Protokół Nr XII/2019
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 września 2019 r.

VI kadencja
2018 - 2023

XII 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).
Porządek sesji:
I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.

Ustalenie porządku obrad.

III.

Przyjęcie protokołów:
 Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r.
 Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 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 10 czerwca 2019 r. do 3 września 2019 r.

V.

Informacja na temat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kętach, Oświęcimiu,
Brzeszczach.

VI.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego obejmujący lata
2017-2018.

VII. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX.

Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 104;
2. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 105;
3. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2020 ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 100;
4. zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie
określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według
algorytmu – druk 101;
5. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 94;
6. zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego
w roku 2019 – druk 103;
7. zmiany uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie
powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg
powiatowych – druk 97;
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8. zmiany uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie
powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg
powiatowych – druk 98;
9. zmiany uchwały Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadanie własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie
dróg powiatowych – druk 99;
10. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiu – druk 74;
11. dokonanie na rzecz Gminy Oświęcim darowizny nieruchomości położonej w Grojcu składającej się
z działek nr 186/8, 2228,2394/1, 2394/2 oraz 185 – druk 90;
12. wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku – druk 91;
13. wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
położonej w Jawiszowicach przy ulicy Mickiewicza 32 z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń
telekomunikacyjnych – druk 96;
14. delegowanie radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk 95;
15. rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu Oświęcimskiego – druk 102.
X.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r.

XI.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XII. Wnioski i oświadczenia radnych.
XIII. Sprawy bieżące.
XIV. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem XII 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa otworzył XII sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi
kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu 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 XII sesji:
Za:
22 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Nie głosowało:
2 radnych,
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3 radnych nieobecnych
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. III. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu: Nr X/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
oraz Nr XI/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. został przyjęty bez uwag.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 radny nie głosował
3 radnych nieobecnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 2019 r. został przyjęty bez uwag.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 radny nie głosował
2 radnych nieobecnych.
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 10
czerwca 2019 r. do 3 września 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 10 czerwca 2019 r. do 3 września 2019 r. (zał. nr 6).
Radny Jacek Pyrek, Waldemar Klisiak, Dariusz Gawęda, Józef Szafran, Sławomir Momot i Jarosław
Jurzak zadali pytania.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Członek Zarządu Jerzy Mieszczak , Etatowy Członek Zarządu
Teresa Jankowska i Skarbnik Powiatu Katarzyna Wanat udzielili odpowiedzi.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.
Ad. V. Informacja na temat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kętach, Oświęcimiu,
Brzeszczach.
Ww. informacje omówiły w kolejności: Dorota Bezwińska – Sikora - Dyrektor Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Kętach, Zofia Jarosz – Pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Brzeszczach oraz Bożena Zacna – Czaja – Wicedyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Oświęcimiu (zał. nr 7,8,9).
Ad. VI. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego obejmujący lata
2017-2018.
Ww. raport przedstawiła Pani Agnieszka Chylak – Przedstawiciel Firmy ECO Team Consulting
(zał. nr 10).
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Ad. VII. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r (zał. nr 11).
Katarzyna Wanat omówiła:
 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.,
stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Nr 146/174/2019
z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
 informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego
za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu Nr 146/174/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu Nr 146/174/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze2019 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
Nr 146/174/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Radny Jarosław Jurzak i Sławomir Momot zadali pytania do ww. informacji.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Wicestarosta Paweł Kobielusz, Członek Zarządu Jerzy
Mieszczak i Skarbnik Powiatu Katarzyna Wanat udzielili odpowiedzi.
Ad. VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Józef Szafran złożył interpelacje w sprawie:
 uzupełnienia ubytków poboczu na ul. Zamkowej w Bulowicach. (zał. nr 12),
 określenia terminu oddania do użytku pomieszczeń przeznaczonych na pracownię gastronomiczną
w PZ Nr 10 w Kętach (zał. nr 13 ),
 uzupełnienia poboczy w miejscowości Witkowice na ul. Widok od skrzyżowania
z ul. Jędrzejowskiego w Malcu na odcinku około 1200m (zał. nr 14).
Radny Dariusz Gawęda złożył interpelację w sprawie wykonania około 400m nakładki asfaltowej |
na ul. Karpackiej na odcinku od remontowanego mostu w stronę Witkowic (zał. nr 15) .
Radna Aneta Tlałka złożyła interpelacje w sprawie tworzącej się podczas opadów kałuży w Sołectwie
Malec przy wyjeździe z drogi gminnej na powiatową z ul. Łęg na ul. Kościelną (zał. nr 16 ).
Radny Jacek Pyrek złożył interpelacje w sprawie:
 udostępnienia wyników z dokonanego lipcu 2019 r. pomiaru hałasu na drodze Współpracy
Regionalnej w Bobrku (zał. nr 17 ),
 informacji czy została już wyłoniona firma która zajmie się zimowym utrzymanie dróg powiatowych
na terenie gmin Chełmek i Oświęcim (zał. nr 18 ).
Wiceprzewodniczący Piotr Śreniawski złożył wniosek w sprawie:
 poprawy bezpieczeństwa użytkownik w drogi powiatowej ul. Grojecka na odcinku od ul. Borowiec
do ul. Tatarska Grobel w Zaborze (zał. nr 19),
 wystąpienia do GDDKiA w Krakowie z zapytaniem o termin realizacji inwestycji celu publicznego
dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na skrzyżowaniu drogi powiatowej i krajowej
polegające na budowie sygnalizacji świetlnej na DK44 w Zaborzu (zał. nr 20).
Ad. IX. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
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. – druk 104 (zał. nr 21).
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Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu 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. – druk 104:
Za:
26 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 22).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
ad. 2.
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 – druk 105 (zał. nr 24).
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu 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 – druk 105:
Za:
25 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nie głosował
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 25).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2020 ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 100 (zał. nr 27).
Opinia:
 Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Józef Szafran poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2020
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 100:
Za:
26 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 28).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu
według algorytmu – druk 101 (zał. nr 30).
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Opinia:
 Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Józef Szafran poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi
powiatowemu według algorytmu – druk 101:
Za:
25 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nie głosował
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 31).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 94 (zał. nr 33).
Opinia:
 Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Józef Szafran poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
– druk 94:
Za:
26 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 34).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Oświęcimskiego w roku 2019 – druk 103 (zał. nr 36).
Opinia:
 Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Józef Szafran poinformował
o negatywnej opinii Komisji.
Głos w dyskusji zabrali Radny Józef Szafran, Jarosław Jurzak, Artur Mendyk i Wicestarosta Paweł
Kobielusz.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 – druk 103:
Za:
6 radnych,
Przeciw:
8 radnych,
Wstrzymał się: 11 radnych,
1 radny nie głosował
1 radny nieobecny.
Uchwała została odrzucona (uchylona).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Strona 6 z 11

Protokół sesji Nr XII/2019 z dnia 18 września 2019 r. VI Kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
________________________________________________________________________________________________

ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 97 (zał. nr 38).
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego
Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 97:
Za:
25 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 39).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 98 (zał. nr 41).
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego
Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 98:
Za:
26 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 42).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadanie własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 99 (zał. nr 44).
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadanie
własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 99:
Za:
25 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nie głosował
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 45).
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Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiu – druk 74
(zał. nr 47).
Głos w dyskusji zabrali Radny Adam Bilski, Jarosław Jurzak, Andrzeja Skrzypiński, Starosta
Oświęcimski Marcin Niedziela, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa, Wiceprzewodniczący
Piotr Śreniawski.
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego
w Oświęcimiu – druk 74:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
2 radnych,
Wstrzymał się: 8 radnych,
1 radny nie głosował
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 48).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie dokonanie na rzecz Gminy Oświęcim darowizny nieruchomości położonej
w Grojcu składającej się z działek nr 186/8, 2228,2394/1, 2394/2 oraz 185 – druk 90 (zał. nr 50).
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie dokonanie na rzecz Gminy Oświęcim darowizny
nieruchomości położonej w Grojcu składającej się z działek nr 186/8, 2228,2394/1, 2394/2 oraz 185 – druk 90:
Za:
25 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
1 radny nie głosował
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 51).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku
– druk 91 (zał. nr 53).
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Chełmku – druk 91:
Za:
24 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 1,
1 radny nie głosował
1 radny nieobecny.
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Uchwała została podjęta (zał. nr 54).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości położonej w Jawiszowicach przy ulicy Mickiewicza 32 z przeznaczeniem na umieszczenie
urządzeń telekomunikacyjnych – druk 96 (zał. nr 56).
Opinia:
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Kajdas poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Jawiszowicach przy ulicy Mickiewicza 32
z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych – druk 96:
Za:
24 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
2 radnych nie głosowało
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 57).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 58 do protokołu.
ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
(zał. nr 59) omówił Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela wymieniając kandydatów do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w osobach:
1. Bogusław Bartula,
2. Józef Szafran.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Opinia:
 Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Leszek Szuster poinformował o pozytywnej
opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego – druk 95:
Za:
23 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 1,
2 radnych nie głosowało
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 60).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu Oświęcimskiego
– druk 102 (zał. nr 62) omówiła Katarzyna Bliźniak - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego
Powiatu Oświęcimskiego – druk 102:
Za:
20 radnych,
Przeciw:
0,
Wstrzymał się: 0,
6 radnych nie głosowało
1 radny nieobecny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 63).
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Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 64 do protokołu.
Ad. X. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Oświęcimiu (zał. nr 65) odczytał Andrzej Skrzypiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Rada Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie.
Ad. XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kajdas zapoznał Radę z odpowiedziami na interpelacje radnych
złożone w okresie w międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelację Radnego Jacka Pyrka w sprawie brakującego oraz wystającego bruku
przy studzience kanalizacyjnej przy ul. Jagiellońskiej 35 w Chełmku. (zał. nr 66).
Odpowiedź na interpelację Radnej Katarzyny Bliźniak w sprawie przywrócenia 24-o godzinnego
stacjonowania karetki pogotowia w Brzeszczach oraz zwiększenia obsady w karetce (zał. nr 67).
Odpowiedź na interpelację Radnego Jacka Pyrka w sprawie prośbą o wystąpienie Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o dokonanie pomiaru hałasu i informacje
czy jest on w dopuszczalnych normach oddziaływania na najbliższe domostwa przy ulicy Krakowskiej
i Piastowskiej w Chełmku (zał. nr 68).
Ad. XII. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Wojciech Kajdas poinformował o śmierci Pani Marii Filii- Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi
Zatorskiej, które w zeszłym roku otrzymało tytuł ” Zasłużonego dla Ziemi Oświęcimskiej” poprosił
o uczczenie pamięci zmarłej minutą ciszy.
 Radny Andrzej Skrzypiński
Informuje, że na kanwie zapytania złożonego przez Radną Katarzynę Bliźniak do Prezydenta Miasta
Oświęcim dot. warunków oczekiwania podróżnych na przystanku zlokalizowanym w okolicy dworca
kolejowego w Oświęcimiu:
1. Zwraca się o zainteresowanie wolnym tempem prac związanych z budową dworca kolejowego
w Oświęcimiu.
2. Zwraca się o sprawdzenie warunków w jakich muszą oczekiwać podróżni na dość ruchliwym przystanku
autobusowym, którzy korzystają z komunikacji miejskiej i dalekobieżnej. Na czas budowy nowego
dworca zostały zdemontowane wiaty przestankowe. Z uwagi na to, że jest bardzo szeroko ogrodzony plac
budowy, podróżni nie mają żadnego schronienia.
 Radny Józef Szafran
Dot. możliwości dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Bulowice.
Jednostka ta posiada ponad 300 tyś zł z przeznaczeniem na ten cel. Radny poinformował,
że OSP Bulowice we wniosku wskazywała 300 tyś zł i zwraca się o dofinansowanie z Powiatu w kwocie
100 tyś zł na zakup samochodu. Jednostka ta bierze czynny udział w wypadkach komunikacyjnych i posiada
potrzebny sprzęt, brakuje jej tylko samochodu do przewozu. Nie bez znaczenia jest fakt, że jednostka
znajduje się przy drodze krajowej.
 Radny Jarosław Jurzak
Dot. wydłużenia terminu realizacji budowy SOSW w Oświęcimiu.
Na posiedzeniu Komisji członkowie zostali poinformowani, że termin realizacji zadania wydłuża się.
W związku z powyższym wnioskuje o przygotowanie sprawozdania dla Rady Powiatu, które zawierałoby
obecną sytuację i ewentualne scenariusze rozwiązania tej sytuacji.
Radny przypomniał, że termin jest znacznie powyżej okresu, kiedy obiekt powinien być oddany do użytku.
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 Radny Dariusz Gawęda
1. Dot. wyjaśnienia sprawy rekrutacji uczniów do klasy chemicznej z rozszerzeniem w PZ Nr 2 SOMSiT
im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu. Radny poprosił o wyjaśnienie dlaczego po połączeniu uczniów klasy
chemicznej z uczniami klasy informatycznej, pierwsi nie dostali rozszerzenia pomimo faktu,
że przy rekrutacji obiecywano uczniom, że będzie to klasa chemiczna z rozszerzeniem.
2. Dot. wypowiedzi Pana Jacka Stocha Dyrektora PZ Nr 2 na spotkaniu z trójkami klasowymi w sprawie
wpłat na komitet rodzicielski. Dyrektor na spotkaniu poinformował, że sytuacja Powiatu Oświęcimskiego
jest słaba i prosi rodziców o wpłaty na komitet rodzicielski. W związku z powyższą wypowiedziom radny
poprosił o zwrócenie uwagi Dyrektorowi ww. placówki oświatowej, informując że jest to niestosowne
zachowanie, a składki na komitet rodzicielski są nieobowiązkowe.
Ad. XIII. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynęło pismo do wiadomości Rady Powiatu w dniu
22 sierpnia 2019 r. dot. uwag i wniosków budowy inwestycji przy ul. Elizy Orzeszkowej.
Poinformował również, że wpłynęła petycja wysyłana do starostw powiatowych wraz z uzupełnieniem
w zakresie polityki zarządzania konfliktem interesów oraz pismo z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w zakresie negatywnej opinii przesłanego projektu uchwały dot. rozkładu godzi prac aptek
ogólnodostępnych.
Ponadto poinformował, że wpłynęły sprawozdania z działań podejmowanych z terenu nadzoru wodnego
w Kętach, Oświęcimiu, Wadowicach, Bieruniu i Bielsku – Białej.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Kajdas przypomniał, że wnioski do projektu budżetu
Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 składać można do końca września 2019 r.
Starosta Oświęcimski poinformował, że zakończył się okres składania wniosków na stanowisko Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Wpłynęło dziesięć wniosków.
Radna Aneta Tlałka zapytała czy znany jest termin zakończenia inwestycji na ul. Świętojańskiej w Malcu?
Poprosiła także w imieniu mieszkańców ul. Świętojańskiej w Malcu o sprawdzenie drożności studzienek
kanalizacyjnych w przydrożnych rowach przy ww. drodze.
Członek Zarządu Jerzy Mieszczak udzielił odpowiedzi.
Radny Bogusław Bartula poinformował o zaniepokojeniu mieszkańców Gminy Zator stanem brzegów
Skawy szczególnie na wysokości Stawu Piastowskiego i Parku oraz Podolsza i Smolic.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela poinformował, że podczas XII sesji Rady Powiatu podana została
do picia woda z kranu. Dodał, że popiera tą inicjatywę i w ślad za nią planowany jest montaż w szkołach
powiatowych specjalnych poidełek do picia bieżącej wody dla uczniów, oczywiście przy współudziale
Oświęcimskich Wodociągów.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Kazimierz Homa ponowił zaproszenie dla Radnych Powiatu
Oświęcimskiego na uroczyste otwarcie roku promocji picia wody prosto z kranu, które odbędzie się
w najbliższy piątek o godz. 1100 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Ad. XIV. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1750.
Relacja z obrad rady: https://youtube.com/watch?v=_rfGl4EKYLw&feature=youtu.be

Protokołowali: Tomasz Karcz, Anna Sporysz
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