotkała się z dużym oporem, a koszty związane
z organizacją samodzielnej jednostki są nie współmierne do zadań. Regulacja prawna, która
wchodzi z dniem 1 stycznia 2016 r. pozwala ażeby kwestie dotyczącej zbieżnej grupy ludzi
realizować w ramach istniejących placówek.
4. Radny Józef Szafran:
IV.6.
Wyrażenie zgody na utworzenie nowego zadania pn. „Remont odwodnienia drogi powiatowej
nr 1854K ul. Widok w Kętach” oraz zabezpieczenie środków na wykonanie zadania w kwocie
100.000 zł (50% Powiat tj. 50.000 zł, 50% Gmina tj. 50.000 zł) oraz brak zgody na realizację
zadania polegającego na zabudowie progu zwalniającego wyspowego na ul. Legionów w Kętach
(koszt ok. 10.000 zł). Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu prędkości do 40 km/h
na całej długości drogi.
Radny stwierdził, że w tym pkt brakuje zapisu o wyrażeniu zgody w 50% Gminy Kęty. Zapis
dotyczący kosztów ok 10.000 zł może zostać odebrany przez Radnych jako zadanie wykonane
tylko przez Powiat Oświęcimski.
Radny podkreślił, że wykonanie tego zadania miało jeden cel – bezpieczeństwo mieszkańców
i dzieci przemieszczających się z jednego dużego osiedla Nad Sołą na Osiedle 700-lecia, gdzie
mieści się Kościół oraz dwie placówki szkolne, w tym PZ Nr 10.
Starosta wyjaśnił, że Zarząd wyraził zgodę na utworzenie nowego zadania pn. „Remont
odwodnienia drogi powiatowej nr 1854K ul. Widok w Kętach” oraz zabezpieczył środki
na wykonanie zadania w kwocie 100.000 zł – 50% Powiat tj. 50.000 zł, 50% Gmina tj. 50.000
zł. Zarząd nie wyraził zgody na realizację zadania polegającego na zabudowie progu
zwalniającego wyspowego na ul. Legionów w Kętach (koszt ok. 10.000 zł). Jednocześnie podjął
decyzję o ograniczeniu prędkości na całej długości drogi do 40 km/h. Nie ma podstaw
do zabudowy progu zwalniającego.
IV.8.
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Wyrażenie zgody na podjęcie czynności zmierzających do zbycia działki nr 2461/11 (Kęty Nowe
Miasto) stanowiącej drogę dojazdową na rzecz Gminy Kęty (droga w trwałym zarządzie
PZ Nr 10 stanowiąca w terenie drogę łączącą ulicę Żwirki i Wigury z ulicą Pogodną).
Radny chciałby wiedzieć, czy chodzi o łącznik między PZ Nr 10, a firmą „Łysoń” i ZDZ
od ulicy Pogodnej?
Starosta Zbigniew Starzec potwierdził, że chodzi o działkę, o którą zapytał Radny Józef Szafran.
IV. 10.
Wyrażenie zgody na podjęcie czynności zmierzających do sprzedaży części działki
nr 3026/1 (Kęty Wschód) będącej obecnie w trwałym zarządzie PZ Nr 9 (Zarząd zaakceptował
propozycję wydzielenia działki przylegającej bezpośrednio do ulicy Kościuszki, przeznaczonej
w planie zagospodarowania przestrzennego pod UP – tereny zabudowy usługowej – usługi
publiczne oraz wydzielenie wjazdu wraz z parkingiem z przeznaczeniem na współwłasność
Powiatu i nowonabywcy).
Radny zapytał, czy chodzi o działkę, na której stoi budynek po byłym przedszkolu, czy o działkę
znajdującą się za budynkiem szkoły (bliżej ulicy Jagiellońskiej, a nie ulicy Kościuszki).
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że chodzi o działki zlokalizowane na terenie PZ Nr 9,
działka po dawnym przedszkolu. Idealne działki pod budownictwo jednorodzinne. Środki
finansowe ze sprzedaży działki zostaną przeznaczone na remont PZ Nr 9.
IV.51.
Wyrażenie zgody na utworzenie nowego zadania i zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie Powiatu na 2016 r. na dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą
zagospodarowania terenu przy budynku Internatu w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 27a.
Radny poprosił o więcej informacji na temat projektu zagospodarowania terenu przy PZ Nr 10
oraz czy przewidziany jest remont budynku z przeznaczeniem na mieszkania dla zawodników.
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że ma możliwości na pozyskanie środków z MRPO.
W związku z tym powiat korzysta z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i zamierza przeprowadzić termomodernizację PZ Nr 10. Podobna sytuacja będzie
z termomodernizacją szpitala powiatowego.
Ponadto Starosta dodał, że planowane jest uporządkowanie teren wokół budynku, wykonanie
parkingów oraz zniesienia barier architektonicznych z uwagi PŚDS oraz PPP. Docelowo
planowane jest przeniesienie wydziałów zamiejscowych tj. Wydziału Komunikacji
oraz Architektury i Budownictwa.
IV. 53.
Wyrażenie zgody na zwiększenie przyznanych środków oraz dokonanie zmian
w planach finansowych jednostki dotyczące zadania „Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach”.
Radny chciałby wiedzieć czego dotyczy remont budynku w PZ Nr 9 oraz wysokość środków
przeznaczonych na ten cel.
Zbigniew Starzec poinformował, że zwiększenie środków dotyczy remontu instalacji
elektrycznej. Prace projektowe wyceniono na kwotę 116.235,00 zł brutto.
IV. 56.
Przyjęcie propozycji podwyżki kwoty etatu kalkulacyjnego w zakresie wynagrodzeń
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu
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Oświęcimskiego, ustalenie kwoty nowego etatu kalkulacyjnego oraz dokonanie zmian
w budżecie i planach finansowych.
Radny rozumie, że mimo usilnych starań Zarządu nie było możliwości podniesienia przyznanej
kwoty (30,00 zł brutto)na płacy zasadniczej?
Starosta stwierdził, że przyznano 100,00 zł brutto do etatu pod warunkiem, że każdy pracownik
musi otrzymać 30,00 zł brutto. Resztę środków na w dyspozycji dyrektor.
IV. 62.
Informacja dotycząca nabycia przez firmę Fundus Certus nieruchomości zabytkowej „Pałac”
położonej
w Grojcu.
Radny poprosił o więcej informacji na ten temat.
Starosta poinformował, że na rynku pojawiła się firma skupująca zabytki w innej formule
niż proponowanej przez powiat. Dzierżawa za „przysłowiową złotówkę” na 10 lat – jest
to brzegowy termin do pozyskiwania środków zewnętrznych. Zarząd proponuje 1,5 roku
na pozyskanie środków zewnętrznych, jeżeli do tego nie dojdzie i firmie nie uda pozyskać się
takich środków, umowa dzierżawy automatycznie zostaje rozwiązana.
Zakładając jeden z wariantów, że firma uzyskuje dofinansowanie zostaje ogłoszony przetarg
na sprzedaż Pałacu, w specyfikacji sprzedaży jednym z wymogów jest wpłacenie wadium,
oraz dodatkowy punkt, że wadium oraz środki na realizację prowadzenia działalności w tym
budynku. W momencie rozstrzygnięcia przetargu, firma nabywa nieruchomość, ale o tym
zdecyduje Rada Powiatu.
Cena wywoławcza to 4.500,000 zł.
IV. 65.
Utworzenia nowego zadania pn. „Remont odwodnienia mostu w ciągu DP 1820K w Kętach”.
Radny zapytał czy chodzi o most na ul. Sobieskiego, na czym będzie polegał remont
odwodnienia mostu oraz jaki jest koszt tego zadania.
Zbigniew Starzec odpowiedział, że zostały skradzione rury odwadniające i należy je ponownie
założyć. Koszt 4.500,00 zł.
5. Radny Mariusz Jarosz:
IV. 15.
Wyrażenie zgody na zatwierdzenie stawki w kwocie 200,00 zł./m-c brutto
za wynajem pomieszczeń w PZ Nr 8 w Chełmku – dawnej sali gimnastycznej
o powierzchni 142 m² dla Stowarzyszenia „BJJ Chełmek” w celu prowadzenia zajęć sportowych
– sztuki walki dla dzieci i młodzieży z gminy Chełmek.
IV. 17.
Wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej w PZ Nr 8 w Chełmku
dla MOKSiR w Chełmku w celu prowadzenia zajęć szkółki tenisa ziemnego.
IV. 59.
Wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie hali sportowej w PZ Nr 8 w Chełmku w dniu
6 grudnia 2015 r. dla Fundacji Otartego Serca z Libiąża.
Radny chciałby wiedzieć, czym kieruje się Zarząd udostępniając pomieszczenia,
za odpłatnością i nieodpłatnie?
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że Zarząd kieruje się zasadą, że dla działalności non profit
sale użyczane są dzieciom z powiatu oświęcimskiego, osobom starszym i stowarzyszeniom
działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.
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6. Radna Ewa Płonka:
IV. 4.
Wyrażenie zgody na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Kętach od km 0+000,00 do km 0+813,35
– Etap I”.
Radna zapytała o jaki wniosek chodzi?
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że Burmistrz Gminy Kęty zwrócił się pismem o możliwość
realizacji i wnioskowania o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” całości drogi powiatowej ul. Żeromskiego w Kętach
(odcinek od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy województwa). Propozycję tą uzasadnia
ujętymi w Programie kryteriami oceny wniosków w odniesieniu, do których podział remontu
ul. Żeromskiego na kilka etapów może spowodować bardzo niską ocenę wniosku aplikacyjnego.
Burmistrz deklaruje, że w przypadku realizacji całości zadania Gmina gotowa
jest współfinansować zadanie w kwocie 1,5 mln zł.
7. Radny Kazimierz Homa:
II. 2.
Uchwała Nr 141/157/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej
Pani Marii Wilgus – Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu.
II. 3.
Uchwała Nr 142/158/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej
Pani Sabinie Bigos – Jaworowskiej – Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Radny zapytał, czy Zarząd Powiatu monitoruje, czy wicedyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów
jednostek organizacyjnych powiatu otrzymują nagrody roczne w podobnych proporcjonalnych
wysokościach.
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że nie jest to monitorowane, ponieważ wicedyrektorzy
nie są pracownikami powiatu i przyznawanie nagród o których wspomniał Radny leży w gestii
dyrektorów jednostek.
Przewodniczący Rady odniósł się do tematu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
informując, że odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Rad Gmin z terenu Powiatu
Oświęcimskiego gdzie była omawiana kwestia budowy nowej siedziby SOSW oraz został
skierowany list otwarty dotyczący wsparcia ten inicjatywy.
Na wszystkie zadane pytania zostały udzielone odpowiedzi.
Rada przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Ad. V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2014/2015.
Wicestarosta Jarosław Jurzak poinformował, że materiał, który otrzymali Radni zawiera elementy
związane ze sprawozdaniem z działalności oświatowej na poziomie rozporządzenia. Wicestarosta
zwrócił uwagę na analizę całej sytuacji w oświacie pozwalającą na ocenę obecnego stanu.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych
i zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 stanowi załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
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Radny Kazimierz Homa zwrócił się do Wicestarosty o wyjaśnienie, dlaczego prezentuje materiały,
których wcześniej Radni nie mieli okazji się zapoznać.
Wicestarosta odpowiedział, że cały czas wyjaśnia i to co prezentuje starał się przygotować wspólnie
z pracownikami w sposób syntetyczny. Materiał zostanie Radnym przekazany, a rozmowa na temat
systemu oświatowego i omówienie go w kategoriach istotnych dla powiatu nie może odbyć
się w sposób pobieżny. Czuje się zobowiązany ażeby przedstawić materiał w sposób szczegółowy
oraz obrazowy.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że inaczej rozumie właściwą dyskusję nad szczegółowymi
informacjami o stanie realizacji zadań oświatowych. Wyobrażał sobie, że jako Rada Powiatu
merytorycznie analizuje sprawę, wypadałoby aby radni taką informację otrzymali, aby dialog
i dyskusja były na odpowiednim poziomie. Jak Rada ma dyskutować i wypracować pogląd
na informację o stanie realizacji zadań oświatowych poznając materiał w chwili prezentowania
przez Wicestarostę. Jeśli informacja, która trafiła do radnych zgodnie z terminami jest
niewystraczająca, to należy ją uzupełnić lub zrezygnować z prezentacji informacji, których
wcześniej radni nie poznali. Ewentualnie, jeśli te informacje są niezbędne, to należy ściągnąć ten
punkt z porządku obrad sesji, przekazać radnym materiał do zapoznania się i wprowadzić ten temat
na sesji następnej.
Wicestarosta wyjaśnił, że materiał przekazany radnym jest materiałem pełnym i zawiera wszystkie
informacje, które należy przedstawić Radnym. Odniósł się do Radnego Kazimierza Homy, że miał
czas i możliwość, aby zapoznać się z materiałem.
Jarosław Jurzak wyjaśnił, że prezentacja, którą omawia, jest syntetyczną formą pokazania tego,
co dzieje się w systemie oświaty oraz formułą, która w jego ocenie pozwala uwypuklić elementy
na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Nie zmusza Radnego Kazimierza Homy do słuchania jeśli przedstawiona forma nie spełnia
oczekiwań Radnego, to prosi o informację jaka forma będzie odpowiednia, wówczas zostanie
przygotowana.
Radny Kazimierz Homa poprosił Wicestarostę, aby nie silił się na wznoszeniu nad wyżyny
kampanii politycznej, ponieważ trwają obrady sesji samorządowej, na której nie prowadzi się
kampanii wyborczej. Dodał, że chyba nie jest nie odpowiedzialne żądanie, ażeby jako radny mógł
wcześniej zapoznać się z materiałem, który ma być dyskutowany, odpowiedzialnie i szczegółowo,
bo dotyczy ważnej sprawy omawianej na sesji. Nie jest w porządku zaskakiwanie Radnych,
aby w dniu sesji bez możliwości wcześniejszego zapoznania prezentowania nowego materiału
i oczekiwanie dyskusji, jest to dalekie od tego, ja powinna pracować Rada Powiatu, Radni i Zarząd
Powiatu w tej Radzie.
Wicestarosta odnosząc się do słów Radnego wyjaśnił, że corocznie były przekazywane
sprawozdania w okresie października przypadające na sesję dotyczącą oświaty dodając, że wynika
to również z planu pracy Rady Powiatu na rok 2015.
Przewodniczący Rady uważa, że Radny Kazimierz Homa ma rację, ponieważ rozbudowa forma
wcześniej przekazanej informacji powinna zostać skierowana do Radnych.
Radny Kazimierz Homa kończąc swoją wypowiedź dodał, że chodzi o to aby materiały
prezentowane w terminach przewidzianych ustawą były spójne z materiałami prezentowanymi
na sesji.
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Przewodniczący Rady Radosław Włoszek poprosi Wicestarostę, aby wszystkie materiały nawet
w zmienionej formie, a omawiane są na sesjach Rady Powiatu zostały przekazywane Radnym.
Starosta Zbigniew Starzec zapytał Radnych, czy w tym punkcie zasadnym jest omówienie tematu
budowy nowej siedziby SOSW.
Radny Kazimierz Homa zabrał głos w kwestii formalnej proponując, aby temat o którym mówi
Pan Starosta omówić w punkcie wnioski i oświadczenia Radnych.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby temat SOSW zamknąć w tym właśnie punkcie.
Radny Paweł Kobielusz jest pełen podziwu za ogrom włożonej pracy w przygotowanie prezentacji,
jednocześnie nie rozumie co stanęło na przeszkodzie, aby nie przedstawić tego materiału Radnym,
ponieważ na Komisji Edukacji również nie był przestawiony. Jest to materiał bardzo dobry
i merytoryczny i można byłoby o tym podyskutować. Niestety czas prelekcji był tak długi,
że Radny nie pamięta co było na początku, w związku z tym nie może odnieść się do tego
materiału.
Jarosław Jurzak Wicestarosta przyjął uwagi Radnych. Jednocześnie dodał, że materiały były bardzo
szczegółowo dopracowywane jeszcze 2 h przed sesją.
Radny Wojciech Kajdas stwierdził, że jest radnym od roku i pierwszy raz mam styczność
z prezentowaną informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oświęcimskiego za rok
szkolny 2014/2015. W związku z tym zapytał, czy zawód fryzjer kończy się egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej? Jeśli
tak, to nie znalazł takiej informacji w przesłanych materiałach na temat wyników egzaminu
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Czy można ją uzupełnić?
Radna Ewa Płonka stwierdziła, że to co przedstawił Wicestarosta otwiera pole do dyskusji. Należy
pochylić się nad strategią oświatową, ponieważ uczniów nie przybywa, a PZ Nr 8 nie ma naboru.
To Rada Powiatu stanie przed trudnymi decyzjami.
Radny Kazimierz Homa odniósł się do wyników egzaminów maturalnych, które w prezentacji
się nie znalazły. Brak jest znamienny i warto podkreślić, że Wicestarosta skupił
się na przedstawieniu danych dotyczących strony kosztowej, ilościowej, wielkości oddziałów,
kosztów funkcjonowania, zupełnie nie podkreślając efektu. Zdaniem Radnego jest to kluczowa
sprawa niezależna od kosztów funkcjonowania. Zgodnie z przedstawioną tabelą dotycząca
wyników egzaminów maturalnych tylko w Liceach Ogólnokształcących i Technikach na terenie
powiatu we wszystkich placówkach zdawalność egzaminów była zdecydowanie wyższa niż w roku
2014. Świadczy to o tym, że szkoły są skutecznie prowadzone, a proces dydaktyczny w zakresie
efektów jest mierzalny i tego należy pogratulować nauczycielom w placówkach oświatowych.
Wicestarosta poinformował, że nad kwestią egzaminów maturalnych czuwa Kuratorium Oświaty
stąd nie zawarto takiej informacji w materiałach.
Radny Kazimierz Homa dodał, że jako Radny może mieć inny podgląd na to, co należy
eksponować, a co nie. Zdaniem Radnego te wyniki należy eksponować, bo wszystkim
mieszkańcom powiatu oświęcimskiego zależy na tym, aby poziom kształcenia w szkołach
powiatowych z roku na rok był coraz wyższy.
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Przewodniczący Rady poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie Radnego Wojciecha Kajdasa,
Dyrektor PZ Nr 4 Panią Bogusławę Bebak.
Rada Powiatu wyraziła zgodę.
Pani Dyrektor poinformowała, że fryzjerzy w PZ Nr 4 kształceni są o wielu lat. Na chwilę obecną
jest III klasa fryzjerek, w klasie II 9 uczennic kształcących się w tym zawodzie, przy czym
teoretyczne kształcenie odbywa się na kursach poza szkołą, które odbywają się w Olkuszu.
W klasie I jest kilkanaście fryzjerek, których kształcenia odbywa się w szkole. Pracodawcy,
u których odbywają praktyczną naukę zawodu są zrzeszeni w cechach i 99% uczennic zdaje
egzaminy w Cechu. W czerwcu odbywają się egzaminy z zawodu, a w sierpniu-wrześniu odbywają
się egzaminy teoretyczne. W momencie gdy pracodawca nie jest zrzeszony w Cechu uczennica
zdaje egzamin przy komisji okręgowej egzaminacyjnej. Dalsze kształcenie jest możliwe w Liceach
Ogólnokształcących dla dorosłych, a także w szkole policealnej w zawodzie technik usług
fryzjerskich.
Starosta Zbigniew Starzec zabrał głos w temacie sztandarowej inwestycji IV kadencji, czyli
budowy nowej siedziby SOSW.
Zbigniew Starzec stwierdził do dnia wczorajszego odpowiedziałby, że wszystko na ten temat
znajduje się na str. 16 Biuletyn wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Jednak
z uwagi na to, że Starosta nie startuje w wyborach do Sejmu to co powie, może być odebrane jako
uprawianie polityki.
W 2012 roku samorząd Województwa Małopolskiego przygotowując 10 projektów strategicznych
zwrócił się do powiatu o przygotowanie w 10 programach strategicznych pomysłów na ewentualne
aplikacje do MRPO 2014-2020. Projekt pod nazwą: „Budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu” kwalifikował się do zgłoszenia w Subregionalnym
Programie Rozwoju i w dniu 13 września 2012 r. został zgłoszony do banku projektów
regionalnych. Na dowód tego Starosta Zbigniew Starzec jest w posiadaniu „fiszki”, którą Starosta
Józef Krawczyk dostarczył do banku pomysłów. Jest to jedyny dokument, który można było
wówczas złożyć.
Głównym celem standardu jest poprawa standardu świadczenia oraz dostępności oferty edukacyjnej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz zapobieganie
ich występowaniu. Jest to projekt o charakterze subregionalnym, ponieważ zasięg oddziaływania
oferty edukacyjnej SOSW wykracza poza granice Powiatu Oświęcimskiego. Ponadto projekt
wpisuje się w kierunki polityki określone w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2011 – 2020. Jest to wstępny projekt MROP na lata 2014 – 2020 w osi 11 – rewitalizacja
przestrzeni regionalnej było zapisane cyt. „W ramach projektu inwestycyjnego realizowane będą
przedsięwzięcia w obszarach dotyczących: rewitalizacji fizycznej obszarów miejskich poprzez
realizację działań inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz
ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów. Działania te będą obejmować m.in. realizację
projektów dotyczących przestrzeni publicznej obiektów użyteczności publicznej. Działania
inwestycyjne będą służyć rozwiązywaniu zdiagnozowaniu problemów społecznych.”
Starosta ponownie przypomniał, że Józef Krawczyk ówczesny Starosta wraz z Panem Andrzejem
Skrzypińskim przekazali „fiszkę” w 2012 r. Po dwóch latach pojawia się informacja z pierwszego
naboru, w której Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że zaproponowany
projekt jest zakwalifikowany do potencjalnej realizacji z poziomu regionalnego lub krajowego
i jest na 76 miejscu.
W związku z otrzymaną informacją Zbigniew Starzec poprosił osobę odpowiedzialną
za pozyskiwanie środków zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu o wykonanie
telefonu do Pani Katarzyny Jasińskiej z Zespołu do Spraw Planowania Strategicznego
Departamentu Polityki Regionalnej UMWM.
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Starosta przytoczył w kolejności:
1. Projekt pod nazwą „Budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu” znalazł się w grupie projektów potencjalnie kwalifikowanych do realizacji
z poziomu regionalnego lub krajowego, w ostateczności projekt nie wpisał się w obszary
rekomendowane do objęcia wsparciem na ścieżce subregionalnej i nie będzie kierowany
pod obrady Forum Subregionalnego. Potencjalną szansę na wsparcie projekt będzie mógł
uzyskać po spełnieniu wymogów oraz kryteriów specyficznych dla danego obszaru interwencji
w ramach procedury konkursowej lub procedury poza konkursowej.
Z informacji przekazanych przez Panią Katarzynę Jasińską wspomniany obszar planowany jest
w programie operacyjnym i Zarząd Województwa Małopolskiego będzie chciał przeznaczyć środki
– projekt mógłby zostać sfinansowany.
Ostatecznie z MRPO z osi 11 zniknął zapis o budowie lub inwestowaniu w budynki użyteczności
publicznej.
Na drugim Forum Małopolski Zachodniej w dniu 12 maja 2014 r. Starosta Józef Krawczyk
stwierdził cyt.: „Starosta Oświęcimski wskazał na brak wśród prezentowanych obszarów wsparcia
dotyczącego kształcenia młodzieży niepełnosprawnej wymagającej rehabilitacji oraz projektów
polegających
na odtworzeniu infrastruktury temu towarzyszącej.”
Pan Marszałek wskazał, że przedsięwzięcia z zakresu kształcenia osób niepełnosprawnych
i rehabilitacji będą możliwe wyłącznie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli z osi
11 trafi do osi 9.
Starosta oznajmił, że wspólnie ze Starostą Józefem Krawczykiem udali się do Marszałka
Województwa w sprawie projektu. Podczas kilkuminutowego spotkania w korytarzu padła
informacja, że nie ma żadnych szans na finansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego tego rodzaju inwestycji, oraz że środków należy szukać w programach norweskich.
Ponadto Starosta posłużył się nagraniem, które zostało Radnym odtworzone i pozostawione
bez komentarza.
Nagranie dotyczy debaty przedwyborczej kandydatów - liderów z listy w okręgu chrzanowskim
zorganizowanej przez Radio Kraków:
Nagranie dotyczy części budowy nowej siedziby SOSW w Oświęcimiu.
Link do nagrania: http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/wybory-2015-debata-woswiecimiu/

Po wysłuchaniu Zbigniew Starzec nie zgodził się z wypowiedzią i stanowiskiem Marka Sowy
Marszałka Województwa Małopolskiego, stwierdzając że powiat nie miał żadnego wyboru
wsparcia ze strony Marszałka Województwa Małopolskiego będącego mieszkańcem Ziemi
Oświęcimskiej. Na zakończenie dodał, że gdyby mógł to oddałby głos na Marka Sowę
w najbliższych wyborach i ma nadzieję, że nie będzie Marszałkiem Województwa i inny Zarząd
przyjmie inną strategię jeśli chodzi o ten ośrodek.
Ponadto dodał, że na kubaturę Energyparku w Zatorze znalazło się 60 mln, niestety na kubaturę
SOSW Pan Marszałek Marek Sowa środków nie znalazł. Przykro jest, że Marszałek M. Sowa
mieszkający na terenie powiatu oświęcimskiego tak się wypowiada.
Radny Kazimierz Homa odnosząc się do słów Starosty stwierdził, że jego zapewnienia co do nie
uprawiania polityki są mało wiarygodne.
Cały występ w jego ocenie jest żenujący, ponieważ jest to zachowanie dzieci z piaskownicy, które
wymyśliły sobie wybudowanie zamku z piasku nie mając swojego piasku i łopatek.
Radny oczekuje zupełnie czegoś innego, a nie wylewania „krokodylich łez” nad brakiem
dofinansowania z MRPO i przywiązywania wagi do zbyt wydumanego argumentu, że usunięto
z programu to zadanie robiąc tym samym na złość Oświęcimianom. Jeżeli tak się stało i faktycznie
nie ma możliwości o aplikację o środki unijne, to zdaniem Radnego, praca Zarządu powinna
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iść w innym kierunku – nie uprawiania polityki i zrzucania odpowiedzialności na zupełnie inny
podmiot ale na takim przemodelowaniu projektu, ażeby spróbować go zmodernizować,
zracjonalizować koszty – być może je ograniczyć lub rozmawiać z gminami z terenu powiatu
oświęcimskiego. Radny oznajmił, że jest to jeden z priorytetowych projektów, które należy
zrealizować ale oczekuje realnych działań i przygotowania projektów alternatywnych, a nie
rozdzierania szat i pokazywania niemocy w tej sprawie.
Starosta Zbigniew Starzec przypomniał Radnemu K. Homie w jakiej koalicji był w IV kadencji
Rady Powiatu. Jednocześnie przytoczył słowa Radnego cyt.: „Radny Kazimierz Homa stwierdził,
że w dobrym momencie Komisje zainteresowały się tym tematem. Jednocześnie dodał, że inwestycja
nie rozpocznie się do momentu umieszczenia jej w MRPO na lata 2014 – 2020 i przyjmuje w dobrej
wierze tłumaczenie Etatowego Członka Zarządu Andrzeja Skrzypińskiego, tym bardziej cieszy się,
że można zdopingować również Zarząd Powiatu do intensywnych działań, ponieważ w tym
momencie powinny być bardzo intensywne. Daleko jesteśmy od tego by szukać winnych, ponieważ
wszystko idzie w dobrym kierunku, jednak nie chciałbym być współodpowiedzialny, że nie zrobiono
wszystkiego. Ma nadzieję, że wnioski Komisji będą (…)”
Radny Paweł Kobielusz stwierdził, że faktycznie jest „piasek i łopatki”, zarazem jest mu wstyd
za ten żenujący spektakl, przede wszystkim przed zaproszonymi gośćmi. Radny formalnie ogłasza
sobie przerwę.
Radny Kazimierz Homa stwierdził ad vocem, przypominając, że w poprzedniej kadencji
przyjmowano wszelkie wyjaśnienia w sprawie budowy SOSW, artykułowane ustami członków
Zarządu o tym, że można się starać i aplikować o środki z MRPO. Rozumie, że takie środki
nie znajdują się w programie i nie ma na co czekać. Jego wypowiedź zmierza do przemodelowania
projektu i poszukania realnych możliwości budowy tego Ośrodka w inny sposób finansując budowę
nowej siedziby SOSW.
Radny Marcin Niedziela stwierdził, że bardzo dużo słów padło na temat tego, czego nie zrobił
Marszałek Województwa i Zarząd Powiatu w tej sprawie. Radny dziwi się, że nie sięga to wyżej.
Jednocześnie dodał, że bardzo mało powiedziano, co poprzedni Zarząd zrobił w kierunku budowy
nowej siedziby SOSW dlatego przypomniał, że:
W 2012 roku złożono „fiszkę”,
W 2014 roku – Pani odpowiedzialna za pozyskiwanie środków wykonała telefon.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła przedłożoną informację, jednocześnie ogłosił
przerwę która trwała od godziny 1645 do godziny 1700.

Ad. VI. Interpelacje i zapytania radnych.
Zapytania złożone ustnie:
1. Radna Ewa Płonka odniosła się do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu pkt IV.10.
„Wyrażenie zgody na podjęcie czynności zmierzających do sprzedaży części działki nr 3026/1
(Kęty Wschód) będącej obecnie w trwałym zarządzie PZ Nr 9 (Zarząd zaakceptował propozycję
wydzielenia działki przylegającej bezpośrednio do ulicy Kościuszki, przeznaczonej w planie
zagospodarowania przestrzennego pod UP – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne oraz
wydzielenie wyjazdu wraz z parkingiem z przeznaczeniem na współwłasność Powiatu
i nowonabywcy).”
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Radna stwierdziła, że z informacji przekazanych przez dyrektora PZ Nr 9 wynika, że nie
przeprowadzono wcześniejszych konsultacji i rozmów z panią dyrektor na temat budynku
przeznaczonego do sprzedaży. Dodała, że w tym budynku siedzibę ma TVKHD, a również
młodzież ma tam zajęcia.
Radna oznajmiła, że podejmując taką decyzję należy rozpocząć od konsultacji z dyrektorem,
konkludując zapytała, co dalej z tą sytuacją?
2. Radny Kazimierz Homa odnosząc się do tematu braku odśnieżania chodników w okresie
zimowym, zapytał czy dotyczy to również głównych dróg zlokalizowanych na terenie Miasta
Oświęcim tj. ul. Dąbrowskiego, ul. Śniadeckiego, ul. Olszewskiego itd.
3. Radny Wojciech Kajdas:
a) W Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w kierunkach: kucharz, sprzedawca, fryzjer.
W drugiej klasie w kierunku „fryzjer” kształci się 9 osób, osoby tej klasy muszą odbywać
część nauki na kursach nauki teoretycznej przedmiotów zawodowych w Olkuszu. Przez
miesiąc uczniowie mieszkają w bursie, w której znajduje się również Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, a także hotel pracowniczy. W niedawnym czasie w tym budynku
doszło do bójki z wykorzystaniem noża. Do edukacji każdego ucznia w Olkuszu PZ Nr 4
dopłaca 500,00 zł (na 9 osobową klasę w zawodzie fryzjer to kwota 4.500,00 zł). Dodatkowo
podobne lub większe koszty ponoszą rodzice na zakwaterowanie i utrzymanie dzieci.
W PZ Nr 4 jest grono pedagogiczne wykwalifikowane z przedmiotów teoretycznych.
W związku z powyższym Radny zapytał:
 czy jest możliwe, aby uczniowie uczyli się przedmiotów teoretycznych zawodowych
w szkole powiatowej;
 jakie są wymagania w szkołach powiatowych odnośnie minimalnej liczby uczniów
w klasach zawodowych, takich których należy wysyłać na kursy;
 czy jest możliwe dopłacanie do edukacji uczniów z możliwością nauki w Oświęcimiu, jeśli
nie, to czy jest szansa na naukę w zakresie części przedmiotów teoretycznych
np. w PZ Nr 10 w Kętach.
b) Radny poprosił o informację na temat wznowienia połączenia kolejowego nr 94 KrakówOświęcim przez Skawinę od grudnia 2015 r.
4. Radny Krzysztof Wolak odniósł się do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu pkt IV.9.
„Wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanych zbiornikami działek 653/4, 653/6, 653/8, 671/1,
672, 673/1, 688/1, 689/7, 689/10, 2096/1 położonych w Grojcu (na tzw. Górze Grojeckiej).
Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 1.073.500,00 zł, wadium w wysokości 5% ceny
wywoławczej.”
Radny poprosił o informację na temat korzyści płynących z dzierżawy w/w działek?
5. Radny Adam Sowa zapytał, czy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dopłaca do odśnieżania
chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kęty. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
6. Radny Paweł Kobielusz zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację
z poprzedniej X sesji Rady Powiatu.
7. Radny Józef Szafran zadał pytanie w temacie przeprowadzonego audytu w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu oraz zabezpieczenia środków na etat kalkulacyjny w wysokości
100,00 zł. Czym kierował się Zarząd Powiatu ustalając minimalną kwotę w wysokości 30,00 zł
i dlaczego nie jest wyższa?
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VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok
Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 78 (zał. nr 7)
wraz z autopoprawką (zał. nr 8) omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za i 1 głosem
wstrzymującym.
Dyskusja: Brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 20 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
2 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 9).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 69
(zał. nr 10) wraz z autopoprawką (zał. nr 11) omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja:
Radny Adam Sowa odniósł się do tabeli na stronie 7 w pozycji 1.3.2.15 – przebudowa ulicy
Spacerowej w Babicach. Radny chciałby wiedzieć, czy jeśli zapis zostanie to spowoduje zmiany,
czy też należy już teraz zmienić zapis w uchwale odnośnie ulicy Greglów?
Starosta wyjaśnił, że temat zostanie wyjaśniony z Wójtem Gminy Oświęcim oraz z pozostałymi
beneficjentami OSPR. Temat zostanie również poruszony przy najbliższym spotkaniu
z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 19 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
2 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 12).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski
strategiczny program rządowy – etap V 2016-2020” – druk 72 (zał. nr 13) omówił Zbigniew Starzec
Starosta.
Opinia komisji:
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 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna jednogłośna.
Dyskusja:
Radny Adam Sowa ponownie odniósł się do remontu ulicy Spacerowej w Babicach informując,
że ta ulica ma o wiele dłuższy kilometraż. Gdyby została remontowana wraz z ulicą Greglów
to koszt wykonania inwestycji będzie dwa razy większy. Dlatego Radny zwraca uwagę, że należy
to uszczegółowić.
Starosta wyjaśnił, że zabezpieczona kwota 1.250,000 zł jest propozycją Wójta Gminy Oświęcim,
którą Zarząd zaakceptował i z którą się zgadza.
Radny Adam Sowa nie ma pretensji jednak uważa, że ktoś był nie zorientowany przypisując ulice
do konkretnego programu.
Starosta Zbigniew Starzec przypomniał, że Gmina Wiejska Oświęcim jest największym
beneficjentem środków z OSPR i to właśnie Gmina proponuje, a powiat może jedynie
zaakceptować. Istnieje możliwość zmiany wysokości dofinansowania ale tylko podczas spotkania
z Wójtem i pozostałymi beneficjentami OSPR-u.
Radny Paweł Kobielusz zapytał w jakim zakresie będzie remontowana ulica Słowackiego
w Oświęcimiu, czy remont prowadzony będzie od ulicy Tysiąclecia do ulicy Zaborskiej, czy może
fragmentarycznie?
Zbigniew Starzec wyjaśnił, że planowany jest remont całej ulicy wraz z przebudową ulicy
Słowackiego i Tysiąclecia.
Radny Paweł Kobielusz zasugerował, aby na etapie wykonywania dokumentacji projektowej
zwrócić uwagę na skrzyżowanie ulicy Słowackiego z ulicą Tysiąclecia, ponieważ na tym
skrzyżowaniu regularnie dochodzi do różnego rodzaju kolizji i wypadków. Zaapelował również,
aby nie powtórzyła się sytuacja z ulica Tysiąclecia na fragmencie od ul. Śniadeckiego
do ul. Słowackiego, Radny ma na myśli wykonanie parkingów wzdłuż drogi, należy wykonać
je prostopadle do drogi, co spowoduje większą ilość miejsc parkingowych.
Starosta stwierdził, że dopilnuje, aby parkingi zostały zaplanowane w odpowiedni sposób,
obustronnie i prostopadle do osi jezdni.
Radny Paweł Kobielusz powrócił również do tematu tabliczki, o którą zabiega już dłuższy czas.
Poinformował, że nadal jej nie ma. Radny wyjaśnił, że obowiązuje znak do 3,5 tony, natomiast
poruszają się tam auta ciężarowe o większych gabarytach.
Zbigniew Starzec zapytał, czy ta tabliczka jest konieczna? Jest prawie pewny, że po
przeanalizowaniu kierunków wjazdu i wyjazdu nie będzie potrzebna.
Radny Paweł Kobielusz stwierdził, że sprawa która powinna być zamknięta w krótkim czasie, trwa
już 3 lata. Dodał, że ulica Tysiąclecia jest ulicą dwukierunkową, wjazd jest od ulicy Śniadeckiego
i od ulicy Słowackiego, jeżeli na tej drodze znajdzie się auto powyżej 3,5 tony – nie ma uprawnień
do poruszania się w tym obrębie.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:

20 radnych,
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Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
1 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 14).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych
oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzących przez inne podmioty
niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji – druk 76 (zał. nr 15) omówił Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – opinia pozytywna, jednogłośna.
Dyskusja: Brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 20 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 16).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zasady obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych
powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 73 (zał. nr 17) omówił
Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – opinia pozytywna, jednogłośna.
Dyskusja:
Radna Ewa Płonka zapytała, czy osoby pracujące w placówkach w księgowości, nie stracą pracy?
Radny Józef Szafran zapytał, czy w szkołach będą funkcjonowały takie działy jak księgowość
oraz jakie czynniki spowodowały o łączeniu obsługi?
Wicestarosta Jarosław Jurzak odpowiedział, że nie jest przewidziana redukcja zatrudnienia, znikną
trzy stanowiska głównych księgowych. Ten model przeorganizowania systemu zarządzania oświatą
w niektórych placówkach już funkcjonuje. Np. PZ Nr 1 zarządza MDK oraz Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, PZ Nr 3 prowadzi organizację finansowo-księgową dla PZ Nr 5
i PZ Nr 4.
Wicestarosta dodał, że nie ma możliwości utrzymywania księgowości w pełnym zakresie
w sytuacji, gdy w placówce zostaje 60 uczniów i 16 nauczycieli.
Łączenie obsługi nie wywoła bezpośrednich skutków finansowych, ale sama organizacja spowoduje
lepszą komunikację oraz bezpośredni kontakt dyrektorów z osobami prowadzącymi księgowość,
nad budżetem czuwa jedna osoba, a nie w każdej placówce kilka osób.
Radna Ewa Płonka zapytała ponownie, czy będą zwolnienia?
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Jarosław Jurzak odpowiedział, że na chwilę obecną nie są przewidziane zwolnienia. Natomiast
organizacja placówek musi odpowiadać temu, co dzieje się w systemie oświatowym.
Radny Józef Szafran zapytał, czy osoby którym zostaną przypisane dodatkowe obowiązki związane
z obsługą księgowości otrzymają wyższe wynagrodzenie, czy też warunki płacowe zostaną
niezmienione?
Wicestarosta stwierdził, że nie jest upoważniony do rozmów na temat personalnych wynagrodzeń
pracowników pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Natomiast co do zasad funkcjonowania
poszczególnych placówek, przydziału czynności zostało jeszcze 2,5 miesiąca. W tym czasie
dyrektorzy dopracowują i te kwestie. Proszę nie oczekiwać, że Zarząd na poziomie szczegółowości
wnikać będzie w kompetencje dyrektorów ustalając stawki wynagrodzeń, angaże, zakresy
czynności ect.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 17 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
4 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 18).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok – druk 74 (zał. nr 19) omówiła Monika Stalica – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – opinia pozytywna, jednogłośna.
Dyskusja: Brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 18 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 20).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom
uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 75
(zał. nr 21) omówił Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – opinia pozytywna, jednogłośna.
Dyskusja:
Radny Adam Sowa zwrócił uwagę na brak zapisu dotyczącego pozbawienia ucznia stypendium
w ciągu roku. Paragraf 11 uchwały mówi, że Zarząd Powiatu pozbawia stypendium ucznia
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w chwilą przerwania nauki w placówce oświatowej, jednak nie ma punktu który pozbawiał
by ucznia stypendium w ciągu roku szkolnego.
Wicestarosta zapytał Radnego, jakie wykroczenie mogłoby pozbawić ucznia stypendium?
Radny Adam Sowa odpowiedział, że np. nieodpowiednie zachowanie lub konflikt z prawem.
Dodał, że uczeń oceniany jest za bardzo dobre zachowanie ale w roku minionym, a nie w roku
bieżącym. Cały rok uczeń otrzymuje premię a konto, nawet wtedy jeśli wyniki w nauce
lub zachowanie będzie niepoprawne.
Wicestarosta wyjaśnił, że chcąc wprowadzić regulację, którą proponuje Radny Adam Sowa,
to dyrektorzy jednostek musieliby składać miesięczne sprawozdania – bo w jaki inny sposób można
byłoby to kontrolować. Zakładamy, że nagradzamy za działalność ucznia w roku minionym.
Istnieje ryzyko, że uczeń zachowa się w sposób naganny, ale również obowiązują ich określone
zasady.
Radny Adam Sowa nadmienił, że chodzi mu o zapis mówiący o tym, że odebranie nagrody może
nastąpić na podstawie naruszenia regulaminu szkoły lub litery prawa.
Starosta zaproponował zapis o odebraniu stypendium bez podawania przyczyny, decyzję powinien
podjąć dyrektor szkoły.
Wicestarosta Jarosław Jurzak oznajmił, że nie czuje się zobowiązany co do oceny wybryków
uczniów, które pozbawią ich stypendiów.
Radny Adam Sowa zwrócił uwagę, że osoby które są wyróżniane nagrodami otrzymują
je za konkretne efekty w konkretnym czasie, a nie za rok ubiegły.
Radny Roman Gancarczyk stwierdził, że jest to wzorem uczelni wyższych, które przyznają
stypendia naukowe za okres miniony i nie są odbierane w bieżącym okresie, kiedy uczeń przestaje
spełniać kryteria. Ta forma jest odpowiednia – dodał.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 20 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
2 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 22).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu
Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków – druk 77 (zał. nr 23) omówił Zbigniew Starzec.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: Brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:

22 radnych,
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Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 24).
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - druk 80 (zał. nr 25) omówił
Wicestarosta Jarosław Jurzak.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna, jednogłośna.
Dyskusja:
Radny Marcin Niedziela zapytał o skutki organizacyjne połączenia jednostek oraz czy zostanie
ogłoszony konkurs na dyrektora jednostki?
Jarosław Jurzak odpowiedział, że na ten moment nie ma takiej decyzji, ponieważ cały proces
wymaga przygotowania nowej struktury organizacyjnej, a także likwidację POIK-u oraz wdrożenie
w struktury PCPR-u.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 26).
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 - druk 86 (zał. nr 27) omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 18 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 28).
ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/82/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bata i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty
z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku” - druk 82 (zał. nr 29) omówił Zbigniew Starzec – Starosta.
Opinia komisji:
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 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 30).
ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach” druk 83 (zał. nr 31) omówił Zbigniew Starzec – Starosta.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 32).
ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
23 września 2015 r. w sprawie udzielenia
na realizację zadania inwestycyjnego pn.
ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu
Starosta.

Nr X/98/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim
„Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem
- druk 85 (zał. nr 33) omówił Zbigniew Starzec –

Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 20 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 34).
ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osiek na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. Kościelna w km 0+337 – 1+143
i nr 510091K ul. Przecznica w km 0+000 – 0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą
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gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek”
Starzec – Starosta.

– druk 81

(zał. nr 35) omówił Zbigniew

Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 36).
ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K
w km 0+384,80 – km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497K w km 0+000 – 0+235,90 w Brzeszczach
wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej” – druk 84 (zał. nr 37)
omówił Zbigniew Starzec – Starosta.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 38).
ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej
ul. Pocztowej w Jawiszowicach” – druk 86 (zał. nr 39) omówił Zbigniew Starzec – Starosta.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 6 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 25 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 40).
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Ad. VIII. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu
Oświęcimskiego obejmujący lata 2013-2014.
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego obejmujący lata
2013-2014 (zał. nr 41) omówiła Pani Agnieszka Chylak - EKO-TEAM.
Radny Roman Gancarczyk zapytał, czy program na lata następne uwzględnia budowę kopalni
w Przeciszowie?
Pani Agnieszka Chylak odpowiedziała że ostatni program, który jest obowiązującym dokumentem,
to program na lata 2012 – 2016 z perspektywą 2017 – 2020. Według ustawy taki dokument podlega
aktualizacji co 4 lata, opiniowany jest przez jednostkę szczebla wyższego i podlega strategicznej
ocenie, czyli dodatkowo opracowuje się prognozę oddziaływania na środowisko.
Radny Roman Gancarczyk zapytał również, czy należy się spodziewać, że w kolejnym programie
projekt budowy kopalni zostanie uwzględniony?
Pani Agnieszka Chylak odpowiedziała, że jak najbardziej. Ponadto poinformowała, że Program
Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego jest obligatoryjnym dokumentem dla każdej
jednostki samorządu terytorialnego i przyczynia się do tego, że jst ma informację na temat
planowanych inwestycji i w momencie próby pozyskania środków finansowych na inwestycje
zawarte w programie posiada dodatkowe punkty, natomiast nie przyczynia się do łatwiejszego
uzyskania decyzji środowiskowej, czy tez pozwolenia na budowę.
Radny Leszek Szuster podziękował, a zarazem pogratulował przygotowania raportu. Jednocześnie
dodał, że przebrnięcie przez 60 stron nie jest łatwe, ale ekologią interesuje się hobbistycznie. Radny
poinformował, że raport sprzed 3 lat który przeczytał z zainteresowaniem jak również obecny,
jest bardzo dobry.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na swym
posiedzeniu zapoznała się z raportem. Kończąc dodał, że Rada Powiatu przyjęła przedłożony
dokument.

Ad. IX. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok
2014.
Radosław Włoszek Przewodniczący Rady przedstawił informacje z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych za rok 2014:
 informacja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (zał. nr 42),
 informacja Przewodniczącego Rady (zał. nr 43),
 informacja Starosty Oświęcimskiego (zał. nr 44),
 informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie analizy
oświadczenia majątkowego Starosty Oświęcimskiego i Przewodniczącego Rady (zał. nr 45) oraz
przekazania oświadczenia majątkowego celem publikacji w BIP (zał. nr 46),
 informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Pszczynie (zał. nr 47) wraz
z działaniami podjętymi w tym zakresie (zał. nr 48).

Strona 26 z 30

(11) Protokół sesji Nr XI/2015 z dnia 21 października 2015 r. V Kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
________________________________________________________________________________________________

Ad. X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Oświęcimski w odpowiedzi na zapytanie Radnej Ewy Płonki odpowiedział, że taka jest
decyzja Zarządu. Szkoła ma na tyle dużo pomieszczeń, że dodatkowy budynek nie jest potrzebny.
W odpowiedzi na pytanie Radnego Kazimierza Homy Zbigniew Starzec wyjaśnił, że zimowe
utrzymanie chodników i dróg na terenie Oświęcimia wykonuje Miasto Oświęcim i jest to standard
na wysokim poziomie.
Na pytanie Radnego Wojciecha Kajdasa w sprawie połączenie kolejowego nr 94 Kraków-Oświęcim
przez Skawinę Starosta wyjaśnił, że ma być uruchomionych pięć pociągów na tej trasie od stycznia
2016 roku. Ponadto prowadzone są rozmowy zarówno z Urzędem Marszałkowskim,
jak i z Gminami które wyraziły zgodę, w tym również Powiat Oświęcimski, na wsparcie tego
zadania. Wstępna deklaracja po stronie Powiatu Oświęcimskiego to 150 tys. zł, projekt początkowo
ma być realizowany przez rok.
Radny Wojciech Kajdas zrozumiał, że finansowego wsparcia udzielają jednostki samorządu
terytorialnego, które się znajdują na tej długości linii w kwocie 1,5 mln zł. Skoro dopłaca 10 jst powiat powinien dopłacić 150 tys. zł.
Starosta nie wyobraża sobie aby powiat nie wsparł tego zadania, ostateczna kwota wsparcia będzie
wymagała zgody Rady Powiatu w drodze uchwały.
Radny Wojciech Kajdas zapytał o klucz przyznawania dotacji?
Zbigniew Starzec odpowiedział, że prawdopodobnie kluczem jest przelicznik na jednego
mieszkańca, jednak nie chciałby udzielać błędnych informacji dlatego rozezna temat i poinformuje
Radnego.
Radny Wojciech Kajdas zapoznał Radnych z informacją na temat dofinansowania poszczególnych
samorządów: Powiat Krakowski 88.200,00 zł; Powiat Wadowicki 132.300,00 zł; Powiat
Oświęcimski 264.600,00 zł. W związku z tym Radny zapytał, skąd takie rozbieżności pomiędzy
Powiatem Wadowickim, a Oświęcimskim?
Starosta wyjaśnił, że Powiat Krakowski jest najmniej zainteresowany uruchomieniem tej linii. Jest
to inicjatywa Burmistrza Zatora, który od dawna zabiega o uruchomienie tego połączenia.
Na zapytanie Radnego Wojciecha Kajdasa dotyczące kształcenia młodzieży w kierunku „fryzjer”
Wicestarosta poinformował, że zostanie udzielona odpowiedź pisemna.
Na pytanie Radnego Krzysztofa Wolaka Starosta wyjaśnił, że z pomysłem dzierżawy działek
na Górze Grojeckiej zwróciła się Straż Pożarna. Nadzór nad działkami po stronie powiatu to kwota
500,00 zł miesięcznie.
Wicestarosta Jarosław Jurzak dodał, że powiat jest zobligowany do troski o ten majątek bo należy
do Skarbu Państwa. W momencie pojawienia się nabywcy, majątek zostanie sprzedany. Kończąc
dodał że skoro grupa ratownicza ma pomysł na gospodarowanie tego terenu to jak najbardziej jest
to zasadne, przy okazji pozwoli to na podniesienie kwalifikacje innych jednostek.
Radny Józef Szafran dodał, że właśnie o taki teren chodzi, bo na tym polega szkolenie jednostek
ratowniczych w trudnych warunkach.
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W odpowiedzi na zapytanie Radnego Sowy w temacie dopłacania do odśnieżania chodników przy
drogach powiatowych na terenie Gminy Kęty, Starosta wyjaśnił, że powiat nie dopłaca.
W temacie udzielenia odpowiedzi na interpelację Radnego Pawła Kobielusza Starosta oznajmił,
że obowiązuje termin 30 dniowy i w tym terminie zostanie odpowiedź udzielona.
Starosta Zbigniew Starzec odpowiedział Radnemu Józefowi Szafranowi, że Zarząd postanowił
przyznać 30,00 zł w celu stworzenia większych możliwości docenienia pracowników w wydziałach
i jednostkach przez dyrektorów i naczelników.

Ad. XI. Wnioski i oświadczenia radnych.
Starosta poinformował, że trwają negocjacje z Towarzystwem Salezjańskim odnośnie
nieprawidłowo naliczonej subwencji oświatowej. Zarówno Powiat jak i Kancelaria Prawna
zaproponowała kwotę ugody, która być może zostanie wypośrodkowana, w przeciwnym razie
Powiat będzie oczekiwać na procedury sądowe.
Radny Wojciech Kajdas powiadomił, że w piątek 16 października Rada Powiatu Dachau
jednogłośnie przyjęła uchwałę partnerstwa z powiatem oświęcimskim. Dodał, że przyjaciel radny
Powiatu Dachau, z którym jest w kontakcie, jest szczęśliwy z zaistniałego faktu. Ponadto radny
przypomniał, że w niedzielę należy zmienić czas z letniego na zimowy.
Radny Leszek Szuster wyraził swoją dezaprobatę i skrajne oburzenie faktem, który miał miejsce
podczas przerwy i czuje się w obowiązku poinformowania o tym Przewodniczącego Rady jako
osobę odpowiedzialną za przebieg sesji oraz Starostę jako pracodawcę redaktora Pawła Plinty.
Poinformował, że w czasie przerwy podszedł do Starosty Józefa Krawczyka oraz Radnego
Sławomira Momota stojących w towarzystwie Pana Pawła Plinty i skomentował problem będący
ostatnią fazą sprawozdania z działalności Zarządu na temat kwestii związanych z budową nowej
siedziby SOSW.
Zgodził się z wypowiedzią Radnego Kazimierza Homy, że temat budowy nowej siedziby SOSW
sprowadzono do 5 minut, a należałoby temu problemowi poświęcić więcej czasu.
Jego komentarz odnosił się do wypowiedzi kandydata startującego w wyborach i gdyby chciano
ustosunkować się do wypowiedzi kandydatów poniedziałkowej lub wtorkowej debaty z Radia
Kraków dotyczących lokalnych spraw (górniczych), uważa, że wyczerpano by dwa posiedzenia
Rady. Nie czując się w obowiązku bronić Marszałka Marka Sowy uważa, że ma odmienną opinię
co do działań podejmowanych w ostatniej kadencji. Zaniedbanie istniało po stronie Zarządu
Powiatu i takie stanowisko przekazał Staroście Krawczykowi, dlatego słowa krytyki kieruje
w stosunku do własnej osoby, ponieważ również tworzył tę koalicję, a nie wykazano w tej sprawie
należytej czujności i zaangażowania. Dodał, że z powodu braku informacji nie zostały podjęte
wszystkie możliwe działania.
Odnosząc się do Jego rozmowy z Panem Krawczykiem w trakcie przerwy, oznajmił, że bez Jego
wiedzy oraz zgody rozmowa trwająca 8 minut została nagrana przez Pana Plintę. Zwracając uwagę
pod koniec rozmowy na telefon komórkowy w ręku Pana Plinty Radny Szuster zapytał, czy
rozmowa jest nagrywana, usłyszał odpowiedź, że tylko do celów roboczych i do wykorzystania
tylko po autoryzacji.
Radny Leszek Szuster stwierdził, że współpracuje z mediami od kilkunastu lat, działa w różnych
gremiach zarówno polskich jak i międzynarodowych. Elementarne poczucie bezpieczeństwa na Sali
sesyjnej powinno być absolutnym standardem.
Radny nie przyjmuje do wiadomości wypowiedzi Pana Plinty jakoby będącego w trakcie wywiadu
z Panem Józefem Krawczykiem, że nie czuł się w obowiązku poinformowania Radnego
o nagrywaniu rozmowy.
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Jest skrajnie oburzony tym faktem, ponieważ Pan Plinta nie uczestniczył w rozmowie, nie zabierał
głosu, nie komentował, nagrywał nie informując osoby o tym fakcie.
Na zakończenie Radny stwierdził, że nie wie, czy zostało złamane prawo, ale na pewno został
złamany dobry obyczaj. Jednocześnie poprosił Przewodniczącego oraz Starostę o wyciągnięcie
wniosków w stosunku do zaistniałego zdarzenia. Poczucie bezpieczeństwa jest elementarnym
warunkiem pracy Rady i opiera się na wzajemnym zaufaniu, niezależnie od stanowisk
zajmowanych w różnych sprawach. Mimo odmienności stanowisk Radnego i Starosty Józefa
Krawczyka, które znane są w tym obszarze nie było antagonizmów.
Radny Leszek Szuster złożył wniosek aby temat SOSW – szanse perspektywy, uwzględnić jako
ważny punkt strategiczny w porządku jednej z kolejnych obrad sesji.
Radny Sławomir Momot odnosząc się do wypowiedzi Radnego Leszka Szustera oznajmił,
że również nie miał wiedzy, że jest nagrywany.
Ponadto Radny złożył wniosek, aby Zarząd Powiatu przygotował Rezolucję w sprawie wszczęcia
działań mających na celu zabezpieczenie Kopalni Janina w Libiążu przed dalszymi wstrząsami,
które powodują zaniepokojenie u mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego.
Radny Józef Szafran ubolewa, że Zarząd nie zadysponował większej kwoty na podwyżki np. 50,00
zł. Możliwość zwiększenia tej kwoty dla wszystkich jednakowo, zostałoby to lepiej odebraną przez
pracowników pionu obsługi administracyjnej.
Radny Adam Merta zwrócił uwagę na jakość nagłośnienia w sali sesyjnej. Nie ukrywa, że od kilku
sesji jest to męczące i niepokojące zasadna jest wymiana lub modernizacja systemu
nagłaśniającego.
Radna Grażyna Kopeć poparła głos Radnego Józefa Szafrana. Może zaistnieć sytuacja,
że dyrektorzy szkół przyznają tylko po 30,00 zł dla pracowników, to co z resztą środków?
Starosta wyjaśnił, że Zarząd nie ma wpływu na decyzję dyrektorów w kwestii podwyżek
dla pracowników.
Wicestarosta Jarosław Jurzak poinformował, że Zarząd przeznaczył pulę środków na podwyżki
i to dyrektor jest pracodawcą i nie wyobraża sobie, aby te środki nie zostały wydatkowane
na cokolwiek innego niż podwyżki dla pracowników.
Radny Marcin Niedziela oświadczył, że od sesji styczniowej będzie głosować poprzez podniesienie
ręki lub za pomocą urządzenia do liczenia głosów.
Przewodniczący Rady oznajmił, że Zarząd Powiatu przygotuje na następną sesję informację
w zakresie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz kwestię poruszoną przez Radnego
Sławomira Momota.
Co do tematu poruszonego przez Radnego Leszka Szustera ustosunkuje się po wcześniejszym
zapoznaniu się ze sprawą.

Ad. XII. Sprawy bieżące.
Ponadto Radosław Włoszek poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęła
następująca korespondencja:
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1.

2.

Pismo z dnia 29 września br. Pani Ilony Kula dotyczące projektu „Szlachetna Paczka” , którego
celem jest m.in. pomoc rodzinom wielodzietnym, rodzicom z osobami niepełnosprawnymi,
a także ludziom starszym i samotnym (zał. nr 49).
Pismo skierowane było do komisji stałych Rady Powiatu w celu zapoznania się.
Pismo z dnia 20 października br. Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w sprawie
wygospodarowania środków finansowych na zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby Policji
(zał. nr 50).
Pismo skierowane do Komisji Budżetu celem zajęcia stanowiska.

Starosta Zbigniew Starzec poinformował, że podjął decyzję o zakupie jednej kserokopiarki dla
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Radny Adam Sowa w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, w imieniu członków
Klubu złożył życzenia kandydatom osiągnięcia pozytywnych wyników.

Ad. XIII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XI sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godz. 1945.

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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