Protokół Nr XX/2020
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 maja 2020 r.

VI kadencja
2018 - 2023

XX sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w hali sportowej Powiatowego Zespołu Nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu,
przy ul. Bema 8.
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),
Osoby zaproszone, goście wg załączonej listy obecności (zał. nr 3).
Porządek sesji:
I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.

Ustalenie porządku obrad.

III.

Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 marca 2020 r.

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 kwietnia 2020 r.
do 15 maja 2020 r.

V.

Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r. wraz z rekomendacją do planowania
budżetu na rok następny oraz sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu”.

VI.

Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019:
1. Wystąpienie Starosty Oświęcimskiego.
2. Przedstawienie opinii komisji stałych oraz klubów radnych.
3. Debata nad raportem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
za rok 2019 – druk 186.
VIII. Podjęcie uchwały absolutoryjnej:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. i Informacja o stanie
mienia Powiatu Oświęcimskiego;
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.;
3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2019 rok;
5. Stanowisko (Wniosek) Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z tytułu wykonania budżetu za rok 2019;
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie
absolutorium;
7. Dyskusja;
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8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2019 rok – druk 188;
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019 – druk 189.
IX.

Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. wraz z autopoprawkami – druk 190;
2. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawkami – druk 191;
3. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 187.

X.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XI.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XII. Sprawy bieżące.
XIII. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem XX 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 na drzwiach
wejściowych do hali sportowej.
Ponadto Przewodniczący poinformował, iż głosowanie odbywać się będzie za pomocą urządzeń
umożliwiających oddawanie głosów w systemie eSesja. Z uwagi na miejsce odbywania sesji oraz zmianę
sieci, poprosił o cierpliwość przy oddawaniu głosów, ponieważ czas reakcji systemu wynosi około 2 do 3
minut.
W przypadku braku możliwości oddawania głosów za pomocą systemu eSesja, zajdzie konieczność
oddawania głosów imiennych poprzez podniesienie ręki i utrwalenie głosu na karcie do głosowania
imiennego.
Kazimierz Homa odczytał Memoriał w 72. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego (zał. nr 4) oraz
przesłanie dotyczące setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka, Karola Wojtyły Papieża Jana Pawła II
(zał. nr 5).
Rada Powiatu w Oświęcimiu uczciła minutą ciszy cześć Ich pamięci.
Przewodniczący Rady przypomniał również, że 27 maja to Dzień Samorządu Terytorialnego – polskie święto,
obchodzone corocznie, uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. W rym roku przypada 30 rocznica pierwszych
wolnych wyborów samorządowych. Z okazji dnia samorządowca Przewodniczący odniósł się do osób, które
współtworzyły i które współtworzą samorząd jednocześnie życząc wielu sukcesów zawodowych oraz
satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej oraz aby trud został zauważony
i doceniony przez mieszkańców całej wspólnoty.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa otworzył obrady XX sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 26 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 poinformował, iż Zarząd Powiatu złożył wnioski o rozszerzenie porządku obrad
w punkcie IX o dodanie następujących ppkt:
➢ ppkt. 4 dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 192,
➢ ppkt. 5 dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu
w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej
w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18 – druk 194,
➢ ppkt. 6 dot. projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów
do samorządu terytorialnego - druk 198.
Przed głosowaniem w sprawie wprowadzenia do porządku obrad, na prośbę radnego Jarosława Jurzaka Starosta
Oświęcimski poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie projektu uchwały – druk 192.
Głosowanie w sprawie wprowadzenia w pkt. IX ppkt 4 – druk 192:
Za:
25 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Starosta Oświęcimski przybliżył uzasadnienie do proponowanego projektu uchwały.
Głosowanie w sprawie wprowadzenia w pkt. IX ppkt 5 – druk 194
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Starosta Oświęcimski pokrótce przedstawił proponowany projekt uchwały.
Radny Adam Bilski poprosił o kilkuminutową przerwę w celu zapoznania się z proponowanym
projektem uchwały, który nie został wcześniej udostępniony radnym.
Radny Jarosław Jurzak stwierdził, że do tej pory wszelkie rezolucje były konsultowane z wszystkimi
radnymi, dodał iż wypadałoby aby cała Rada miała taką możliwość. Taka forma radnemu
nie odpowiada.
Przewodniczący zarządził głosowanie imienne nad wprowadzeniem projektu do porządku obrad.
Głosowanie w sprawie wprowadzenia w pkt. IX ppkt 6 – druk 198:
Za:
15 radnych
Przeciw:
3 radnych
Wstrzymało się:
7 radnych
1 osoba nieobecna.
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Rada przystąpiła do głosowania porządku obrad XX sesji po zmianach:
Głosowanie:
Za:
Przeciw:

15 radnych
11 radnych
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Wstrzymało się:
0
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarządzono 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady zarządził reasumpcję ostatnich dwóch głosowań.
Reasumpcja głosowania w sprawie wprowadzenia w pkt. IX ppkt 6 – druk 198:
Za:
15 radnych
Przeciw:
11 radnych
Wstrzymało się:
0
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Reasumpcja głosowania porządku obrad XX sesji po zmianach:
Głosowanie:
Za:
15 radnych
Przeciw:
11 radnych
Wstrzymało się:
0
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. III. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XIX/2020 z dnia 29 kwietnia
2020 r.
Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. został przyjęty
bez uwag.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
1 osoba nieobecna.

25 radnych
0
1 radny

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 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 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r.
Sprawozdania Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu
oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie od 15 kwietnia 2020 r.
do 15 maja 2020 r. (zał. nr 13).
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Edward Piechulek przedstawił aktualną sytuację
panującą w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu za okres ostatnich dwóch miesięcy w zakresie współpracy
ze środowiskiem zewnętrznym. Dyrektor wymienił instytucje oraz listę darczyńców, którzy wsparli szpital
powiatowy, Edward Piechulek wręczając podziękowania na ręce radnego Leszka Szustera oraz Józefa
Szafranowi podziękował za włożoną pracę i pomoc.
Głos zabrał również radni Dariusz Gawęda, Bogusław Bartula. Odpowiedzi udzielili Starosta Marcin
Niedziela, Wicestarosta Paweł Kobielusz oraz Jerzy Mieszczak członek Zarządu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu – bez uwag.
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Ad. V. Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r. wraz z rekomendacją
do planowania budżetu na rok następny oraz sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu”.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zapoznała się z przedstawioną informacją.
Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła ww. informację (zał. nr 14).

Ad. VI. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Dariusz Gawęda złożył interpelację (zał. nr 15).
Radny Bogusław Bartula zapytał o budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej obok stadionu LKS
Grodzisko, radny chciałby wiedzieć na jakim etapie są przygotowania oraz czy jest szansa na realizację w tym
roku.
Radny Jacek Pyrek złożył wniosek w sprawie rozważenia podczas inwestycji budowlanych przy drogach
powiatowych, gdzie nie ma możliwości zaprojektowania i wybudowania pełnowymiarowych chodników
dla bezpieczeństwa mieszkańców i pieszych (zał. nr 16).

Ad. VII. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019.
Raport o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019 wraz ze sprostowaniem pisarskim stanowi załącznik
nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 1. Wystąpienie Starosty Oświęcimskiego.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela przedstawił i omówił prezentację dot. raportu o stanie powiatu.
Ad. 2. Przedstawienie opinii komisji stałych oraz klubów radnych.
Komisje stałe Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz Przewodniczący Klubów w Radzie Powiatu nie wnosząc uwag
wydali pozytywną opinię do Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019.
Ad. 3. Debata nad raportem.
Przewodniczący poinformował, że do dnia 26 maja br. nie wpłynęły zgłoszenia mieszkańców do udziału
w debacie. Informacja o debacie była podana do publicznej wiadomości wraz z niezbędnymi drukami zgłoszeń
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Powiatu Oświęcimskiego.
Brak debaty.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019
– druk 186 (zał. nr 18)
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 20) i nadano Nr XX/188/2020.
Zarządzono 15 minutową przerwę.
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Ad. VIII. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
Ad. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. i Informacja
o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego (zał. nr 21).
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela stwierdził, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2019 rok stanowiące załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
Nr 52/321/2020 z dnia 17 marca 2020 r. oraz zawarte w nim informacje dodatkowe - są sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zapisami ustawy o finansach publicznych, na podstawie
danych wynikających z ksiąg rachunkowych.
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019:
Starosta przypomniał, iż budżet powiatu na 2019 rok został uchwalony uchwałą nr V/35/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 roku. W trakcie roku 2019 roku zostały dokonane zmiany poprzez
podjęcie, w zależności od kompetencji, uchwał rady i zarządu.
W 2019 roku nie uchylono żadnej uchwały finansowej.
Realizacja budżetu na koniec 2019 roku wygląda następująco:
• dochody
191.344.973,57 zł, tj. 100% planu,
• wydatki
180.188.967,95 zł, tj. 91% planu,
• przychody
12.624.029,70 zł, w tym emisja obligacji na kwotę 6.000.000 zł
• rozchody
6.667.994,38 zł,
• kwota długu na koniec 2019 roku wyniosła 29.774.263 zł
Budżet Powiatu został zrealizowany prawidłowo, zadania realizowane były zgodnie z wymogami prawa,
zobowiązania regulowano terminowo.
Największą pozycję dochodów (ok. 40%) stanowią subwencje w kwocie 75 545 916 zł.
Największą pozycję wydatków (ok. 60% wydatków bieżących) stanowią wynagrodzenia na kwotę
86 614 581,31 zł.
W 2019 roku największą kwotę wydatkowano na zadania z zakresu:
• oświaty i wychowania
– ok 49% wydatków,
• pomoc społeczną i politykę społeczną
– 17% wydatków
• drogi i transport
– 14% wydatków,
• administracja publiczna
– 9% wydatków.
Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane na prawidłowym
poziomie.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu.
Roczne sprawozdanie finansowe podlegało opinii Biegłego Rewidenta, uzyskano opinię pozytywną.
II. Informacja o stanie mienia:
Wartość majątku Powiatu, będącego w dyspozycji jednostek powiatowych na koniec 2019 roku wyniosła
470 931 689 zł. Co oznacza wzrost wartości majątku o około 28 mln zł w trakcie roku 2019.
Mienie stanowi przede wszystkim własność Powiatu Oświęcimskiego.
III. Przedstawiona została również informacja o przebiegu wykonania planu samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za 2019 roku.
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Starosta Marcin Niedziela nadmienił, że sytuacja obu instytucji tj. ZOZ Oświęcim i PZOL Grojec zostanie
omówiona odrębnym trybem.
Jednakże zwrócił uwagę na fakt, że oba zakłady zakończyły rok zyskiem, co jest szczególnie istotne,
w sytuacji gdzie ZOZ w Oświęcimiu zakończył rok 2018 stratą na poziomie 1,9 mln zł.
Uzyskanie dodatniego wyniku i utrzymanie płynności finansowej jest ważne również w związku z wyzwaniami
roku 2020.
IV. Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu instytucji kultury
czyli Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) za 2019 roku.
Sytuacja muzeum jest omawiana odrębnie na posiedzeniu Rady Powiatu – ale chciałbym zaznaczyć,
że Muzeum ma bardzo dobrą sytuację finansową.
Ad. 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019 (zał. nr 22).
Skarbnik Powiatu Katarzyna Wanat wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego
za rok 2019 zgodnie z przepisami składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu,
2) łącznego (po dokonaniu odpowiednich wyłączeń )
• bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, r
• rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek
budżetowych,
• zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek
budżetowych,
• informacji dodatkowej, obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.
Sprawozdanie podlegało badaniu biegłego rewidenta.
1) Bilans z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego zamknął się kwotą 29 511 346,25 zł, a główną
pozycję aktywów stanowią środki pieniężne w kwocie 27 280 938,10 zł, zaś pasywów zobowiązania
na kwotę 30 085 346,31 zł,
2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego
zamknął się kwotą 292 397 544,02 zł.
Aktywa obejmują:
- aktywa trwałe w kwocie 280 201 276,44 zł, gdzie największą pozycję stanowią środki trwałe,
- aktywa obrotowe w kwocie 12 196 267,58 zł.
Największą pozycję w pasywach stanowi fundusz w kwocie 270 589 189,66 zł.
3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek
budżetowych.
• Przychody jednostek wyniosły: 191 627 968,13 zł
• Koszty jednostek wyniosły:
134 977 312,64 zł
• Wynik netto jednostek wyniósł: 56 650 655,49 zł
4) Łączne zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu
jednostek budżetowych:
Wartość funduszu na koniec 2019 roku wynosi 270 589 189,66 zł.
5) Informacja dodatkowa zawiera inne, nieujęte w poprzednich dokumentach informacje i szczegóły.
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Ad. 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego (zał. nr 23).
Katarzyna Wanat Skarbnik przypomniała, że sprawozdanie wraz z opinią biegłego rewidenta
z badania finansowego została przesłana Radnym, następnie dodała, że opinia jest pozytywna bez uwag
i zaleceń.
Ad. 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu
Oświęcimskiego za 2019 rok.

Powiatu

Wojciech Kajdas Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2020 r. Nr S.O.XIII/423/03/20 w sprawie zaopiniowania
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2019 (zał. nr 24).
Ad. 5. Stanowisko (Wniosek) Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
Andrzej Skrzypiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019 r.
wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 rok (zał. nr 25).
Ad. 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie
absolutorium.
Wojciech Kajdas Wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 maja 2020 r. Nr S.O.XIII/424/05/20
dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (zał. nr 26).
Ad. 7. Dyskusja.
Radny Jerzy Mieszczak przedstawił opinię Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Powiatu
Oświęcimskiego do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 (zał. nr 27).
Radny Jarosław Jurzak przedstawił opinie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019.
Radny Andrzej Skrzypiński przestawił opinię Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna KOS
2018.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
ad. a)
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 rok – druk 188 (zał. nr 28).
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
20 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
6 radnych
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
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Uchwała została przyjęta (zał. nr 30) i nadano Nr XX/189/2020.
ad. b)
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019
(zał. nr 31).

– druk 189

Głosowanie:
Za:
15 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
11 radnych
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 33) i nadano Nr XX/190/2020.
Przewodniczący Kazimierz Homa pogratulował Zarządowi Powiatu jednocześnie stwierdził, że Rada Powiatu
udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019.
Starosta Marcin Niedziela podziękował Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium.
Ad. IX. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. wraz z autopoprawkami – druk 190 (zał. nr 34) omówiła
Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
2 radnych
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 36) i nadano Nr XX/191/2020.
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawkami – druk 191
(zał. nr 37), (zał. nr 38) omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
25 radny
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1 radny
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 40) i nadano Nr XX/192/2020.
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 187
(zał. nr 41) omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
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Przewodniczący Leszek Szuster poinformował o pozytywnej opinii Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Promocji Powiatu.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 43) i nadano Nr XX/193/2020.
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia
2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu – druk 192 (zał. nr 44) omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głos w dyskusji zabrał radny Jarosław Jurzak, wyjaśnień udzieliła Katarzyna Wanat Skarbnik.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się: 0
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 46) i nadano Nr XX/194/2020.
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie
dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy
Krakowskiej 18 – druk 194 (zał. nr 47) omówił Starosta Oświęcimski.
Głos w dyskusji zabrali radny Jarosław Jurzak i Adam Bilski. Wyjaśnień udzielił Starosta Oświęcimski.
Ponadto Adam Bilski poprosił o konkretne określenie w uchwale celu przeznaczenia darowizny.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
17 radnych
Przeciw:
2 radnych
Wstrzymało się: 7 radnych
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 49) i nadano Nr XX/195/2020.
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie podjęcia rezolucji z okazji 30. Rocznicy wolnych wyborów do samorządu
terytorialnego – druk 198 (zał. nr 50).
Treść rezolucji odczytał Przewodniczący Rady Powiatu.
Głos w dyskusji zabrał radny Adam Bilski wnioskując aby wnioskodawcy wycofali się z przyjęcia rezolucji.
Radny Jarosław Jurzak w swojej wypowiedzi podkreślił, że treści zawarte w rezolucji są nie do przyjęcia
i klub radnych PiS nie może brać udziału w takim głosowaniu, jednak zaproponował aby ogłosić 5 minutową
przerwę i dać czas na zastanowienie się, konsultacje a także wycofanie się z projektu uchwały.
Zarządzono 5 minutową przerwę.
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Przewodniczący Leszek Szuster poinformował o pozytywnej opinii Komisji Prawa, Porządku Publicznego
i Promocji Powiatu.
Radni Klubu PiS wychodząc z hali sportowej opuścili obrady sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt:
Za:
15 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się: 0
12 radnych nieobecnych.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 52) i nadano Nr XX/196/2020.
Ad. X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedź na zapytanie radnego Bogusława Bartuli udzielił Jerzy Mieszczak.
Ad. XI. Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak wniosków i oświadczeń.
Ad. XII. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
przez Radę Powiatu w Oświęcimiu, Zarząd Powiatu oraz Starostę Oświęcimskiego została opublikowana
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Oświęcimskiego (zał. nr 53, zał. nr 54).
Planowany termin kolejnej sesji to 24 czerwca br.
Na zakończenie głos zabrał radny Józef Szafran dziękując radnym za wsparcie finansowe dla rodzin
strażackich z Bielan.
Ad. XIII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XX sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1300 do godz. 1710.
Relacja z obrad rady: https://www.youtube.com/watch?v=NDT53cAXKDA

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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