Protokół Nr XXII/2020
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 24 czerwiec 2020 r.

VI kadencja
2018 - 2023

XXII 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).
Porządek sesji:
I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.

Ustalenie porządku obrad.

III.

Przyjęcie protokołów:
• Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 maja 2020 r.
• Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 czerwca 2020 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 19 maja 2020 r.
do 9 czerwca 2020 r.

V.

Interpelacje i zapytania radnych.

VI.

Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawach:
1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – druk 203;
2. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 195;
3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów OpiekuńczoLeczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – druk 204;
4. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu
– druk 196;
5. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego
za 2019 rok – druk 200;
6. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. wraz z autopoprawką – druk 201;
7. 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 autopoprawką – druk 202;
8. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 197;
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9. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Fresenius Nephrocare Polska Spółka
z o.o. części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia stawek dzierżawy – druk 205;
10. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy
Kościelnej 6 i 6a – druk 206;
11. przekazania Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg
powiatowych – druk 207.
VII.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.
IX.

Sprawy bieżące.

X.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem XXII 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 2020 r. poz. 920) 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.
Przewodniczący poinformował także, że w przypadku zmiany obecności radnych na sali podczas sesji nastąpi
ponowne sprawdzenie obecności przed rozpoczęciem głosowania.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa otworzył obrady XXII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych, co stanowi
kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Kazimierz Homa rozpoczął od uroczystego wydarzenia, które związane było z pożegnaniem odchodzącej
na emeryturę wieloletniej Dyrektor Domu Dziecka w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Kętach Pani Bożeny Bryg. Okolicznościowy list gratulacyjny sygnowany przez Starostę Marcina Niedzielę,
wicestarostę Pawła Kobielusza i Przewodniczącego Rady odczytał ostatni z wymienionych.
„Szanowna Pani Dyrektor,
W imieniu Rady Powiatu w Oświęcimiu prosimy o przyjęcie słów uznania i podziękowań za długoletnią pracę
na rzecz Powiatu Oświęcimskiego i jego mieszkańców w związku z zakończeniem przez Panią pracy zawodowej
na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w Oświęcimiu, a następnie zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, gdzie pełniła Pani funkcję dyrektora dla Domu Dziecka w Oświęcimiu
i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach.
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Kierując do Pani słowa podziękowań za lata pracy w szeroko pojętej pomocy społecznej na rzecz dzieci,
młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie oraz z trudnościami wychowawczymi, pragniemy również
przekazać serdeczne życzenia zdrowia na lata zawodowego odpoczynku, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym oraz wielu radości w każdym nadchodzącym dniu.
Dla osób aktywnych, które z poświęceniem i pasją oddawały się pracy zawodowej, moment przejścia
na emeryturę jest czasem szczególnym.
Dlatego życzymy Pani również odnalezienia nowych dróg realizacji swoich życiowych planów, marzeń
i ambicji”.
W imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu głos zabrał starosta Marcin Niedziela.
Cyt.: „Dziękujemy za zaangażowanie i zdolności zarządcze. Dziękujemy za autentyczną empatię, którą
okazywała Pani swoim podopiecznym. Raz jeszcze dziękuję i gratuluję – powiedział włodarz Powiatu
Oświęcimskiego.”
Wyraźnie wzruszona Bożena Bryg podziękowała wszystkim radnym za owocne lata współpracy.
Cyt.: „Jako placówka doświadczaliśmy czegoś niezwykłego – pomocy ze strony państwa nie jako radnych,
lecz jako ludzi, i tak od pierwszej kadencji. I to jest dowód na to, że to była naprawdę placówka powiatowa –
wyznała Bożena Bryg, przypominając rajcom w jak trudnych okolicznościach i stanie technicznym placówka
została przejęta przez Powiat Oświęcimski.”
Głos zabrał także radny Leszek Szuster, na co dzień dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
dzieląc się refleksjami na temat współpracy Bożeny Bryg z MDSM w Oświęcimiu.
Cyt.: „Wychowankowie, którzy odbywali praktyki w Domu Spotkań opowiadali nam o klimacie i atmosferze,
którą Pani wytworzyła w Domu Dziecka. To niezwykła sztuka, że potrafiła Pani stworzyć tym dzieciom
prawdziwy Dom, za co bardzo dziękuję. To wielka sprawa, wkład w Oświęcim i w troskę nad dziećmi,
które wymagają szczególnej uwagi. Bedzie nam Pani bardzo brakowało – wyznał Leszek Szuster, wyrażając
nadzieję, że mimo przejścia na emeryturę pani Bożena nie zapomni o swoich podopiecznych.”

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.
Nie wniesiono żadnych wniosków o zmianę porządku obrad.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła proponowany porządek obrad.

Ad. III. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Do protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 maja 2020 r. nie wniesiono uwag.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 czerwca 2020 r. nie wniesiono uwag.
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Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Brak 1 głosu.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 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 19 maja 2020 r. do 9 czerwca 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 19 maja 2020 r.
do 9 czerwca 2020 r. (zał. nr 5).
Pytanie do ww. sprawozdania zadał radny Waldemar Klisiak.
Odpowiedzi udzielił Wicestarosta Paweł Kobielusz.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o sprawdzenie obecności.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu – bez uwag.

Ad. V. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje złożone podczas XXII sesji Rady Powiatu:
➢ Radny Jarosław Jurzak interpelował w sprawie sytuacji związanej z wykaszaniem poboczy przy drogach
powiatowych (zał. nr 6),
➢ Radny Jacek Pyrek interpelował w sprawach remontu drogi powiatowej ul. Nadwiślańska w Bobrku
oraz stopnia wykorzystania pomocy rządowej dla przedsiębiorców z powiatu oświęcimskiego (zał. nr 7,
nr 8),
➢ Radny Władysław Zaliński interpelował w sprawie dotacji kwoty 100.000,00 zł na zakup samochodu
gaśniczego dla OSP we Włosienicy (zał. nr 9),
➢ Radna Ewa Pawlusiak interpelowała w sprawie poprawy odwodnieni podchodnikowych (korytek) w ciągu
drogi powiatowej ul. Olszyny w Jawiszowicach – pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Mostową
a skrzyżowaniem z ul. Witosa oraz o wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na drogach
powiatowych (zał. nr 10, nr 11).
Ad. VI. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r . – druk 203 (zał. nr 12) omówił Edward
Piechulek – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Przewodniczący Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o sprawdzenie obecności.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:

24 radnych
0
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Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 14) i nadano Nr XXII/197/2020.
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu –
druk 195 (zał. nr 15).
Przewodniczący Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 17) i nadano Nr XXII/198/2020.
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – druk 204
(zał. nr 18) omówiła Stanisława Dębowska–Paryż – Główna Księgowa Powiatowych Zakładów Opiekuńczo –
Leczniczych w Grojcu.
Przewodniczący Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 20) i nadano Nr XXII/199/2020.
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów OpiekuńczoLeczniczych w Grojcu – druk 196 (zał. nr 21).
Przewodniczący Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
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Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 23) i nadano Nr XXII/200/2020.
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu
Oświęcimskiego za 2019 rok – druk 200 (zał. nr 24) omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 26) i nadano Nr XXII/201/2020.
zad. 6.
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 201 (zał. nr 27), (zał. nr 28)
omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 30) i nadano Nr XXII/202/2020.
ad. 7.
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 202 (zał. nr 31), (zał. nr 28) omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 33) i nadano Nr XXII/203/2020.
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół
specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 197 (zał. nr 34) omówił
Paweł Kobielusz Wicestarosta.
Przewodnicząca Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Edukacji.
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Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 36) i nadano Nr XXII/204/2020.
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Fresenius Nephrocare
Polska Spółka z o.o. części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia stawek dzierżawy – druk 205 (zał. nr 37).
Przewodniczący Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Radny Adam Bilski zadał pytania do ww. projektu uchwały.
Edward Piechulek – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu udzielił odpowiedzi.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 39) i nadano Nr XXII/205/2020.
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu
przy ulicy Kościelnej 6 i 6a – druk 206 (zał. nr 40) omówiła Teresa Jankowska Etatowy Członek Zarządu
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1 radny
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 42) i nadano Nr XXII/206/2020.
ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych – druk 207 (zał. nr 43) omówił Marcin Niedziela Starosta Oświęcimski.
Przewodnicząca Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Głos w dyskusji zabrali Radni Dariusz Gawęda, Józef Szafran oraz Marcin Niedziela Starosta Oświęcimski.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:

24 radnych
0
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Wstrzymało się:
0 radnych
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 45) i nadano Nr XXII/207/2020.
Ad. VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu poinformował, że zgodnie ze statutem Powiatu Oświęcimskiego
odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie w terminie 14 dni.
Ad. VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Ewa Pawlusiak złożyła wniosek do Zarządu Powiatu o zobowiązanie wykonawcy usługi koszenia traw
przy drogach powiatowych, ze szczególnym wskazaniem Gminy Brzeszcze – Jawiszowice.
Radny Dariusz Gawęda złożył oświadczenie zgodnie z, którym w związku z zakończeniem roku szkolnego
przypomina Wicestaroście Pawłowi Kobieluszowi o zobowiązaniu dot. klasy chemicznej w PZ Nr 2 SOMSiT
im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela oraz Wicestarosta Paweł Kobielusz odnieśli się do pisma Radnych
Klubu Prawa i Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2020 r. dot. zarzutu braku zaangażowania Powiatu w dbanie
o bezpieczeństwo szpitala w sytuacjach związanych z COVID–19. Poinformowali, że w ostatnim okresie nie
było tygodnia w którym nie zajmowaliby się kwestią bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców
Oświęcimia. Były to działania celem których było zabezpieczenie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
oraz jednostek Starostwa w tym także Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu przed coronavirusem. Starosta
Oświęcimski odniósł się także do zarzutu nieuczestniczenia w spotkaniach z Wojewodą Małopolskim, braku
odpowiedzi na składane interpelacje oraz zakażeń personelu medycznego Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu.
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela złożył oświadczenie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu na temat
obchodów 80. rocznicy pierwszego transportu do KL Auschwitz, w związku ze stanowiskiem zawartym
w liście otwartym Prawa i Sprawiedliwości.
„Dokładnie 80 lat temu hitlerowscy okupanci deportowali do nowo utworzonego niemieckiego obozu
w Auschwitz pierwszą grupę 728 Polaków, więźniów politycznych przetrzymywanych wcześniej w więzieniu
w Tarnowie. Transport, wiozący przede wszystkim młodych ludzi, często aresztowanych przy próbie
przekroczenia granicy celem przedostania się do tworzonej tam armii polskiej, dotarł na miejsce
14 czerwca 1940 roku. Dzisiaj data ta jest jednym z symboli męczeństwa narodu polskiego. Od 2006 roku
14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady.
Dla obecnych władz Powiatu Oświęcimskiego pamięć i szacunek dla tego święta stanowi ważny aspekt
działalności naszego Powiatu w obszarze troski o upamiętnianie ważnych historycznie rocznic narodowych.
Tegoroczne obchody zapowiadały się bardzo uroczyście, a Powiat Oświęcimski był ich aktywnym
współorganizatorem i członkiem komitetu organizacyjnego. Pierwotne plany, z uwagi na pandemię Covid-19
zostały skorygowane ze względu na wprowadzanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ponadto Wojewoda
Małopolski nie wydał zgody na organizację zgromadzenia na terenie Miejsca Pamięci. W tych okolicznościach
wiele działań informacyjnych i edukacyjnych przeniesiono w obszar online. W tym celu powiatowe Muzeum
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) przygotowało na swojej stronie internetowej obszerny
materiał poświęcony wydarzeniom z 14 czerwca 1940 roku. Natomiast delegacja Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu oddała hołd ofiarom Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i innych Obozów
Zagłady składając kwiaty i zapalając znicze pod Ścianą Śmierci w muzeum byłego obozu KL Auschwitz
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oraz na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – pod tablicą
poświęconą pierwszemu transportowi do KL Auschwitz, a także pod pomnikiem Witolda Pileckiego.
Ze względu na procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie delegacje
uczestniczące w obchodach składały kwiaty indywidualnie. Na terenie Muzeum administrator tego Miejsca
Pamięci wyznaczył dla delegacji Powiatu godzinę 15.10. W tym kontekście zaskakujące jest rozpowszechnianie
przez Kluby Radnych Prawa i Sprawiedliwości nieprawdziwych informacji, że podczas uroczystości
rocznicowych zabrakło przedstawicieli władz Powiatu Oświęcimskiego. W aspekcie wspomnianego
rozporządzenia Rady Ministrów niezrozumiałe jest także oczekiwanie, że delegacja Powiatu miałaby dołączyć
do innych delegacji, np. z Prezydentem RP na czele.
Wobec przedstawionych faktów, przekazywanie nieprawdziwych informacji na temat braku udziału władz
Powiatu Oświęcimskiego w upamiętnieniu 80. rocznicy pierwszego transportu jest przejawem
wykorzystywania tych bolesnych historycznych wydarzeń do realizacji partykularnych celów polityczny.
Apelujemy o zaprzestanie takich praktyk”.
Wicestarosta Paweł Kobielusz złożył oświadczenie w którym odniósł się do sytuacji edukacyjnej i zdrowotnej
w Powiecie Oświęcimskim w dobie koronawirusa.
Radny Jarosław Jurzak odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli
i Wicestarosty Pawła Kobielusza.
Oświadczenia w ww. kwestiach złożyli również Przewodniczący Rady Powiatu w
Kazimierz Homa oraz Radni Adam Bilski, Andrzej Skrzypiński.

Oświęcimiu

Ad. IX. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna
korespondencja.
Kazimierz Homa w związku z rozpoczętym sezonem wakacyjnym życzył wszystkim zgromadzonym na sali dużo
zdrowia, wyrażając nadzieję, że uda się wszystkim obecnym wypocząć. Dodał, że kolejne posiedzenie rady
zaplanowano na miesiąc wrzesień.

Ad. X. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XXII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1615.
Relacja z obrad rady:
http://esesja.tv/transmisja/7533/xxii-sesja-rady-powiatu-w-oswiecimiu-w-dniu-24-czerwca-2020r.htm

Protokołowały: Ewelina Stefańczyk, Anna Sporysz.
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