Protokół Nr XVIII/2020
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 12 marca 2020 r.

VI kadencja
2018 - 2023

XVIII 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. Przyjęcia informacji złożonej przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w zakresie bezpieczeństwa
epidemiologicznego mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego w związku z pojawieniem się w Polsce
koronawirusa COVID–19.
IV. Dyskusja.
V. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem XVIII 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.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu w Oświęcimiu (zał. nr 3).
Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa otworzył obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi
kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu przywitał przybyłych gości, Wicewojewodę Małopolskiego
Zbigniewa Starca, Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu Roberta Chowańca, Posła na Sejm RP
Marka Sowę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Marcina Głogowskiego,
Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Edwarda Piechulka, Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu Andrzeja Stasiuka.
Poinformował również, że w związku z prośbą Wojewody Małopolskiego po informacji przedstawionej
przez Zarząd zwróci się do Rady Powiatu w sprawie możliwości udzielenia głosu Panu Wojewodzie
Małopolskiemu.
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Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad?
Przypomniał również, że takie zmiany mogą wprowadzać wnioskodawcy.
Radny Jarosław Jurzak w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości podziękował za zwołanie sesji
i możliwość uzyskania informacji istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego.
Poprosił także o merytoryczne podejście do sprawy i skupienie się na istocie problemu.
Nie wniesiono żadnych wniosków o zmianę porządku obrad.
Rada przystąpiła do głosowania porządku obrad XVIII sesji:
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Brak 1 głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. III. Przyjęcia informacji złożonej przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w zakresie bezpieczeństwa
epidemiologicznego mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego w związku z pojawieniem się w Polsce
koronawirusa COVID–19.
Wicestarosta Paweł Kobielusz zabrał głos w dyskusji.
Poinformował, że spotykamy się w obliczu zagrożenia nie tylko lokalnego, ogólnopolskiego, ale można
powiedzieć ogólnoświatowego korona wirusem. Zarząd Powiatu w obliczu zaistniałej sytuacji w ramach
swoich kompetencji podjął pewnego rodzaju działania. 26 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie z udziałem
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu Andrzeja Stasiuka, Dyrektora
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Edwarda Piechulka, Wicedyrektora do spraw lecznictwa
Andrzeja Jakubowskiego, Sekretarza Powiatu, Kierownika Biura Spraw Obronnych i Zarządzania
Kryzysowego, Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych na którym starano się omówić
sytuację i ewentualne przygotowanie Powiatowych służb do zaistniałego zagrożenia. W dniu 27 lutego 2020 r.
odbyło się spotkanie z członkami Powiatowego Zespołu Kryzysowego rozszerzonego o udział Prezydenta
Miasta Oświęcim i wszystkich Wójtów oraz Burmistrzów Powiatu Oświęcimskiego, a także wszystkich
Dyrektorów publicznych i niepublicznych POZ-tów. Na ww. spotkaniu zostały przedstawione wszystkie
zagrożenia oraz procedury na wypadek faktycznego pojawienia się na terenie Powiatu Oświęcimskiego osoby
z podejrzeniem zarażenia korona wirusem. Poinformował również, że 11 marca 2020 r. odbyła się narada
ze wszystkimi Dyrektorami szkół na której omawiano wszystkie ww. zagadnienia i podejmowano różnego
rodzaju decyzje profilaktyczne i edukacyjne w szczególności dotyczące sytuacji w szkołach. W dniu
11 marca 2020 r. około godz. 740 w ramach obowiązujących przepisów podjęto decyzje, aby rekomendować
dyrektorom szkół zawieszenie zajęć, uczulając jednocześnie dyrektorów szkół, aby poinformowali uczniów
oraz rodziców, że nie są to ferie, tylko okres wysokiego zagrożenia. Jak się później okazało taka decyzja
została podjęta w skali ogólnokrajowej. Tego samego dnia około godz. 1400 w siedzibie Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszerzonego
o włodarzy wszystkich gmin Powiatu Oświęcimskiego na którym omawiano bieżącą sytuację. Podjęto również
decyzję o zmianie pracy struktury Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, którego celem było ograniczenie
dużych skupisk ludzi. Ww. informacje zostały ogłoszone na stronie powiatu, poprzez komunikator na mediach
społecznościowych i wielkoformatowych wydrukach na wszystkich wejściach do Starostwa. Społeczność
lokalna powiatu została poproszona o załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu lub poprzez rozmowę
telefoniczną, a osobiste stawiennictwo odbywało się jedynie w sytuacjach koniecznych. Wicestarosta zapewnił
radnych i wszystkich mieszkańców, że stara się prowadzić politykę informacyjną na bardzo dobrym poziomie.
Poprosił o nielekceważenie istniejącej sytuacji i zaznaczył, że emocje takie, jak panika i strach są złymi
doradcami. Poinformował, że władze powiatu są po to, aby podejść do sytuacji merytorycznie i spokojnie.
Korona wirus, jak widać, nie zna na ten moment granic geograficznych, ideowych, czy światopoglądowych,
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tylko infekuje wszystkich na zasadzie przypadku. Poinformował, że na stronie powiatu znajduje się numer
tel. do Sanepidu 604 197 624 pod którym można uzyskać informacje dot. sposobu postępowania. Należy
pamiętać, że cały czas funkcjonuje także dyżur w PCZK, pod którym także można uzyskać informacje.
W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID–19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych wszyscy samorządowcy są do dyspozycji zespolonej administracji rządowej. Wicestarosta
zapewnił, że w ramach możliwości władze powiatu zrobią wszystko, co będzie możliwe, aby spróbować
ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID–19. Poinformował, że obecnie najważniejsza jest profilaktyka
i zdrowy rozsądek.
Rada przystąpiła do głosowania nad udzieleniem głosu Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi
Starcowi:
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
2 osoby nieobecne.
Brak 2 głosów.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Głos w dyskusji zabrał Wicewojewoda Małopolski – Zbigniew Starzec.
Pan Zbigniew Starzec podziękował za możliwość podzielenia się informacjami, które mogą być przydatne
dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego. Poinformował, że od kilku dni władze wojewódzkie prowadzą
kontrole w Województwie Małopolskim pod kątem zabezpieczeń sanitarno-epidemiologicznych 24 punktów
wyznaczonych przez lokalnych starostów jako miejsca przeznaczone pod kwarantannę oraz 12 szpitali
wyznaczonych do tego celu. Są to szpitale, które posiadają w swych zasobach oddziały zakaźne. Powiat
Oświęcimski wyznaczył na takie miejsce oświęcimski POIK. Zaznaczył, że w 160 tys. powiecie jeden punkt
zapewniający kwarantannę to za mało, dlatego będzie prosił w miarę możliwości o utworzenie większej ilości
takich miejsc. Poinformował, że wyznaczony jest na terenie Województwa Małopolskiego szpital
uniwersytecki na terenie Krakowa, który będzie szpitalem głównym przyjmującym wszystkich zakażonych tym
wirusem pacjentów. W związku z powyższym wszystkie planowane zabiegi w tym szpitalu zostały
wstrzymane. Zaznaczył, że należy szczególny nacisk położyć na pozostanie w domach młodzieży szkolnej,
ponieważ to ona jest bezobjawowym nosicielem i tym sposobem może zarażać.
Zauważył, że panice ulęgają nie tylko mieszkańcy, ale także ludzie którzy powinni być ostoją w tej sytuacji.
Zaznaczył, że jego zdaniem sprzedaż na oświęcimskim targu powinna zostać ograniczona lub zakazana,
gdyż podobnie, jak Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau jest to miejsce skupiające dużą ilość osób.
Wicewojewoda poinformował, że w większości jesteśmy katolikami, chrześcijanami i należy społeczeństwu
dać wolny wybór, czy chcą pójść do kościoła, czy skorzystać z mszy transmitowanej w telewizji. Na koniec
poprosił Starostę Oświęcimskiego o przygotowanie na dzień następny listy ewentualnych pytań
w szczególności dot. funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
Odpowiedzi zostaną udzielone podczas telekonferencji z samorządowcami w dniu następnym. Zaznaczył,
że nie rozumie zapisu MEN – związanego z zamknięciem placówek oświatowych za wyjątkiem ww. ośrodków.
Wicestarosta Paweł Kobielusz zapytał Wicewojewodę o interpretację zapisu MEN dot. Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego oraz istniejącego tam internatu.
Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec poinformował, że jeśli do jutra nie będzie odpowiedzi, to prosi
o kierowanie się zdrowym rozsądkiem i potraktowanie ośrodka, jak każdą inna jednostkę oświatową.
Głos w dyskusji zabrał Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu
– Andrzej Stasiuk.
Dyrektor przedstawił rozwój, sposoby zakażenia i przebieg wirusa COVID–19. Poinformował, że obecnie nie
istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko korona wirusowi, dlatego należy bezwzględnie
przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka
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zakażenia. Inspektor sanitarny przypomniał ww. zasady. Przedstawił także procedurę dla osób które powróciły
z kraju gdzie jest transmisja zakażenia. Poprosił także o unikanie możliwości obniżenia swojej odporności,
ponieważ taka sytuacja powoduje narażenie naszego organizmu na łatwiejsze zakażenia COVID–19.
Radna Ewa Płonka poinformował, że jest Dyrektorem placówki do której przyprowadzono osoby
przebywające do niedawna na terenie Włoch północnych. O zaistniałym fakcie poinformowała właściwą
delegaturę oświatową oraz oddział sanepidu w Oświęcimiu. Do dnia 11 marca 2020 r. nikt z sanepidu
nie skontaktował się z rodziną, która przybywała z terenu transmisji korona wirusa, a sama rodzina nie widzi
konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ponieważ przeszli procedurę lotniskową. Radna zapytała
co w takiej sytuacji?
Dyrektor Andrzeja Stasiuk odpowiedział, że w chwili obecnej nie jest wstanie udzielić odpowiedzi.
Poinformował, że jeśli był kontakt z sanepidem to zostało to na pewno wyjaśnione. Nie będzie przytaczał
w jaki sposób, bo podejrzewa, że zebrano wywiad epidemiologiczny i postępowano zgodnie z procedurami.
Być może ta rodzina jest poddana nadzorowi epidemiologicznemu. W tym momencie niestety nie jest wstanie
odpowiedzieć na szereg pytań ponieważ nie zna tej konkretnej sprawy.
Radna Katarzyna Bliźniak zapytała co oznacza objęcie procedurą kwarantanny domowej w sytuacji
zaobserwowania u siebie objawów choroby?
Inspektor Sanitarny odpowiedział, że zgodnie z procedurą osoba taka dzwoni do odpowiedniej stacji sanitarnoepidemiologicznej i przez pracownika odpowiednio przygotowanego zostanie zebrany wywiad. Jeżeli dana
osoba będzie miała objawy i będzie z regionu o dużej, małej lub lokalnej transmisji wirusa zostanie
ukierunkowana. Zgodnie z procedurami będzie musiała się zgłosić na oddział zakaźny lub obserwacyjnozakaźny, a lekarz chorób zakaźnych zdecyduje, jakie postępowanie wdrożyć.
Radny Artur Mendyk zadał pytania:
1. Na ile aktualne są wytyczne mówiące, że obejmujemy głównie opieką osoby, które powracają z regionów
transmisji?
2. Co w sytuacji gdy spora część służb, które muszą funkcjonować ze zwiększoną aktywnością zostanie objęta
kwarantanną? Dlaczego nie mają oni możliwości wykonywania testów RT-PCR-owych na obecność korona
wirusa, które dadzą odpowiedź w 2-3 dni, czy są nosicielami, czy nie?
3. Czy ilość testów wykonywana w naszym kraju nie jest za mała?
Andrzeja Stasiuk odpowiedział, że są tak zwane ramy czasowe nadzoru epidemiologicznego, a także
kwarantanny. Jest to obecnie 14 dni. Po tym okresie przyjmuje się, że zdejmowany jest nadzór
oraz kwarantanna.
Odpowiadając na drugie pytanie poinformował, że każda służba otrzymała procedury zgodnie z którymi mają
postępować.
Poinformował także, że obecnie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
wykonywana jest taka ilość testów, jaka według wywiadu i objawów jest potrzebna.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu zapewnił wszystkich, że testów nie zabraknie.
Radny Andrzeja Skrzypiński zapytał czy na terenie Powiatu Oświęcimskiego są osoby objęte nadzorem
epidemiologicznym, kwarantanną i czy są stwierdzone przypadki koronawirusa?
Poprosił o poinformowanie jakie zadania ma stacja sanitarno-epidemiologiczna w Oświęcimiu, w związku
z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa.
Inspektor sanitarny odpowiedział, że zadania stacji sanitarno-epidemiologicznej wynikają z ustawy
o inspekcji sanitarnej, ale jeżeli chodzi o epidemie koronawirusa to przede wszystkie nadzór nad naszym
powiatem, zapobieganie i przeciwdziałanie szerzeniu się epidemii. Poinformował, że stacja dyżuruje
całodobowo informując i odpowiednio kierując mieszkańców w tej sytuacji.
Ponadto odpowiedział, że nadzorem objęte jest obecnie 17 osób, kwarantanną 1 osoba, osób zakażonych
lub podejrzanych o zakażenie na terenie naszego powiatu na dzień dzisiejszy nie ma.
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Radny Andrzeja Skrzypiński dopytał czy faktycznie dla personelu medycznego nie ma specjalnego trybu
wykrywania zakażenia w postaci wykonania testu na obecności koronawirusa bez konieczności odbycia
dwutygodniowej kwarantanny?
Andrzej Stasiuk odpowiedział, że nie. Osoby poddane kwarantannie to takie, które miały kontakt
z zakażonym lub podejrzanym o zakażenie i w takim przypadku test będzie wykonany, będzie to zapisane
w decyzji kwarantannowej.
Radny Andrzej Skrzypiński dopytał czy w przypadku stwierdzenia kontaktu z osoba zakażoną personel
medyczny ma możliwość wykonania natychmiastowego testu tak by, jak najszybciej mogły wrócić do swoich
obowiązków?
Inspektor odpowiedział, że jeżeli pojawi się sytuacja w której na SOR lub do przychodni zgłosi się osoba
z podejrzeniem zakażenia to pozostałe osoby mające bliski kontakt z nią będą poddane 14 dniowej
kwarantannie, chyba że po skierowaniu na oddział zakaźny i wykonaniu testów u takiej osoby nie zostanie
stwierdzone zakażenie. Wówczas kwarantanna zostanie zdjęta. W sytuacji wyniku dodatniego u wszystkich
ww. osób zostanie wykonany test.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Kazimierz Homa poinformował, że Dyrektor Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Oświęcimiu z przyczyn związanych z pełnieniem swoich obowiązków nie może dłużej
pozostać na sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu dlatego prosi o dalsze zadawanie pytań jednak odpowiedzi
zostaną udzielone w trybie natychmiastowym, w jak najszybszym terminie. Pytania zostaną zaprotokołowane
w protokole z sesji.
Radny Waldemar Klisiak zapytał jak wyglądają procedury związane z przyjazdem młodzieży z Erasmusa?
Radny Andrzeja Skrzypiński poprosił o 5 minut przerwy i spotkanie członków klubu.
Przewodniczący Rady Powiatu przychylił się do prośby, ale po wyczerpaniu listy pytań.
Radny Artur Mendyk poinformował, że pytania, które chciał zadać w trybie administracyjnym nie mają sensu,
a dzisiejsza sesja zwołana została po to, by uzyskać szybko konkretne odpowiedź na nurtujące pytania.
Wicestarosta Paweł Kobielusz poinformował, że sesja została zwołana w poniedziałek i nikt nie mógł
przewidzieć, że sytuacja będzie tak dynamiczna. Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu
opuścił obrady sesji z powodu wideokonferencji w Wojewodą i ministrami. Wicestarosta poprosił Biuro Rady
o zaprotokołowanie pytań. Poinformował również, że młodzież i opiekunowie z Erasmusa, zgodnie
z procedurami powinni poddać się 14 dniowej izolacji w warunkach domowych.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu ogłosił krótka przerwę.
Głos w dyskusji zabrał Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu – Robert Chowaniec.
Poinformował, że Policja jest przygotowana do zaistniałej sytuacji. Obecnie na terenie Powiatu
Oświęcimskiego kwarantannie domowej poddana jest jedna osoba, a służby policyjne zgodnie z wytycznymi
sprawują nadzór nad tą osobą. Ww. nadzór polega na codziennym odwiedzeniu tej osoby i sprawdzeniu,
czy znajduje się w miejscu zamieszkania. Niestosowanie się takiej osoby do decyzji Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dot. warunków kwarantanny domowej podlega karze w wysokości 5 tyś. zł. Osoba poddana
kwarantannie nie jest legitymowana, a kontrola odbywa się poprzez wykonanie telefonu do takiej osoby
i poproszenie o pokazanie się w oknie. Komendant Policji w Oświęcimiu poinformował także, że jednostka jest
przygotowana na przyjęcie osób, które potrzebują pomocy nie tylko w sprawach związanych z korona wirusem.
Radny Adam Bilski zapytał jak odbywa się proces zabezpieczenia osób samotnych, poddanych kwarantannie
w żywność i inne potrzeby tego typu?
Komendant Policji w Oświęcimiu odpowiedział, że policjant, który dokonuje codziennie nadzór
nad kwarantanną ma przygotowaną notatkę służbową i między innymi w tej notatce jest zadawane pytanie,
czy osoba poddana kwarantannie jest w potrzebie jeśli chodzi o zakupy, stan zdrowia, leki, czy pomoc
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medyczną. Taka notatka tego samego dnia po powrocie radiowozu do Komendy droga mailową w trybie
pilnym trafia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który ma obowiązek zająć się uzupełnieniem tych
sytuacji życiowych.
Radny Józef Szafran zapytał czy funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej są zabezpieczeni na wypadek
udzielenia pomocy np. reanimacji w obecnej sytuacji?
Komendant Policji Robert Chowaniec odpowiedział, że jeżeli chodzi o środki ochrony biologicznej,
to w wyniku dobrej współpracy samorządów są zabezpieczeni w tzw. pakiety składające się z pięciu
elementów: kombinezon, gogle, maski itd. łącznie z workiem na odpady biologiczne. Poinformował, że Policja
znajduje się w posiadaniu także środków trzeciej klasy do dezynfekcji pomieszczeń i radiowozów.
Wicestarosta poinformował, że na mocy spec ustawy z dnia 2 marca 2020 r. wszystkie działania związane
z zagrożeniem epidemiologicznym i korona wirusem prowadzi administracja rządowa. Decyzje dot. zamknięcia
targowisk, szkół, czy basenów należy zgodnie z ww. spec ustawą do administracji rządowej, a samorząd
terytorialny może jedynie wykonać podjętą przez nią decyzję. Dzisiejsza sesja zwołana jest w celu
poinformowania mieszkańców, jak Powiat Oświęcimski i służby są przygotowane do zaistniałej sytuacji,
ale te przygotowanie głównie wynikają z poleceń administracji rządowej w formie zdań zleconych z zakresu tej
administracji.
Radny Jarosław Jurzak odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty Pawła Kobielusza poinformował,
że właśnie taka była intencja tej sesji. Celem było przekazanie mieszkańcom, że nasze służby są przygotowane,
a współpraca na wszystkich szczeblach przebiega bez zarzutu.
Głos w dyskusji zabrał
– Marcin Głogowski.
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Powiatowy
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w
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Poinformował, że działania Straży Pożarnej mają charakter wspomagający, wspierający właściwe instytucje.
Jednostka w Oświęcimiu posiada środki ochrony biologicznej oraz posiada jeden z trzech na terenie
województwa ciąg do dekontaminacji masowej. Straż w Oświęcimiu wykonuje swoje ustawowe zadania.
Na obecną chwile nie ma informacji o podejrzeniu zakażenia korona wirusem wśród strażaków. Wprowadzone
zostały ograniczenia w dostępie do budynku Straży np. przez grupy zorganizowane. Ograniczane są
także zaplanowane kontrole nie wymagające interwencji. Poinformował, że nie odnotowano żadnych zagrożeń,
które były by w jakimś stopniu podyktowane zagrożeniem związanym z wystąpieniem korona wirusem.
Radny Józef Szafran zapytał czy każdy zastęp dysponuje maseczkami podczas wyjazdu i środkami
do dezynfekcji?
Komendant Straży Pożarnej w Oświęcimiu odpowiedział, że na obecną chwilę zastępy straży jak i ochotniczej
straży są zabezpieczone w sprzęt w ilości wystarczającej. Jednak w przypadku zwiększenia się ilości
interwencji straży może ich zabraknąć.
Głos w dyskusji zabrał Dyrektor Opieki zdrowotnej w Oświęcimiu – Edward Piechulek.
Poinformował, że Szpital Powiatowy w Oświęcimiu w zasadzie codziennie jest reformowany i przygotowuje
się do zapobieganiu rozprzestrzenia się tego typu choroby. Na dzień dzisiejszy w szpitalu zorganizowano śluzy
przy wejściach do szpitala w których pacjentowi mierzona jest temperatura, przeprowadzany jest krótki
wywiad zgodnie z instrukcją sanepidu i pacjent jest przyjmowany. W przypadku pojawienia się pacjenta
z podejrzeniem zakażenia korona wirusem procedura przewiduje przeprowadzenie takiej osoby odrębną ścieżką
na zewnątrz szpitala do przygotowanej izolatki. W przypadku pacjenta z urazami złamania kierowany jest
on do izolatki zlokalizowanej przy głównym wejściu w odległości 2 m od SOR-u. Natomiast pacjenci, którzy
nie mają urazów, ale mają objawy wirusa są kierowani do odrębnych izolatek na zewnątrz budynku. Szpital
Powiatowy w Oświęcimiu nie posiada oddziału zakaźnego, w związku z czym izolatki służą do pobytu osoby
podejrzanej o zakażenie do czasu transportu do najbliższego szpitala zakaźnego. W szpitalu wprowadzono
zakaz odwiedzin. W przypadku oddziału dziecięcego wprowadzono zasadę jednego rodzica. Wyłączone zostały
także wszystkie planowe zabiegi i przyjęcia. Wykonywane są tylko zabiegi, które wynikają z ratowania
zdrowie i życie pacjenta. W poniedziałek zostaną wyłączone przychodnie specjalistyczne, które znajdują się
na terenie szpitala. Ma to ograniczyć ruch ludności na terenie szpitala i zabezpieczyć personel. Zaopatrzenie
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w środki ochrony osobistej jest na pograniczu potrzeb. Tygodniowo zużycie maseczek ochronnych to około
800 sztuk, a na dzień dzisiejszy szpital posiada 2,5 tys. Podobny problem jest z czepkami i fartuchami. Sytuacja
ta wynika z braku tych środków na rynku, a nie z powodu braku środków finansowych. Dyrektor ZOZ
w Oświęcimiu zaznaczył, że 80% załogi personelu szpitalnego to kobiety, które w świetle zamknięcia
jednostek edukacyjnych pozostaną prawdopodobnie z dziećmi w domu, co może spowodować paraliż
z powodu braku personelu w szpitalu. Sytuacja w której pracownik szpitala, który miał kontakt z osobą
zakażoną lub podejrzaną o zakażenie nie ma dostępu do testu na obecność korona wirusa i musi zostać poddany
14 dniowej kwarantannie, płatnej przez pracodawcę, co mocno komplikuje sprawę. Dyrektor zaznaczył,
że wyłączenia nie są złą wolą, ale koniecznością, aby zabezpieczyć tą jednostkę medyczną do realizowania
jej celów.
Poinformował, że szpital składa się z kilku pawilonów do niektórych wejścia zostały zamknięte.
Wejścia są możliwe, tylko przy recepcjach i tam postawieni zostali triażyści, czyli osoby przeprowadzające
pierwszy wywiad z wchodzącym pacjentem do obiektu.
Radny Jarosław Jurzak zadał pytania:
1. Czy szpital posiada wystarczające zabezpieczenia kadrowe personelu lekarskiego i pielęgniarskiego?
2. Czy wszystkie zamówienia i przetargi dot. leków wynikających z bieżącego funkcjonowania szpitala zostały
dopełnione i rozstrzygnięte przed wystąpieniem tego niekorzystnego zjawiska, jakim jest korona wirus?
3. Czy Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu wystąpił do Agencji Rezerw materiałowych o maseczki, ponieważ
stamtąd również można te środki pozyskać?
4. Czy w związku z uruchomieniem przez ORLEN linii produkcyjnej środków dezynfekujących szpital
wystąpił z jakimś monitem bezpośrednio do ORLENU?
Dyrektor Edward Piechulek zaznaczył, że personel w szpitalu zawsze jest na granicy. Ograniczenia, jakie
zostały wprowadzone w ostatnich dniach spowodowały, że personel jest, mamy zabezpieczenie.
Poinformował, że dwa tygodnie temu został złożony wniosek do rezerw państwowych. Niestety do dnia
dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi, a jedynie propozycja, żeby skopiować ten wniosek do Urzędu
Wojewódzkiego. Jeżeli chodzi o dodatkowe środki ochrony w postaci płynu dezynfekującego na chwilę obecną
nie ma z tym problemu. Leki podstawowe i leki, które potrzebuje szpital są, przetargi odbywają się na bieżąco.
W szpitalnej aptece znajdują się leki i nie ma problemu z bieżącym ich dostarczaniem do prowadzenia
podstawowej działalności. Szpital nie ma i nie miał problemów z dostarczeniem leków przed okresem
wystąpienia korona wirusa.
Wicestarosta Paweł Kobielusz przytoczył stosowna regulację spec ustawy z dnia 2 marca 2020 r. mówiącą,
że w przypadku braku ww. produktów minister właściwy w sprawach zdrowia poleca wydanie w niezbędnych
ilościach tych produktów lub wyrobów agencji rezerw materiałowych do podmiotów leczniczych.
Radny Jarosław Jurzak zaznaczył, że jest to tryb zgłaszania poprzez wojewodę i być może kwestie, które
Pan Dyrektor zgłasza będą szybciej rozpatrzone w przytoczonym trybie.
Dyrektor Edward Piechulek poinformował, że wniosek został złożony bezpośrednio do ministerstwa
oraz do Wojewody. Do Wojewody został także wystosowany wniosek z prośbą o wyasygnowanie środków
w kwocie 320 tys. zł na doposażenie trzech sal przeznaczony dla osób podejrzanych o zakażenie korona
wirusem.
Radny Jarosław Jurzak zapytał czy zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami dostawy, które były ich
przedmiotem są realizowane i czy dostawcy wywiązują się z podpisanych umów?
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu poinformował, że przetargi zostały rozstrzygnięte, dostawy
są a egzekucja tych dostaw to jest zupełnie inny temat. Można je wyegzekwować na kanwie prawnej, natomiast
na pewno ich nie będzie w aptece ani na magazynie. Na dzień dzisiejszy szpital nie stanie z tytułu nie
posiadania środków ochrony, ale jest ich bardzo mało.
Radny Artur Mendyk zauważył, że sytuacja jest nadzwyczajna i taki sam problem mają dyrektorzy
pozostałych szpitali. Radny zaznaczył, że niepokoi go brak pomocy ze strony Agencji Rezerw Rządowych.
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Radny Andrzej Skrzypiński odniósł się do zapytania radnego Jarosława Jurzaka odsyłając do przepisów
ustawy o specjalnym trybie postępowania, która jasno określa, że w sytuacji epidemii lub pandemii przepisy
o zamówieniach publicznych są zawieszone.
Zapytał także na jak długi okres czasu starczą rezerwy środków ochrony w trybie, który został wprowadzony?
Dyrektor szpitala odpowiedział, że przy obecnej liczbie posiadanych środków na około tydzień.
Radny Józef Szafran podziękował za inicjatywę dopasowania w szpitalu pomieszczeń a tym samym
umożliwienia osobom, które ewentualnie znajdą się w sytuacjach zakażenia lub podejrzenia o zakażenie
oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego, który przewiezie je do odpowiedniego oddziału.
Radny Adam Bilski zapytał kto jest odpowiedzialny za transport osób chorych? Obecnie nie posiadamy
oddziału zakaźnego więc osoby podejrzane lub zakażone muszą zostać przewiezione poza obszar naszego
powiatu.
Dyrektor poinformował, że szpital ma podpisana umowę z VANMEDEM. Jednak w ww. sytuacji szpital
dzwoni na zwykłe pogotowie i zazwyczaj pogotowie Krakowskie, które ma w swoich zasobach odpowiedni
ambulans, podstawia go do przewozu tego typu pacjenta.
Głos w dyskusji zabrał Poseł na Sejm RP – Marek Sowa.
Poinformował, że bez wątpienia mamy do czynienia z sytuacją kryzysową i to w ujęciu globalnym. To co
obserwujemy na przestrzeni ostatnich tygodni trwa już na świecie od ponad dwóch miesięcy. Wszyscy
zastanawiamy się, jakie będą skutki tego w Polsce zarówno w ujęciu społecznym, ludzkim, ale również
gospodarczym. Bo co do tego, że takie skutki korona wirusa będą, nie możemy mieć już żadnych wątpliwości.
Rząd otrzymał narzędzie do walki z korona wirusem w postaci spec ustawy z dnia 2 marca 2020 r.,
która mówiąc wprost zmienia wszystko w funkcjonowaniu. Szczególną rolą administracji rządowej, w tym
zakresie jest wprowadzenie stanu wyjątkowego w ochronie zdrowia.
Można było wprowadzić stan nadzwyczajny, który jest regulowany w ustawach albo było można dedykować
w tym przypadku konkretne rozwiązania prawne i rząd z takiego rozwiązania skorzystał. Pewnie w momencie,
kiedy była przyjmowana ta ustawa, nikt nie mógł sobie wyobrazić, że na przestrzeni kilku dni dojdzie
do wprowadzenia tak radykalnych rozwiązań z jakimi mamy do czynienia w tej chwili. To na pewno świadczy
o tym, że spodziewamy się sytuacji, która będzie zmieniała się bardzo dynamicznie i co do tego nikt nie ma
żadnej wątpliwości.
Chcę od razu powiedzie, że nie mam wątpliwości, że prewencyjnie lepiej podjąć pięć decyzji pochopnych
niż zaniechać podjęcia jednej właściwej. Nikt nie może mieć w tym zakresie żadnych wątpliwości. To jest
rzecz absolutnie nadrzędna, bo jak popatrzymy na informacje, to zobaczymy, że one się w sposób
nieprawdopodobny zmieniają.
Od dnia wczorajszego praktycznie liczba przypadków w Polsce podwoiła się. Ważne jest to, co w jednym
z dzisiejszych wywiadów Pan Minister Szumowski mówił, że w ciągu najbliższych dni będziemy mieli
najprawdopodobniej sto osób zakażonych, a pewnie za tydzień będziemy dochodzili do takiej liczby,
jak w innych krajach, czyli do tysiąca może mniej. Mówił o perspektywie tygodnia czasu, a właściwie
od pojawienia się pierwszego korona wirusa w Polsce. To pokazuje, że tak naprawdę te informacje, które
dzisiaj tutaj padły o jednej osobie poddanej kwarantannie w Powiecie Oświęcimskim będą za chwile
nieaktualne i taka sytuacja, będzie też w innych powiatach.
Przypadków zakażenia może być zdecydowanie więcej. To co bez wątpienia nas niepokoi i w jakiejś mierze
było widoczne już w trakcie tej dotychczasowej dyskusji, to są dosyć radykalne ograniczania kwestii
związanych z przyjęciami i zabiegami planowymi w szpitalu.
Sytuacja, która jest w szpitalu uniwersyteckim o której mówił Pan Wojewoda nie ma związku z tym, że ten
szpital będzie dedykowany, przeznaczony pod udostępnienie miejsc na oddziały zakaźne. Na oddziały zakaźne
zostaną przeznaczone jeden lub dwa budynki uniwersyteckie na ul. Kopernika lub na ul. Śniadeckiego. To te
budynki zostaną przeznaczone i dedykowane na oddziały zakaźne, bo takich oddziałów i miejsc w Małopolsce
dotychczas było bardzo niewiele. Natomiast mówimy o szpitalu najnowszym, najbardziej nowoczesnym
w Europie oddanym zaledwie kilka miesięcy temu do użytku. On ograniczył swoja działalność od 11 marca
z uwagi na sytuację spowodowaną zagrożeniem korona wirusem i znaczącym ograniczeniem dostępu
do ochrony osobistej personelu medycznego. Ta sytuacja występuje praktycznie w każdym szpitalu.
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Każdy z Państwa musi sobie zdać sprawę, że w tej sytuacji szpitalami uprzywilejowanymi tam, gdzie będzie
w pierwszej kolejności kierowana pomoc, to nie będzie placówka taka, jak ta w Oświęcimiu, bo ona nie ma
oddziału zakaźnego. To będą placówki, które są dedykowane pacjentom zainfekowanym korona wirusem.
Odnoszę wrażenie, że ten pierwszy okres dwóch miesięcy, kiedy było już wiadome, że korona wirus
rozprzestrzenia się początkowo w Chinach, a od 31 stycznia we Włoszech nie został należycie wykorzystany.
Niestety, wtedy nie zrobiono żadnych rezerw w tym zakresie. To jest pewien w mojej ocenie błąd,
który teraz próbuje się nadrobić, przyspieszyć, ale te wszystkie kwestie powinny być już podjęte zdecydowanie
w mojej ocenie wcześniej.
Celem Agencji Rezerw Materiałowych jest zaopatrywanie jednostek medycznych w materiały na wypadek
sytuacji kryzysowych, a nie na wypadek racjonalnej, normalnej sytuacji. Została powołana, aby trzymać
rezerwy na czas kryzysu i te rezerwy według zapotrzebowania, ale też pewnie według decyzji
administracyjnych jeśli trzeba racjonalnie udostępniać. Chcę też powiedzie, że w ustawie o zamówieniach
publicznych jest wprost napisane, że państwo może przejmować kwestie produkcji, czy też inne elementy
w sytuacjach kryzysu i to, czy Dyrektor ma podpisane umowy, czy nie, nie ma tu znaczenia. Trzeba sobie zdać
sprawę, że w sytuacji zagrożenia nie ma innej możliwości.
Ja jestem gigantycznym zwolennikiem decentralizacji wszystkich uprawnień i funkcjonowania samorządu
terytorialnego. Ale na swego rodzaju czas walki z takim gigantycznym, globalnym zagrożeniem tego typu
przepisy muszą być po prostu zaniechane. Musi dochodzić do swego rodzaju dowództwa w zakresie
zarządzaniu tą walką, taka jest specyfika. Ten kto ma te narzędzia, ten również ma pełną odpowiedzialność
w tym zakresie.
Dziękuję za ta sesję. Umożliwiła ona Państwu zapoznanie się z bieżącą sytuacją i jak przygotowane są
wszystkie służby. Żadną tajemnicą nie jest, że mieszkańcy pytają o tą sytuację swoich radnych. Jesteśmy
pierwszym punktem do którego podchodzą, pytają i ważne jest abyśmy taką informację posiadali
i im przekazali. To co jest bardzo istotne i to na co bardzo liczę, to jest to konieczny cały system komunikacji
w tym zakresie. Nie może być takiej sytuacji kiedy przynajmniej potencjalnie występuje zagrożenie związane
z korona wirusem na naszym terenie, wszystkie media się tym interesowały i nikt nie chce udzielić żadnej
informacji.
To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Żałuje, że Dyrektor Stasiuk nie zostawił tu żadnego pracownika
bo uważam, że nie wszyscy musieli uczestniczyć w naradzie z Wojewodą. Przynajmniej jeden pracownik
powinien zostać. Przede wszystkim musi być przepływ komunikacji. Nie ma takiej możliwości,
aby dziennikarz, który dzwoni nie dostał informacji. Udziela mu się informacji zadzwoń do wojewody i tam
też jej nie otrzymuje. To są rzeczy, które w mojej ocenie z punktu widzenia sytuacji nie mogą mieć miejsca.
Dwa tygodnie temu złożyłem wystąpienie do Wojewody w którym pytam o miejsca do kwarantanny, szpitale
dedykowane itd. Mniej więcej mogę sobie wyobrazić, jak wygląda, czy powinno wyglądać zarządzanie tego
typu. Minęło ponad dwa tygodnie nie dostałem też odpowiedzi. To nie jest dobra droga. Trzeba ludzi poważnie
traktować. Bo nie pytamy się po to, żeby zaspokoić własna ciekawość, tylko pytamy się bo albo mamy
świadomość sytuacji, która jest w tej chwili i to jest sytuacja niezwykle trudna albo mamy konieczność
posiadania takiej wiedzy, aby móc przekazać tą wiedzę naszym mieszkańcom.
Ja odczuwam, że mamy do czynienia z sytuacją dużego zaniepokojenia i pewnego poczucia strachu.
Cała debata publiczna została zdominowana tym jednym tematem i bez wątpienia sytuacja, jaka ma miejsce
we Włoszech, to sytuacja do której absolutnie nie można dopuścić. Trzeba podjąć wszystkie kroki, aby nawet
w części nie zbliżyć się do skali, która ma tam miejsce. Dlatego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego,
która odbyła się u Prezydenta RP przedwczoraj zgłosiliśmy cztery elementy, które administracja rządowa
powinna uwzględnić.
Pierwszą kwestią jest wykonywanie testów nie tak, jak do tych czas. W Niemczech czy Korei Północnej, gdzie
wyniki walki z korona wirusem są jednymi z najlepszych wykonuje się tych testów o wiele więcej
niż w Polsce. W naszym kraju, żeby wykonany został test trzeba spełnić dwa z pośród trzech kryteriów.
Sytuacja przedstawiona na dzisiejszej sesji z której wynika, że ktoś przyjechał z terenu mocno zagrożonego
i nikt nawet, Dyrektor Sanepidu nie wie jest niedopuszczalna. To powinny być proste reguły.
Drugą niedopuszczaną kwestią jest sytuacja w której brakuje sprzętu ochrony osobistej. Bo jeśli strach poczują
ratownicy medyczni, przedstawiciele ochrony zdrowia to system nie wytrzyma w tak trudnej sytuacji.
Trzeci element to doposażenie szpitali w respiratory, czy zestawy ratownicze. Tego typu zamówienia muszą
być realizowane.
Czwarta rzecz, która jest w mojej ocenie istotna i nie ma co odkładać tej dyskusji na później musi być
przygotowany pakiet dla przedsiębiorców. Państwo zdajecie sobie sprawę, że wszystkie te decyzje rządu,
których nikt nie kwestionuje i nie może kwestionować to są rzeczy z którymi za miesiąc lub dwa będziemy
musieli się zmierzyć. W piśmie do Wojewody pytałem o Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau
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ponieważ do końca lutego nie dostali żadnej informacji, w jaki sposób powinni postępować.
Chciałbym żebyście Państwo zdali sobie sprawę, że to wszystko będzie nas dotyczyło w każdym wymiarze
budżetowym – budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych. Dziękuje Państwu.

Ad. IV. Dyskusja.
Radny Jarosław Jurzak poinformował, że chciałby serdecznie podziękować Zarządowi Powiatu i wszystkim
służbom, które stanęły na wysokości zadania. Informacje, które zostały przekazane przez służby odnoszą się
bezpośrednio do bezpieczeństwa mieszkańców i mają związek z tematem dzisiejszej sesji.
Zaznaczył, że ma nadzieje, iż Zarząd oraz Prezydium Rady będzie na bieżąco monitować sytuacje w Powiecie.
Poprosił o informowanie na bieżąco radnych tak, aby przepływ informacji pomiędzy radnymi, a mieszkańcami
był łatwy.
Zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu czy w świetle ww. wydarzeń możliwe byłoby
przeniesienie przyszłotygodniowej sesji Rady. Jednocześnie zapytał, czy nie należałoby zastanowić się
nad zmianami statutowym tak, aby w sytuacjach nadzwyczajnych można było przy użyciu środków medialnych
prowadzić sesję zdalnie, bo w chwili obecnej od strony technicznej jest to wykonalne.
Kazimierz Homa – Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że z uwagi na dynamikę wydarzeń można
się spodziewać różnych rozwiązań. Być może sesja się nie odbędzie albo odbędzie się w wyjątkowo
ograniczonym zakresie tylko tych rzeczy, które muszą być procedowane i nie mogą czekać na późniejszy
termin.
Radny Jacek Pyrek również podziękował za sesję ponieważ, jak zaznaczył mieszkańcy tego potrzebowali.
Radny Wojciech Kajdas zapytał w jaki sposób Wojewoda odniesie się do otwierania takich parków,
jak Energylandia, które skupiają dużą ilość osób zarówno pracujących na miejscu, jak i przyjezdnych?
Jakie zostaną podjęte decyzje z uwagi na przyjętą spec ustawę?
Poprosił o przekazanie swojego pytania Wojewodzie.
Wicestarosta Paweł Kobielusz podziękował za sprawny i merytoryczny przebieg XVIII sesji Rady Powiatu
i podsumował sytuacje w Powiecie Oświęcimskim.
Złożył również podziękowania w imieniu Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli, który z przyczyn
zdrowotnych nie mógł osobiście uczestniczyć w sesji, ale śledził ją „on-line”.
Poprosił o rzeczowe, merytoryczne i zdroworozsądkowe podejście nas wszystkich do problemu, który dotknął
WHO.
Ad. V. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 800 do godz. 1031.
Relacja z obrad rady:
http://esesja.tv/transmisja/5952/xviii-sesja-rady-powiatu-w-oswiecimiu-w-dniu-12-marca-2020r-czesc-1.htm
http://esesja.tv/transmisja/5951/xviii-sesja-rady-powiatu-w-oswiecimiu-w-dniu-12-marca-2020r-czesc-2.htm
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