Protokół Nr XV/2019
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

VI kadencja
2018 - 2023

XV 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 XIV/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 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 12 listopada 2019 r.
do 3 grudnia 2019 r.

V.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018. Powiat
Oświęcimski.

VI.

Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawach:
1. Uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 (projekt z dnia 14 listopada 2019 r.)
– druk 132 wraz z autopoprawkami,
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
c) odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) dyskusja,
e) wnoszenie ewentualnych poprawek i ich głosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami;
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (projekt z dnia 14 listopada 2019 r.)
– druk 133 wraz z autopoprawkami (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r.);
3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 151;
4. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 152;
5. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – druk 153;
6. zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na 2020 rok
– druk 137;
7. wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 138;
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8. zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 134;
9. zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 135;
10. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu – druk 139;
11. zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 140;
12. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Oświęcimiu – druk 141;
13. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu – druk 142;
14. zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu – druk 143;
15. zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 144;
16. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu – druk 145;
17. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Oświęcimiu – druk 146;
18. zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 147;
19. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Brzeszczach – druk 148;
20. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Kętach – druk 149;
21. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Kętach – druk 150;
22. zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2020 – druk 136;
23. zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2020 – druk 155.
VIII. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
IX.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XI.

Sprawy bieżące.

XII. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem XV sesji Rady Powiatu poinformował Radnych
oraz osoby uczestniczące w obradach sesji, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 XV sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 25 radnych, co stanowi
kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
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Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych oraz Zarząd Powiatu, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę
porządku obrad?
Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad:
 w pkt. VII ppkt. 24 dodatkowy 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 154,
 w pkt. VII ppkt. 25 dodatkowy projekt uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej wyrażenia
wdzięczności uznania Pani Oldze Tokarczuk za pisarski talent – druk 156.
Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu Leszek Szuster zgłosił
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji na rok 2020
– druk 155.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa poprosił o ponowne zgłoszenie ww. autopoprawek
w momencie omawiania powyższego projektu.
Radny Jarosław Jurzak poprosił o upamiętnienie minutą ciszy ofiary stanu wojennego oraz pacyfikacji
kopalni Wujek.

Głosowanie dot. wprowadzenia w pkt. VII ppkt 24 dodatkowego projektu uchwały – druk 154.
Za:
25 radnych,
Nie głosował:
1 radny,
1 radny nieobecny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Głosowanie dot. wprowadzenia w pkt. VII ppkt 25 dodatkowego projektu uchwały – druk 156.
Za:
26 radnych,
1 radny nieobecny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Głosowanie porządku obrad XV sesji po zmianach:
Za:
26 radnych,
1 radny nieobecny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. III. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XIV/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.
Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 2019 r. został przyjęty
bez uwag.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 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 12 listopada 2019 r. do 3 grudnia 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 12 listopada 2019 r.
do 3 grudnia 2019 r. (zał. nr 7).
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Radni Jarosław Jurzak, Dariusz Gawęda i Jacek Pyrek zadali pytania do ww. sprawozdania.
Wicestarosta Paweł Kobielusz, Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela i Członek Zarządu Jerzy Mieszczak
udzielili odpowiedzi.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.
Ad. V. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018. Powiat
Oświęcimski.
Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła ww. sprawozdanie (zał. nr 8).
Ad. VI. Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Kajdas złożył interpelację w sprawie zamontowania lustra
na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Bugajską i ul. Białą w miejscowości Zator (zał. nr 9).
Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w sprawie rozważenia szerszej współpracy z „Fundacją Ludzi
z Potencjałem” (zał. nr 10).
Ad. VII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 (projekt z dnia 14 listopada 2019 r.)
(zał. nr 11) wraz z autopoprawkami (zał. nr 12).

– druk 132

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela omówił ww. projekt wraz autopoprawkami.
Starosta Oświęcimski poinformował, że w ustawowym terminie Radni otrzymali projekt uchwały
budżetowej na rok 2020. Projekt ten również został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie. Przekazane zostały także w dwóch terminach autopoprawki do projektu.
Starosta wyjaśnił, że podstawą sporządzenia projektu są przepisy ustawy o finansach publicznych
oraz uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad budżetem.
Projekt został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
i naczelników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego i innych osób, w oparciu o wiedzę
i doświadczenie wszystkich osób związanych z planowaniem i realizacją budżetu.
Pozytywne opinie o projekcie budżetu na 2020 rok przedstawiły:
 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (z uwagami),
 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
 stałe Komisje Rady Powiatu.
Projekt Budżetu Powiatu na 2020 rok zakłada:
DOCHODY:
Powiatu zaplanowano na poziomie 191.817.501 zł, w tym;
a) dochody bieżące w kwocie 174.844.744 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 16.972.757 zł
największą pozycję w dochodach bieżących stanowią:
 subwencje w wysokości 86.699.685 zł,
 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 47.780.000 zł.
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Starosta Oświęcimski zaznaczył, że planowany udział w podatku dochodowym tzw. PIT od osób fizycznych
i prawnych pierwszy raz od 2009 roku jest na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Zawsze
w kolejnych budżetach plan dochodu na kolejny rok był wyższy od 4% do 12% czyli średnio o 2 mln zł.
Dochody z tego tytułu planowane na rok 2020 są o 2 mln 413 tyś. niższe od dochodów z tego tytułu w roku
2019. Taki plan został przyjęty w oparciu o tendencję, która została zauważona już pod koniec roku 2019,
a mianowicie spadek wpływów z podatku PIT.
WYDATKI
Po stronie wydatkowej najważniejszym przy konstruowaniu budżetu na rok 2020 było zabezpieczenie
bieżącego funkcjonowania jednostek w taki sposób, aby mogły prawidłowo realizować swoje zadania.
Wydatki Powiatu ustalono na poziomie 209.297.798 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 166.323.220 zł,
Największą kwotę w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników w kwocie 98 mln zł,
co stanowi około 59% wydatków bieżących. Jest to wzrost o około 12% w stosunku do bieżącego roku,
a w liczbach to wzrost o kwotę 9 mln 189 tyś. więcej w stosunku do bieżącego roku.
b) wydatki majątkowe w kwocie 42.974.578 zł,
w tym:
 drogowe na kwotę ok. 18.200.000 zł,
 oświatowe na kwotę ok. 15.300.000 zł,
Największym, inwestycyjnym, wyzwaniem dla Powiatu będzie, rozpoczęta w poprzedniej kadencji Rady,
budowa SOSW. Łączny koszt trzech etapów oszacowano na 57.600.000 zł, a zakończenie realizacji
przewidziane jest na 2023 rok.
Pierwotny plan inwestycji to kwota 34 mln zł. w tym 10 mln zł. z dotacji rezerwy rządowej. Nie udało się
uzyskać tej dotacji pod koniec ubiegłej kadencji ani na początku obecnej. Prośby o ww. dotację będą
powielane wraz z rozpoczęcie drugiego etapu na początku 2020 r. Wiele zgłoszonych wniosków do budżetu
na rok 2020 nie zostało uwzględnionych również dlatego, że ww. inwestycja jest priorytetem dla Zarządu
i Rady Powiatu w Oświęcimiu.
PRZYCHODY
planuje się w kwocie 23.048.005 zł.
Źródłami przychodów Powiatu są środki z emisji obligacji, wolne środki z 2019 roku oraz środki
niewykorzystane.
ROZCHODY
Zaplanowane w projekcie rozchody w kwocie 5.567.708 zł to obsługę emisji obligacji wyemitowanych
począwszy od 2014 roku.
Na dzień 01.01.2020 r. kwota długu wyniosła 29.774.263 zł.
Uchwała zawiera również upoważnienia dla Zarządu, niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.
Starosta przypomniał, że budżet nigdy nie jest zamkniętą księgą ponieważ w ciągu roku budżetowego
planowane wydatki i dochody stają się rzeczywistymi kwotami pozwalającymi na zmiany zapisów
budżetowych w tym zapisów w części inwestycyjnej. Podkreślił ten fakt mając na uwadze propozycje
składane przez Radnych w trakcie prac nad projektem budżetu Powiatu na rok 2020. Zaznaczył,
że spadające dochody w wyniku zmian podatkowych, rosnące wydatki w wyniku zmian płacowych,
nie oceniając zasadności tych zmian, mają znaczący wpływ na planowanie budżetu na rok 2020. Starosta
poinformował, że udało się zaplanować bezpieczny i stabilny budżet. Poprosił Wysoką Radę o pozytywne
głosowanie i uchwalenie budżetu na rok 2020.
b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku






Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 13),
Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu (zał. nr 14),
Opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (zał. nr 15),
Opinia Komisji Edukacji (zał. nr 16),
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (zał. nr 17).
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c) odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa odczytał uchwały Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 02.12.2019 r.:
 Nr S.O.XII/421-1/09/19 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu
na Oświęcimskiego na 2020 rok (zał. nr 18);
 Nr S.O.XII/426-1/08/19 w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok (zał. nr 19);
 Nr S.O.XIII/429-1/09/19 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Oświęcimskiego (zał. nr 20).
d) dyskusja
Głos w dyskusji zabrali Radny Jarosław Jurzak, Członek Zarządu Jerzy Mieszczak, Radny Jacek Pyrek,
Radny Andrzej Skrzypiński, Starosta Marcin Niedziela, Wicestarosta Paweł Kobielusz, Przewodniczący
Rady Powiatu Kazimierz Homa, Radny Sławomir Momot.
e) wnoszenie ewentualnych poprawek i ich głosowań
Brak.
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
Głosowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 wraz z autopoprawkami:
Za:
16 radnych,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 22) i nadano Nr XV/136/2019.

ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (projekt z dnia
14 listopada 2019 r.) (zał. nr 23) – wraz z autopoprawkami – druk 133 (zał. nr 24).
Głosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawkami:
Za:
16 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
10 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 26) i nadano Nr XV/137/2019.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela podziękował wszystkim Radnym za zaopiniowanie budżetu Powiatu
Oświęcimskiego na rok 2020.
Ad. 3.
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 151 (zał. nr 27) 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 budżetowej Powiatu Oświęcimskiego
na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 151:
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Za:
26 radnych,
1 radny nie głosował.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 29) i nadano Nr XV/138/2019.
ad. 4.
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 152 (zał. nr 30)
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 152:
Za:
26 radnych,
Wstrzymał się: 1 radny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 32) i nadano Nr XV/139/2019.
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – druk 153
(zał. nr 33) 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 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019 – druk 153:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 35) i nadano Nr XV/140/2019.
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
na 2020 rok – druk 137 (zał. nr 36) omówił Edward Piechulek – Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu na 2020 rok – druk 137:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 38) i nadano Nr XV/141/2019.
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego
Strona 7 z 14

Protokół sesji Nr XV/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. VI kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
__________________________________________________________________________________________________

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
(zał. nr 39) omówił Paweł Kobielusz – Wicestarosta.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o zgodę na pełnienie funkcji w Komisji konkursowej:
 Teresa Jankowska,
 Pawła Kobielusza,
 Grażyna Kopeć,
 Artur Mendyk,
 Jerzy Mieszczak,
 Kazimierza Homę.
Wszystkie ww. osoby wyraziły zgodę.

– druk 138

Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
– druk 138:
Za:
26 radnych,
Wstrzymał się:
1 radny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 41) i nadano Nr XV/142/2019.
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 134 (zał. nr 42).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej
opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej
koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
– druk 134:
Za:
25 radnych,
2 radnych nie głosowało.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 44) i nadano Nr XV/143/2019.
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 135 (zał. nr 45).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej
opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 135:
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Za:
25 radnych,
2 radnych nie głosowało.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 47) i nadano Nr XV/144/2019.
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu – druk 139 (zał. nr 48).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głos w dyskusji zabrał Radny Jarosław Jurzak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa
i Wicestarosta Paweł Kobielusz.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu
– druk 139:
Za:
14 radnych,
Przeciw:
1 radnych,
Wstrzymało się:
11 radnych,
1 radny nie głosował.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 50) i nadano Nr XV/145/2019.
ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu
– druk 140 (zał. nr 51).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 140:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 53) i nadano Nr XV/146/2019.
ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Oświęcimiu – druk 141 (zał. nr 54).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Oświęcimiu
– druk 141:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 56) i nadano Nr XV/147/2019.
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ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu – druk 142 (zał. nr 57).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu
– druk 142:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 58 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 59) i nadano Nr XV/148/2019.
ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu – druk 143 (zał. nr 60).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głos w dyskusji zabrał Radny Jarosław Jurzak.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu – druk 143:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
11 radnych,
Wstrzymał się:
1 radny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 62) i nadano Nr XV/149/2019.
ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu
– druk 144 (zał. nr 63).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 144:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 64 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 65) i nadano Nr XV/150/2019.
ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu
(zał. nr 66).

– druk 145

Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głos w dyskusji zabrał Radny Jarosław Jurzak i Wicestarosta Paweł Kobielusz.
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Wicestarosty Paweł Kobielusz złożył wniosek formalny w sprawie zdjęcia ww. projektu uchwały z porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa ogłosił 5 minut przerwy.
Głosowanie wniosku formalnego dot. zdjęcia z porządku obrad
likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu – druk 145:
Za:
22 radnych,
Nie głosowało:
5 radnych.

projektu uchwały w sprawie zamiaru

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 67 do protokołu.
ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Oświęcimiu – druk 146 (zał. nr 68).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Oświęcimiu
– druk 146:
Za:
14 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się: 11 radnych,
1 radny nie głosował.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 69 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 70) i nadano Nr XV/151/2019.
ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu
– druk 147 (zał. nr 71).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 147:
Za:
15 radnych,
Wstrzymało się: 11 radnych,
1 radny nie głosował.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 72 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 73) i nadano Nr XV/152/2019.
ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Brzeszczach – druk 148 (zał. nr 74).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Brzeszczach
– druk 148:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się: 11 radnych.
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Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 75 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 76) i nadano Nr XV/153/2019.
ad. 20.
Projekt uchwały w sprawi zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Kętach – druk 149 (zał. nr 77).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Kętach
– druk 149:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się: 11 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 78 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 79) i nadano Nr XV/154/2019.
ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Kętach – druk 150 (zał. nr 80).
Opinia:
 Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Kętach
– druk 150:
Za:
15 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się: 11 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 81 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 82) i nadano Nr XV/155/2019.
ad. 22.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2020
(zał. nr 83).

– druk 136

Opinia:
 Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela poinformował o pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu
na rok 2020 – druk 136:
Za:
27 radnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 84 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 85) i nadano Nr XV/156/2019.
ad. 23.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2020 – druk 155 (zał. nr 86).
Opinia:
 Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela poinformował o pozytywnej opinii Zarządu Powiatu.
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Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu Leszek Szuster zgłosił
autopoprawki do ww. projektu uchwały.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2020
– druk 155:
Za:
26 radnych,
Wstrzymał się:
1 radny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 87 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 88) i nadano Nr XV/157/2019.
ad. 24.
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 154 (zał. nr 89).
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 154:
Za:
27 radny.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 90 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 91) i nadano Nr XV/158/2019.
ad. 25.
Projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej wyrażenia wdzięczności uznania
Pani Oldze Tokarczuk za pisarski talent – druk 156 (zał. nr 90) omówił Leszek Szuster – Przewodniczący
Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa zaproponował przyjęcie projektu uchwały poprzez
aklamację.
Radny Adam Bilski nie wyraził zgody.
Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej wyrażenia
wdzięczności uznania Pani Oldze Tokarczuk za pisarski talent – druk 156:
Za:
20 radnych,
Wstrzymał się: 1 radny,
6 radnych nie głosowało.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 93 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 94) i nadano Nr XV/159/2019.
Ad. VIII. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za rok 2019:
 Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu (zał. nr 95);
 Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (zał. nr 96);
 Skarg, Wniosków i Petycji (zał. nr 97);
 Rewizyjnej – z realizacji rocznego planu kontroli (zał. nr 98);
 Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (zał. nr 99);
 Edukacji (zał. nr 100).
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Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady powiatu Kazimierz Homa z uwagi na uroczysty charakter sesji zaproponował,
żeby zrezygnowano z publicznego odczytywania odpowiedzi na interpelacje złożone podczas XIV sesji Rady
Powiatu w dniu 20 listopada 2019 r.
Jednocześnie poinformował, że ww. interpelacje zostały przekazane wnioskodawcą i są zamieszczone w wersji
elektronicznej na stronie BIP.
Ad. X. Wnioski i oświadczenia radnych.
Wicestarosta Paweł Kobielusz wydał oświadczenie w imieniu swoim i członków Rady Społecznej ZOZ
w Oświęcimiu w związku z sytuacją zaistniałą po posiedzeniu Rady Społecznej w dniu 27 listopada 2029 r.
w związku z zachowaniem przedstawiciela Wojewody, Radnego Jarosława Jurzaka.
Głos w dyskusji zabrał Radny Artur Mendyk, Członek Zarządu Jerzy Mieszczak, Radny Adam Merta,
Radny Leszek Szuster, Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Radny Adam Bilski.
Radny Jarosław Jurzak odniósł się do ww. oświadczenia.
Radna Ewa Pawlusiak zapytała dlaczego zaproszenie pt. „Zatorskie karp na świątecznym stole. Powiatowy
Przegląd Stołów Wigilijnych” zostało wysłane tak późno?
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że jesteśmy w punkcie wniosków i oświadczeń, a nie w punkcie
zapytań do Zarządu Powiatu i poprosił o zachowanie porządku.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa poprosił o uspokojenie emocji i zaprosił radnych
na tradycyjne połamanie się opłatkiem po zakończeniu XV sesji Rady.
Radny Jarosław Jurzak zadał pytanie dlaczego na spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski
na terenie Oświęcimia dot. rozwoju turystyki jako jednej z wiodących branży w Małopolsce nie było żadnego
przedstawiciela z Rady Powiatu?
Wicestarosta Paweł Kobielusz odpowiedział, że sprawdzi czy takie zaproszenie zostało przesłane do Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu, zaznaczył jednocześnie że nieobecność nie wynikała ze złe woli.
Ad. XI. Sprawy bieżące.
Radny Józef Szafran złożył serdeczne życzenia dla Zarządu Powiatu, Radnych, Pracowników Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020
w imieniu swoim oraz braci strażackiej Gminy Kęty.
Przewodniczący Rady poinformował, że planowane jest szkolenie dla Radny Powiatu w terminie
21-22 luty 2020 r., w związku z powyższym poprosił o sprawdzenie w kalendarzach, czy te terminy
są odpowiednie. Poinformował, że szczegóły wyjazdu zostaną przesłane Radnym w późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa złożył serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
całej Radzie Powiatu, Pracownikom Starostwa Powiatowego, gościom oraz Mieszkańcom Powiatu
Oświęcimskiego.
Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XV sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1722.
Relacja z obrad rady: https://www.youtube.com/watch?v=J8We1D37bR8&t=6768s
Protokołowała: Anna Sporysz
Strona 14 z 14

