Protokół Nr XXIII/2016
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 września 2016 r.

V kadencja
2014 - 2018

XXIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej
im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4 (Internat).
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/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 czerwca 2016 r.
 Nr XXI/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016 r.
 Nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 września 2016 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 21 czerwca 2016 r. do 13 września 2016 r.

V.

Przeciwdziałanie bezrobociu w Powiecie Oświęcimskim.

VI.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2016 r.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 198;
2. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 199;
3. zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu – druk 200;
4. zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2016 r. przyznanych
samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 190;
5. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2017 ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 191;
6. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 188;
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7. ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie
Oświęcimskim – druk 174;
8. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku – druk 192;
9. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmku – druk 193;
10. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmku – druk 194;
11. zamiaru likwidacji Technikum w Chełmku – druk 195;
12. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmku – druk 196;
13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jawiszowicach składającej się
z działki nr 755/33 oraz udziału 1/3 części w działkach nr 755/76, 755/49, 755/78,
stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego – druk 177;
14. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części działki nr 673/1
położonej w Grojcu z przeznaczeniem na umieszczenie masztu telekomunikacyjnego
do transmisji sygnału internetowego – druk 178;
15. dokonania na rzecz Gminy Kęty darowizny działek nr 3026/7, 3026/8, 3026/2, 3003 i 3004
położonych w Kętach obręb Wschód – druk 189;
16. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej
Powiatu Oświęcimskiego – druk 175;
17. przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy
Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel – druk 179;
18. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych
na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk 197.
IX.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2016 r.

X.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XI.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XII. Sprawy bieżące.
XIII. Zamknięcie sesji.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek otworzył XXIII sesję Rady Powiatu
w Oświęcimiu witając radnych, zaproszonych gości oraz pozostałe osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 25 radnych,
co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.

Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Starosta Zbigniew Starzec w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/208/2016 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania
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zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bulowicach” – druk 202.
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad:
Za:
25
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są jeszcze inne wnioski o uzupełnienie
lub zmianę porządku obrad.
Rada Powiatu nie wnosząc uwag do porządku obrad przystąpiła do głosowania.
Głosowanie całości porządku obrad:
Za:
25
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r., Nr XXI/2016
z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XXII/2016 z dnia 5 września 2016 r.
Protokoły z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu o numerach:
 XX/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 czerwca 2016 r.
 XXI/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016 r.
 XXII/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 września 2016 r.
zostały przyjęte przy 26 głosach za.

Ad. IV. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty
Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie za okres
od 21 czerwca 2016 r. do 13 września 2016 r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady
Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie
od 21 czerwca 2016 r. do 13 września 2016 r. (zał. nr 3). Starosta Zbigniew Starzec zaproponował,
aby radni zadawali pytania do konkretnego punktu.
Pytania do Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu:
Radny Kazimierz Homa
IV.26.
Przyjęcie informacji o odmowie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
za internatem PZ Nr 2 w Oświęcimiu. (Prezydent Miasta Oświęcim negatywnie rozpatrzył wniosek
Zarządu Powiatu o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego z powodu braku środków
finansowych w budżecie Gminy Miasta Oświęcim w 2016 r.).
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Radny zapytał, czy był to kolejny wniosek o zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego
oraz jakie są skutki odmowy zmiany planu na tym terenie?
Starosta Zbigniew Starzec poinformował, że za budynkiem Internatu przy PZ Nr 2 znajduje się pas
zieleni, który powiat chciałby sprzedać pod budownictwo jednorodzinne. W związku z tym
zwrócono się do miasta Oświęcim z prośbą o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
dla tego miejsca.
IV. 85.
Brak akceptacji wniosku o zwiększenie pomocy rzeczowej dla Miasta Oświęcim z przeznaczeniem
na realizację zadań własnych powiatu w zakresie zarządu nad drogami. (Zarząd nie przyznał
dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 000 zł. na bieżące naprawy cząstkowe
nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych na terenie Miasta Oświęcim).
Radny zapytał, o naprawę na których traktach powiatowych wnioskowało Miasto Oświęcim?
Starosta wyjaśnił, że Prezydent Miasta Oświęcim zwrócił się z prośbą wygospodarowanie kwoty
10 tys. zł na naprawę dróg uszkodzonych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Powiat
z tytułu przygotowań do tego wydarzenia poniósł koszty w wysokości około 1 mln zł. W związku
z tym, Zarząd nie widzi potrzeby finansowania napraw, gdzie udział miasta Oświęcim
w organizacji ŚDM był zaledwie 10%, a ponadto nie stwierdzono uszkodzeń wymagających
natychmiastowych napraw.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu.

Ad. V. Przeciwdziałanie bezrobociu w Powiecie Oświęcimskim.
Pani Marta Budzyńska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu przedstawiła
informację dotyczącą przeciwdziałaniu bezrobociu w Powiecie Oświęcimskim (zał. nr 4).
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że komisja zapoznała się z przedłożoną
informacją.
Dyskusja:
Radny Roman Gancarczyk poprosił o wyjaśnienie pojęcia szczególna sytuacja na rynku pracy?
Pani dyrektor wyjaśniła, że dotyczy to osób o których mowa w art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli:
1) bezrobotnym do 30 roku życia,
2) bezrobotnym długotrwale,
3) bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
5) bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
6) bezrobotnym niepełnosprawnym.
Osobom objętych tymi kategoriami przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału
w programach specjalnych.
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Radny Sławomir Momot odniósł się do informacji dotyczącej prac społeczno-użytecznych, które
zostają przedłużone do listopada br. W związku z tym zapytał, czy istnieje możliwość uruchomienia
tych prac wcześniej niż od 1 kwietna 2017?
Pani Marta Budzyńska wyjaśniła, że ze strony PUP nie ma problemu. Jeżeli środki z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostaną przekazane w styczniu lub początkiem lutego 2017 r.,
wówczas nie ma problemu aby wcześniej uruchomić prace o które pyta radny.
Rada Powiatu przyjęła omówione sprawozdanie.

Ad. VI. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze
2016 r.
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu omówiła:
 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2016 r.,
stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Nr 121/329/2016 z dnia
22 sierpnia 2016 r.;
 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego
za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
Nr 121/329/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.;
 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu Nr 121/329/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że z w/w informacją zapoznały się wszystkie komisje stałe
Rady Powiatu.
W/w informacja została przyjęta przez Radę Powiatu.

Ad. VII. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje:
Radny Wojciech Kajdas:
1. Dot. odmalowania farbą drogowa linii wskazujących skrajnie drogi nr 1773K (zał. nr 6),
2. Dot. ścięcia poboczy drogi powiatowej nr 1773K w miejscowości Smolice (zał. nr 7),
3. Dot. przebudowy drogi powiatowej na 1807K w Trzebieńczycach (zał. nr 8),
4. Dot. naprawy nawierzchni drogi powiatowej na 1807K na odcinku Zator-Graboszyce (zał. nr 9).
Zapytania:
Radny Wojciech Kajdas zapytał, na jakim etapie są aktualnie przygotowania do „akcji zima”,
czy przystąpiono do przetargu na to zadanie oraz na jakiej podstawie powiat rozliczać się będzie
z firmą, która wygra przetarg ?
Radny Paweł Kobielusz zadał pytanie odnośnie miejsc parkingowych w związku z prowadzoną
przebudową ul. Słowackiego w Oświęcimiu. Zauważył, że miejsca parkingowe tworzone
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są równolegle a nie prostopadłe do jezdni. Celem inwestycji miała być poprawa komfortu życia
mieszkańców, dlatego chciałby otrzymać wyjaśnienia, które przekaże później mieszkańcom. Radny
poprosił, aby odpowiedź na jego zapytanie została udzielona w formie pisemnej.
Radny Adam Sowa zapytał, czy będzie lub była realizowana jesienna wycinka drzew przy drogach
powiatowych. Dodał, że mieszkańcy ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej zgłosili taką potrzebę.
Radny Andrzej Skrzypiński, zapytał o stan zaawansowania prac inwestycji przy ul. Krasińskiego
w Chełmku, jakie są ewentualne zagrożenia terminowego wykonania prac oraz jaka jest ogólna
ocena współpracy z firmą wykonująca inwestycję ponieważ zauważył chaos oraz brak zabezpieczeń
przy pracach co stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Radny zapytał również, na jakim
etapie są prace przy budowie chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku?
Radny Paweł Kobielusz poprosił o zmianę organizacji ruchu przy inwestycji przy ul. Słowackiego,
ponieważ mieszkańcy nie mają możliwości wydostania się z ul. Lehnerta oraz ul. Chrobrego
w stronę ul. Mieszka, bez łamania przepisów.
Radna Grażyna Kopeć zapytała o termin wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy
Jezioro z ul. Porębską i Wadowicką?

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok
Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. (zał. nr 10) wraz
z autopoprawką – druk 198 (zał. nr 11) omówiła Pani Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna, 9 głosów za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radny,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 12).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 199
(zał. nr 13) omówiła Pani Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna przy 8 głosach za.
Dyskusja: brak.
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Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 14).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 200 (zał. nr 15) omówiła Pani Katarzyna Wanat
Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna przy 8 głosach za.
Dyskusja: brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 16).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
23 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2016 r. przyznanych samorządowi
powiatowemu według algorytmu – druk 190 (zał. nr 17) omówiła Joanna Saroska – pracownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
1 wstrzymujący.

– opinia pozytywna 5 głosów za,

Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 25 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 18).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2017 ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 191 (zał. nr 19) omówiła
Joanna Saroska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna jednogłośna.
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Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 26 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 20).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 188
(zał. nr 21) omówiła Sabina Bigos-Jaworowska – dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna jednogłośna.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
24 radnych,
Przeciw:
1 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 22).
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, która trwała od godz. 1510 do godz. 1520.
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych
w Powiecie Oświęcimskim – druk 174 (zał. nr 23) omówiła Monika Stalica – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywna jednogłośna.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
26 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 24).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku
(zał. nr 25) omówił Jarosław Jurzak – Wicestarosta.

– druk 192

Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywna przy 6 głosach za, 1 głosem wstrzymującym.
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Dyskusja:
Radny Andrzej Skrzypiński złożył wniosek, aby projekty uchwał dotyczące likwidacji PZ Nr 8
przegłosować blokiem.
Ponadto radny odnosząc się do problemu stwierdził, że każda likwidacja szkoły zawsze jest porażką
i przytoczone argumenty opierają się na rzeczywistości, ponieważ do tej szkoły naboru nie było,
ale zasadniczym pytaniem jest, czy zrobiono wszystko, aby tą szkołę uratować i na to pytanie
nie potrafi odpowiedzieć. Zamierzał zapytać o to przedstawiciela Jego społeczności, radnego
Jacka Pyrka ,jak to wygląda z Jego perspektywy ale niestety nie ma takiej możliwości.
Andrzej Skrzypiński cytując słowa Kazimierza Górskiego stwierdził, że mecz można wygrać,
przegrać albo zremisować i tu podobnie można głosować za, przeciw lub wstrzymać się, a jak
pokazuje dzisiejsza sytuacja można również uciec. Na zakończenie poinformował, że będzie
głosować przeciw.
Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma możliwości prawnej głosować blokiem uchwał
o których wspomniał radny.
Radny Kazimierz Homa zapytał, czy wstępne rozmowy dotyczące przeznaczenia obiektów
po likwidacji szkoły dotyczą również budynku hali sportowej, czy tylko obiektu szkoły?
Wicestarosta Jarosław Jurzak odpowiedział, że z prowadzonych rozmów jasno wynika,
że Burmistrz Chełmka zainteresowany jest budynkiem szkoły oraz halą sportową. Być może zajdzie
potrzeba otwarcia szkoły prowadzonej przez gminę i z takim przeznaczeniem chciałby przejąć
te obiekty. Informacja, czy będzie to możliwe powinna dotrzeć jak najszybciej ponieważ jest
to kwestia projektu budżetu na 2017 rok, a przejęcie wiąże się z kosztami.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 13 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
12 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 26).
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Chełmku – druk 193 (zał. nr 27) omówił Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywna przy 6 głosach za, 1 głosem wstrzymującym.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
13 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
12 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 28).
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmku – druk 194 (zał. nr 29)
omówił Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
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Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywna przy 6 głosach za, 1 głosem wstrzymującym.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 13 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
12 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 30).
ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Chełmku – druk 195 (zał. nr 31) omówił
Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywna przy 6 głosach za, 1 głosem wstrzymującym.
Dyskusja:
Radna Ewa Płonka sięgnęła pamięcią do wcześniejszej kadencji Rady Powiatu, gdzie Rada
głosowała uchwałę dotyczący likwidacji Powiatowego Zespołu Nr 7 w Jawiszowicach, stwierdzając
że inaczej głosowali przeciwnicy.
Starosta Zbigniew Starzec przyznał rację radnej Ewie Płonce i bije się w pierś, ponieważ faktycznie
tak było. Dodał również, że tam gdzie powiat oświęcimski zainwestuje w infrastrukturę sportową,
wkrótce pojawia się problem z naborem. Można nazwać to syndromem hali sportowej.
Wicestarosta Jarosław Jurzak stwierdził, że pewne grzechy wracają do człowieka. Gdyby wtedy
głosowano inaczej, decyzje o likwidacji zapadałyby wcześniej i nie byłoby przykrego obowiązku
po stronie obecnego Zarządu. Dodał również, że sytuacja nie jest komfortowa ale cieszy się,
że Rada racjonalnie podchodzi do tematu.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 13 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 32).
ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmku – druk 196
(zał. nr 33) omówił Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu
wstrzymującym.

– pozytywna przy 6 głosach za, 1 głosem

Dyskusja: brak
Głosowanie:
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Za przyjęciem głosowało:
13 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
11 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 34).
ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Jawiszowicach składającej się z działki nr 755/33 oraz udziału 1/3 części w działkach nr 755/76,
755/49, 755/78, stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego – druk 177 (zał. nr 35) omówił
Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna jednogłośna.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 36).
ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części
działki nr 673/1 położonej w Grojcu z przeznaczeniem na umieszczenie masztu telekomunikacyjnego
do transmisji sygnału internetowego – druk 178 (zał. nr 37) omówił Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna jednogłośna.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 38).
ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Kęty darowizny działek nr 3026/7, 3026/8,
3026/2, 3003 i 3004 położonych w Kętach obręb Wschód – druk 189 (zał. nr 39) omówił Starosta
Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna jednogłośna.
Dyskusja: brak
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Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 40).
ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach
kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 175 (zał. nr 41) omówił Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 42).
ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w granicach Gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel – druk 179 (zał. nr 43) omówił Starosta
Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 44).
ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk 197 (zał. nr 45)
omówił Wicestarosta Jarosław Jurzak.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja: brak
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Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 46).
ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/208/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
5 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kety wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K
ul. Na Włosień w Bielanach” – druk 202 (zał. nr 47) omówił Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna przy 8 głosach za.
Dyskusja: brak
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 48).

Ad. VIII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze
2016 r.
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2016 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Oświęcimiu (zał. nr 49) odczytał Adam Bilski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Rada Powiatu przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Na zapytania Radnego Adama Sowy odnośnie wycinek drzew na terenie Powiatu Oświęcimskiego,
Starosta Zbigniew Starzec odpowiedział, że każde zgłoszenie powinno być kierowane do Wydziału
Ochrony Środowiska, gdzie ewidencjonowane są wszystkie zgłoszenia, a w momencie kumulacji
zgłoszeń uruchamiane są środki na te zadania. Starosta dodał również, że taka sama procedura
prowadzona jest przy łataniu uszkodzeń na drogach powiatowych.
Na zapytanie Radnego Wojciecha Kajdasa odnośnie zimowego utrzymania dróg, Starosta
nadmienił, że bardzo ciężko wyłonić firmę, która przejmie to zadanie, przetarg został rozstrzygnięty
na trzy lata czyli do końca kadencji. Wspomniał też o zgodzie wyrażonej przez Radę
na zainstalowanie urządzeń GPS w samochodach wykonujących zadania na drogach powiatowych
w celu monitorowania prac i na tej podstawie będzie odbywało się rozliczenie.
Na zapytanie Radnego Pawła Kobielusza, odpowiedź przygotowana będzie w formie pisemnej.
Poinformował również, że ubolewa nad faktem braku prostopadłego parkowania przy
ul. Słowackiego. Parkowanie prostopadłe będzie tylko na wysokości przychodni, Powiat był
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zobowiązany zmieścić się w pasie drogowym, bo każde wyjście poza pas drogowy wiązałoby się
z wycinką dużej ilości drzew i przekładaniem sieci z podziałami oraz wykupem gruntów,
co sprawiłoby, że inwestycja byłaby o wiele droższa niż jest to konieczne.
W przypadku sytuacji na ul. Chrobrego Starosta stwierdził, że musiało dojść do zaniechania
i zdziwił się brakiem sprzeciwu mieszkańców, jak było to w innych przypadkach np. Zespołu Szkół
Nr 1, gdzie wyrażono zgodę i przykryto znak skrętu w prawo w ulicę Wróblewskiego.
Poinformował również, że inwestycje zostanie zakończona przed grudniem.
Odnośnie pytania Radnej Grażyny Kopeć Starosta poinformował, że posiada deklaracje Głównej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że inwestycja zostanie wykonana samodzielnie w terminie
dwuletnim, czyli 2016-2017.
Na zapytanie Radnego Andrzeja Skrzypińskiego odnośnie chodnika przy ul. Mickiewicza
w Chełmku Starosta odpowiedział, że inwestycja realizowana jest przez gminę Chełmek, plac
przekazany zostanie w dniu 3.10.2016 r., a wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo - Handlowo – Transportowe „Handrem”. Jeśli chodzi o ul. Krasińskiego w Chełmku
powiedział, że termin realizacji inwestycji nie jest jeszcze zagrożony, natomiast poinformował
o komplikacjach i karach, którymi zostaliśmy obciążeni i aby móc odwołać się do sądu
to inwestycja musi zostać zakończona.
Starosta poinformował, że na tej ulicy, gmina Chełmek i Zakład Komunalny, na długości 80 m
wykonywał kanalizację i zgodnie z umową, po jej wykonaniu należało zasypać pas. Na początku
czerwca doszło do spotkania z Panem Tokarskim i Panem Burmistrzem Chełmka, gdzie
zapewniono, że nie ma potrzeby zasypywania pasa. Zaproponowano wykonanie badań przez firmę
niezależną, koszt badań 5 tys. zł. Badania nie zostały wykonane przez gminę i koszty urosły
do 255 tys. zł kar umownych. Nie ma możliwości odstąpienia od tej kary i skierowania sprawy
do Sądu, aż do momentu zakończenia inwestycji.
Radny Wojciech Kajdas zapytał, czy powiat płaci za odśnieżanie od kilometra odśnieżanej drogi
powiatowej czy od wyjazdu pojazdu aż do powrotu?
Starosta Zbigniew Starzec odpowiedział, że płacimy za uzasadniony wyjazd, ponieważ
nie wyobraża sobie sytuacji w której spadała taka ilość śniegu, że nie ma konieczności odśnieżania,
a samochód wyjeżdża w celu odśnieżania.
Radny Wojciech Kajdas zapytał jeszcze, czy została opracowana ekonomiczna trasa wyjazdu
pojazdów odśnieżających drogi powiatowe?
Starosta odpowiedział, że są wyznaczone trasy i właśnie po to zostały zainstalowane urządzenia
GPS aby monitorować pracę. Dodał, że takie postepowanie bardzo się sprawdziło w ubiegłym roku
i dzięki temu zostały zaoszczędzone środki finansowe.

Ad. X. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Sławomir Momot podziękował za szybką interwencję w związku prośbą odnośnie wycinki
drzew przy ul. Kongresowej w Zatorze i ma nadzieje, że tak samo będzie w przypadkach wcześniej
wspomnianych przez Radnych.
Starosta Zbigniew Starzec podziękował za ciepłe słowa. Zachęcił Radnych do przygotowanie
tekstów o problemach mieszkańców do „gazetki powiatowej”. Podziękował za zaangażowanie
podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży oraz odczytał podziękowania przesłane przez
Panią Beatę Kempa minister-członek Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło oraz szef Kancelarii
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Prezesa Rady Ministrów (zał. nr 50) oraz Pana Piotra Cywińskiego Dyrektora Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (zał. nr 51).
Radny Józef Szafran chciałby zapytać czy wiadomo coś na temat otwarcia całodobowych aptek
w Zatorze ?
Starosta Zbigniew Starzec oświadczył, że Rada wyraziła zgodę na otwarcie takich aptek ale nie
jest w stanie nikogo do tego przymusić. Celem uzupełnienia Wicestarosta Pan Jarosław Jurzak
dodał, że brak wpływu na właścicieli aptek wynika z niedopracowanego prawa farmaceutycznego.
Radny Adam Sowa odniósł się do chodnika wybudowanego wzdłuż ulicy Śląskiej w Babicach przy
DK44, niestety tylko do ostatniej posesji nr 54 w kierunku Bierunia (około 400-500 m). Po obu
stronach jezdni brak jest pobocza dla pieszych i rowerzystów. Wójt gminy Oświęcim wraz
z radnymi skierowali pismo do Generalnej Dyrekcji Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą
o dobudowę tej części chodnika i pomimo kilku lat starań odpowiedzi w tym temacie nie było.
W związku z powyższym, w imieniu radnych gminy Oświęcim oraz mieszkańców sołectwa Babice,
zwraca się z prośbą o poparcie tej inwestycji.
Radny Adam Sowa odniósł się również do przebudowy chodnika przy ul. Grunwaldzkiej
w Babicach. W związku z tym zapytał czy ze strony powiatu zostało skierowane zapytanie
do Zarządu Polskich Linii Kolejowych w ramach przewidzianego remontu linii kolejowej
Oświęcim – Chrzanów – Tychy, czy w programie znajduje się przebudowa i odwodnienie
chodnika. Radny uważa, że jeśli powiat nie zainwestuje w budowę chodnika to za 2 lub 3 lata może
okazać się, że chodnik trzeba będzie zdemontować.
Radny Sławomir Momot podziękował Radnemu Leszkowi Szusterowi oraz Andrzejowi
Kacorzykowi zastępcy dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za umożliwienie
zwiedzenia Muzeum Auschwitz – Birkenau grupie pielgrzymów, których gościł w związku
z ŚDM.

Ad. XI. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Radosław Włoszek poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęła następująca korespondencja:
1. Pismo z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządu Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez
III Rzeszę na rzecz budowy Obozu KL Auschwitz – Birkenau z prośbą o poważne
i merytoryczne zainteresowanie się tematem (zał. nr 52).
2. Apel Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyśpieszenia działań
zmierzających do rozpoczęcia budowy odcinka drogi S52 BDI (zał. nr 53).
Z treścią korespondencji można zapoznać się w Biurze Rady.
Ponadto Przewodniczący poinformował o planowanym spotkaniu z Przewodniczącymi Rad Gmin
z terenu powiatu oświęcimskiego w miesiącu październik w związku z sesją dotyczącą tematyki
oświatowej.
Na zakończenie Radny Sławomir Momot poruszył sprawę opuszczania obrad przed Radnych
nie tylko podczas obrad sesji, a także posiedzeń komisji. Poprosił o poważne traktowanie
zaproszonych gości oraz siebie nawzajem.
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Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godz. 1700.

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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