Protokół Nr XVI/2020
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 22 stycznia 2020 r.

VI kadencja
2018 - 2023

XVI 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 XV/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 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 grudnia 2019 r.
do 7 stycznia 2020 r.

V.

Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego
w Oświęcimiu.

VI.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2019.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawach:
1. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu – druk 145;
2. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski – druk 159;
3. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego
w roku 2020 – druk 157;
4. ujednolicenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich powiatu oświęcimskiego
i podwyższenia ich kwot – druk 158.
IX.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XI.

Sprawy bieżące.

XII. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem XVI 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.
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Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa otworzył obrady XVI sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 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?
Paweł Kobielusz Wicestarosta zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. IX Sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Głosowanie dot. wprowadzenia jako pkt. IX ww. sprawozdania:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
4 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Rada przystąpiła do głosowania całości porządku obrad wraz ze zmianą numeracji:
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
4 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. III. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XV/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
Protokół Nr XV/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. został przyjęty bez uwag.
Głosowanie:
Za:
22 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu,
4 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. IV. Sprawozdania Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres
od 10 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 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 grudnia 2019 r.
do 7 stycznia 2020 r. (zał. nr 6).
Radni Jarosław Jurzak i Jacek Pyrek zadali pytania do ww. sprawozdania.
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Wicestarosta Paweł Kobielusz, Starosta Marcin Niedziela i Członek Zarządu Teresa Jankowska udzielili
odpowiedzi.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu – bez uwag.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa z okazji 75 rocznicy wyzwolenia miasta Oświęcim
i oswobodzenia więźniów hitlerowskiego obozu zagłady KL Auschwitz – Birkenau poprosił radnych powiatu
o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich poległych i zamordowanych w tamtym czasie.
Ad. V. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego
w Oświęcimiu.
Ww. informację przedstawiła Grażyna Gawłowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia
Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu (zał. nr 7).
Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2019.
Ww. sprawozdanie omówiła Jolanta Kruczała - Chodorowicz – Kierownik Biura Spraw Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego (zał. nr 8).
Ad. VII. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Józef Szafran złożył interpelacje w sprawach:
 doświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Żwirki i Wigury
w Kętach (zał. nr 9) /znak: OBR.0003.101.2020/;
 pilnego remontu nawierzchni chodnika na moście w Kętach, ul. Sobieskiego po stronie południowej
(zał. nr 10) /znak: OBR.0003.102.2020/.
Radny Dariusz Gawęda złożył interpelację w sprawie braku możliwości telefonicznej rejestracji do poradni
chirurgii dziecięcej w Szpitalu Powiatowym (zał. nr 11) /znak: OBR.0003.103.2020/.
Radna Ewa Pawlusiak złożyła interpelację w sprawie naprawy drogi powiatowej ul. Bielańska
w Jawiszowicach (zał. nr 12) /znak: OBR.0003.104.2020/.
Ad. VII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu
(zał. nr 13).

– druk 145

Opinia Komisji Edukacji:
 Przewodnicząca Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie:
Za:
16 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
6 radnych
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu
4 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 15) i nadano Nr XVI/160/2020.
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Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela poprosił o ponowne sprawdzenie kworum ponieważ wystąpił problem
z logowaniem na niektórych tabletach.
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski – druk 159 (zał. nr 16).
Opinia Komisji Edukacji:
 Przewodnicząca Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie:
Za:
25 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
2 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 18) i nadano Nr XVI/161/2020.
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Oświęcimskiego w roku 2020 – druk157 (zał. nr 19).
Opinia Komisji Ochrony Zdrowia Pomocy Społecznej:
 Przewodniczący Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymał się
1 radny
2 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 21) i nadano Nr XVI/162/2020.
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie ujednolicenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich powiatu
oświęcimskiego i podwyższenia ich kwot – druk 158 (zał. nr 22), omówiła Katarzyna Bliźniak – Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Głosowanie:
Za:
23 radnych,
Przeciw:
0
Wstrzymało się: 0
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu,
2 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 24) i nadano Nr XVI/163/2020.
Ad. IX. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Grażyna Kopeć poinformowała, że Komisja zapoznała się z ww.
sprawozdaniem.
Rada Powiatu przyjęła ww. sprawozdanie (zał. nr 25).
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Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Kajdas zapoznał Radę z odpowiedziami na interpelacje radnych
złożone podczas XV sesji Rady Powiatu w dniu 18 grudnia 2019 r.:
Odpowiedź na interpelację radnego Jacka Pyrka dot. rozważenia szerszej współpracy z „Fundacją Ludzi
z Potencjałem” (zał. nr 26) /znak: OBR.0003.99.2019/.
Odpowiedź na interpelację radnego Wojciecha Kajdasa dot. zamontowania lustra na skrzyżowaniu
ul. Granicznej z ul. Bugajską i ul. Białą (zał. nr 27) /znak: OBR.0003.100.2019/.
Ad. IX. Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak.
Ad. X. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o korespondencji, z którą można zapoznać się w Biurze Rady:
1. Pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dot. wystąpienia
pokontrolnego w związku z kompleksową kontrolą gospodarki finansowej Powiatu Oświęcimskiego
(zał. nr 28) /znak: OBR.0711.1.2020/.
2. Pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. dot. zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych polegającym na okresowym nie wykonaniu
audytu wewnętrznego (zał. nr 29) /znak: OBR.0711.37.2019/.
3. Pismo z dnia 9 stycznia 2020 r. Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie negatywnej opinii
projektu rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Oświęcimskiego
w 2020 roku (zał. nr 30) /znak: OBR.0004.1.2020/.
4. Pismo z dnia 17 stycznia 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania
prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu
budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2020 (zał. nr 31) /znak: OBR.0711. 2.2020/.
Następna sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 1400.
Radny Sławomir Momot zapytał, czy zostały podjęte decyzje w sprawie zalegającej gliny na ul. Granicznej
w Zatorze
Członek Zarządu Jerzy Mieszczak odpowiedział, że temat został poruszony oraz ustalone zostało spotkanie
z właścicielem Parku Rozrywki „Energylandia” na 27 stycznia 2020 r. ponieważ sytuacja faktycznie
jest niebezpieczna.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela poinformował, że rozmowy z firmą zostały już raz podjęte,
ale nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Jeśli ww. spotkanie nie przyniesie poprawy sytuacji, to będą
podejmowane inne działania.
Ad. XI. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XVI sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1510.
Relacja z obrad rady: http://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1664/rada-powiatu-w-oswiecimiu.htm

Protokołowała: Anna Sporysz
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