Protokół Nr XIV/2019
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 20 listopada 2019 r.

VI kadencja
2018 - 2023

XIV 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 protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 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 15 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

V.

Informacja o funkcjonowaniu Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.

VI.

Interpelacje i zapytania radnych.

VII. 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 130;
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 131;
3. 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 – druk126;
4. zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego
zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 125;
5. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” – druk128;
6. wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu
Oświęcimskiego – druk 124;
7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 – druk129;
8. rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości wprowadzenia wypożyczenia przez szkoły średnie
podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny – druk 127.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX.

Wnioski i oświadczenia radnych.

X.

Sprawy bieżące.

XI.

Zamknięcie sesji.
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Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem XIV 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 z późn. zm.) 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 obrady XIV sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 27 radnych, co stanowi
kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Kazimierz Homa przywitał nowego Dyrektora Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu Pana Edwarda Piechulka i poprosił go zabranie głosu.
Pan Edward Piechulek przedstawił krótkie resume dotyczące obecnej sytuacji ww. jednostki oraz swojej
osoby.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela podziękował Panu Andrzejowi Jakubowskiemu za pełnienie
obowiązków dyrektora w trudnym dla Szpitala w Oświęcimiu okresie.
Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych oraz Zarząd Powiatu, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę
porządku obrad?
Rada przystąpiła do głosowania imiennego ustalenia porządku obrad na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Powiatu
Oświęcimskiego zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głosowanie porządku obrad XIV sesji:
Za:
27 radnych.
Porządek obrad został przyjęty – jednogłośnie.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. III. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XIII/2019 z dnia 23 października 2019 r.
Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. został przyjęty
bez uwag.
Głosowanie:
Za:
27 radnych.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu został przyjęty – jednogłośnie.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 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 15 października 2019 r. do 5 listopada 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 15 października 2019 r.
do 5 listopada 2019 r. (zał. nr 5).
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Radni Jacek Pyrek, Jarosław Jurzak i Waldemar Klisiak zadali pytania do ww. sprawozdania.
Członek Zarządu Teresa Jankowska, Skarbnik Powiatu Katarzyna Wanat i Wicestarosta Paweł Kobielusz
udzielili odpowiedzi.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu – bez uwag.
Ad. V. Informacja o funkcjonowaniu Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.
Ww. informacje przedstawiła Alina Kwarciak – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu
(zał. nr 6).
Ad. VI. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Dariusz Gawęda przedstawił 3 interpelacje:
 w sprawie ponownej prośby dot. włączenie do zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych
w miejscowości Witkowicach /znak: OBR.0003.91.2019/ (zał. nr 7);
 w sprawie utworzenia i zgłoszenia do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych linii na trasie Kęty
– Oświęcim przez Witkowice i Osiek /znak: OBR.0003.92.2019/ (zał. nr 8);
 w sprawie zamontowania „systemu radarowego wyświetlacza prędkości” w okolicach Szkoły Podstawowej
w Witkowicach /znak: OBR.0003.93.2019/ (zał. nr 9).
Radna Aneta Tlałka przedstawiła interpelację dot. złego stanu nawierzchni na ul. Głównej w Bielanach
/znak: OBR.0003.94.2019/ (zał. nr 10).
Ad. VII. 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 130 (zał. nr 11) omówiła Katarzyna Wanat
– Skarbnik Powiatu.
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Ewa Płonka poinformowała, że w dniu
wczorajszym pozytywnie zaopiniowała Komisja.
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 130:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 13) i nadano Nr XIV/128/2019.
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 131 (zał. nr 14)
omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Ewa Płonka poinformowała 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 131:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 16) i nadano Nr XIV/129/2019.
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ad. 3.
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 126 (zał. nr 17).
Opinia:
 Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Józef Szafran poinformował, że w dniu
13 listopada br. pozytywnie zaopiniowała Komisja.
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 126:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 19) i nadano Nr XIV/130/2019.
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu
oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 125 (zał. nr 20) omówił Paweł Kobielusz
– Wicestarosta.
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek
organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 125:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 22) i nadano Nr XIV/131/2019.
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” – druk 128
(zał. nr 23) omówiła Barbara Leszczyńska – p.o. Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Opinia:
 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu Leszek Szuster poinformował
o pozytywnej opinii Komisji.
Radny Tomasz Łukowicz zadał pytanie do ww. projektu uchwały.
Barbara Leszczyńska p.o. Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu udzieliła odpowiedzi.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok” – druk 128:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 25) i nadano Nr XIV/132/2019.
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej
Powiatu Oświęcimskiego – druk 124 (zał. nr 26) omówił Jerzy Mieszczak – Członek Zarządu Powiatu.
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej
opinii Komisji.
Strona 4 z 7

Protokół sesji Nr XIV/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. VI kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
__________________________________________________________________________________________________

Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 124:
Za:
26 radnych,
Przeciw:
1 radny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 28) i nadano Nr XIV/133/2019.
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020
przedstawił Andrzej Skrzypiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

– druk 129

(zał. nr 29)

Opinia:
 Przewodniczący Zarządu Powiatu Marcin Niedziela poinformował o pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020
– druk 129:
Za:
26 radnych,
Nie głosował:
1 radny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 31) i nadano Nr XIV/134/2019.
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości wprowadzenia wypożyczenia
przez szkoły średnie podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny – druk 127
(zał. nr 32) omówiła Katarzyna Bliźniak – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Opinia:
 Przewodniczący Zarządu Powiatu Marcin Niedziela poinformował o pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości wprowadzenia
wypożyczenia przez szkoły średnie podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny
– druk 127:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 34) i nadano Nr XIV/135/2019.
Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Kajdas zapoznał Radę z odpowiedziami na interpelacje radnych
złożone podczas XIII sesji Rady Powiatu w dniu 23 października 2019 r.:
Odpowiedź na interpelację radnego Sławomira Momota dot. zainstalowania progów zwalniających
na ul. Granicznej oraz przebudowy skrzyżowania ul. Granicznej i ul. Centralnej z ul. Bugajską i ul. Białą
w Zatorze (zał. nr 35) /znak: OBR.0003.85.2019/.
Odpowiedź na interpelację radnej Ewy Pawlusiak dot. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeszcze
na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zasole (zał. nr 36) /znak: OBR.0003.86.2019/.
Odpowiedzi na interpelacje radnego Józefa Szafrana dot. informacji czy trwają prace koncepcyjne,
dot. wykorzystania niezagospodarowanych dwóch mieszkań oraz pomieszczenia po byłej pralni, znajdujących
się w budynku należącym do Starostwa Powiatowego, zlokalizowanymi przy PZ Nr 10 w Kętach (zał. nr 37,
38) /znak: OBR.0003.87.2019/.
Odpowiedź na interpelację radnego Dariusza Gawędy dot. budowy chodnika wraz z remontem ul. Beskidzkiej
w Witkowicach w związku ze zbliżającym się końcem ważności pozwolenia na budowę (zał. nr 39) /znak:
OBR.0003.88.2019/.
Odpowiedź na interpelację radnego Jacka Pyrka dot. możliwości negocjacji z Burmistrzem Chełmka
w sprawie otwarcia bramki od strony ul. Broniewskiego w godzinach pracy Centrum Sportu w celu
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umożliwienia przejścia dzieci do szkoły, osób dorosłych na targowisko miejskie i pobliskie sklepy
oraz seniorów na ogródki działkowe w dzielnicy Nowopole (zał. nr 40) /znak: OBR.0003.89.2019/.
Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Jurzaka dot. realizacji zadania inwestycyjnego na budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu nie została odczytana z powodu jej obszerności
(zał. nr 41) /znak: OBR.0003.90.2019/.
Ad. IX. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Piotr Śreniawski złożył 3 wnioski:
 dot. kwot realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w rozbiciu
na poszczególne gminy powiatu w latach 2014-2018 (zał. nr 42) /znak: OBR.0003.95.2019/;
 dot. poszerzenia i utwardzenia poboczy ul. Porębskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną
do skrzyżowania z DK 44 (zał. nr 43) /znak: OBR.0003.96.2019/;
 dot. wystąpienia do dyrekcji GDDKiA w Krakowie z zapytaniem o termin realizacji inwestycji polegającej
na budowie sygnalizacji świetlnej na DK 44 w Zaborzu (zał. nr 44) /znak: OBR.0003.97.2019/.
Radna Katarzyna Bliźniak podziękowała Pani Prezes MZK oraz Prezydentowi Miasta Oświęcim
Januszowi Chwierutowi za to, że udało się zniwelować problemy przeciążenia autobusów na trasie Brzeszcza
– Jawiszowice – Oświęcim.
Radna Katarzyna Bliźniak wraz z Radnym Wojciechem Kajdasem zwrócili się do radnych z prośbą
o wpłacanie datków na rzecz fundacji „Poduszka dla Maluszka”.
Radny Jarosław Jurzak odniósł się do sprawy dot. zwolnienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Poinformował, że w związku z niewłaściwym zwolnieniem ww. dyrektora z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy Powiat musi zapłacić trzymiesięczne wynagrodzenie oraz odwołać wszystkie podniesione
w zwolnieniu zarzuty.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela poinformował, że do rozprawy nie doszło a zwolnienie odbyło się
w drodze ugody.
Ad. X. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynęło:
1. Pismo z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu dot. zabezpieczenia na 2020 rok środków finansowych
w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego (zał. nr 45) /znak: OBR.0004.12.2019/.
2. Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dot. analizy oświadczeń majątkowych
Starosty Oświęcimskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu (zał. nr 46) /znak:
OBR.0033.29.2019/.
3. Informacja Urzędu Skarbowego w Pszczynie dot. analizy oświadczenia majątkowego
Pani Sabiny Bigos - Jaworowskiej w zw. zakończenia pełnieniem funkcji Dyrektora ZOZ Oświęcim
(zał. nr 47) /znak: OBR.0033.27.2019/.
4. Informacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej dot. przekazania przez Starostę Oświęcimskiego
sześciu oświadczeń majątkowych osób, co do których miał obowiązek przedmiotowe oświadczenie poddać
analizie (zał. nr 48) /znak: OBR.0033.30.2019/.
5. Informacja Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dot. analizy oświadczeń majątkowych przekazanych
przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018 i 2019. (zał. nr 49) /znak:
OBR.0033.28.2019/.
6. Informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej dot. analizy oświadczenia majątkowego
Pana Łukasza Thena (zał. nr 50) /znak: OBR.0033.31.2019/.

Strona 6 z 7

Protokół sesji Nr XIV/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. VI kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
__________________________________________________________________________________________________

7. Petycja w sprawie ujednolicenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich powiatu
oświęcimskiego oraz podwyższenie ich kwot (zał. nr 51) /znak: OBR.0005.4.2019/.
8. Wniosek dot. organizacji konkursu na wicedyrektora ds. medycznych Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu wniesiony przez Dyrektora ww. jednostki (zał. nr 52) /znak: OBR.0004.13.2019/.
Następna sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 1400.
Ad. XI. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XIV sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1529.
Relacja z obrad rady: https://www.youtube.com/watch?v=bqgpyb0Lehs

Protokołowali: Tomasz Karcz, Anna Sporysz
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