Protokół Nr XXVI/2016
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

V kadencja
2014 - 2018

XXVI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w czytelni Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, przy ul. Bema 8.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji (zał. nr 1).

Obecni:
Radni wg załączonej listy obecności (zał. nr 2),
Lista osób uczestniczących w sesji (zał. nr 3).

Porządek sesji:
I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.

Ustalenie porządku obrad.

III.

Przyjęcie protokołu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada
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 15 listopada do 28 listopada 2016 r.

V.

Interpelacje i zapytania radnych.

VI.

Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. Uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017

(projekt z dnia 15 listopada 2016 r.)

– druk 226

a)
b)
c)
d)
e)
f)

przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej,
dyskusja,
wnoszenie ewentualnych poprawek i ich głosowanie,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawkami
(projekt z dnia 15 listopada 2016 r.) – druk 227;
3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 233;
4. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 234;
5. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – druk 235;
6. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora I Oddziału
Chorób Wewnętrznych – druk 228;
7. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału
Ginekologiczno–Położniczego – druk 229;
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8. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „VANMED” W. Modzelewski, W. Sieprawski Spółka Jawna
w Oświęcimiu – druk 231;
9. uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017 – druk 232.
VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.
IX.

Uhonorowanie działaczy opozycji z czasów PRL w związku z 35 rocznicą wprowadzenia
Stanu Wojennego.

X.

Sprawy bieżące.

XI.

Zamknięcie sesji.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek otworzył XXVI sesję Rady Powiatu
w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 24 radnych,
co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.
Przewodniczący Rady poprosił o minutę ciszy upamiętniającą księdza proboszcza Jerzego Brońka.
Następnie Przewodniczący przywitał zaproszonych gości w osobach:
1. Achinger Ignacy
2. Bartuś Kazimierz
3. Baruś Władysław
4. Budzowski Józef
5. Błaszczyk Elżbieta
6. Czerwienka Jadwiga
7. Dąbrowa Jan
8. Dziędziel Andrzej
9. Gębołyś Halina
10. Golonka Józef
11. Gołdynia Jadwiga
12. Grosser Jacek
13. Hajek Mieczysław
14. Hatłas Jerzy
15. Januszewski Janusz
16. Jasieniak Stanisław
17. Jasieniak Piotr
18. Kulczyk Zbigniew
19. Kasperek Jerzy
20. Kawnik Adam
21. Kowalski Henryk
22. Kowalska Maria
23. Lukesch Stefan
24. Nycz Józef
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Obstarczyk Wiesław
Obstarczyk Józef
Orzechowski Wiesław
Ostapowicz Edward
Pelc Jadwiga
Pływacz Czesław
Rola Grzegorz
Słomka Karol
Słowiński Kazimierz Stanisław
Urbańczyk Józef
Wanat Eugeniusz
Wiśniewski Henryk
Wojdyło Andrzej
Wojnar Adam

Pan Radosław Włoszek przywitał również radnych oraz pozostałe osoby biorące udział w sesji.
Następnie poprosił o głos Panią Renatę Fijałkowską dyrektora Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Kętach.
Pani dyrektor poinformowała o wydanej płycie CD z kolędami nagranymi przez dzieci z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. Płyta powstała dzięki pomocy Fundacji Grupa Kęty
Dzieciom Podbeskidzia oraz Państwu Anecie i Markowi Flisowskim. Wyraziła nadzieję,
że tradycyjne utwory umilą świąteczny czas. Jednocześnie złożyła wszystkim zgromadzonym
życzenia Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

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 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 236.
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad:
Za:
23
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Radny Leszek Szuster zawnioskował o przeniesienie głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu
Nr XXV/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. z uwagi na zawarte w nim nieścisłości. Radny poprosił
o przesunięcie głosowania na najbliższą sesję Rady Powiatu.
Głosowanie wniosku:
Za:
23
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
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Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (bez pkt III.):
Za:
23
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 listopada 2016 r.
Na wniosek Radnego Leszka Szustera Rada Powiatu odstąpiła od głosowania nad przyjęciem
protokołu z XXV/2016 sesji Rady Powiatu z dnia 23 listopada 2016 r.

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 listopada
do 28 listopada 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 15 listopada 2016 r. o 28 listopada 2016 r. (zał. nr 4). Starosta Zbigniew Starzec zaproponował,
aby radni zadawali pytania do konkretnego punktu.
Pytania do Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu:
Radny Wojciech Kajdas:
IV.18
Wyrażenie zgody na utworzenie czterech „Kół Ekologicznych” prowadzonych przez Samorządowe
Kluby Uczniowskie. („Koła ekologiczne” zrzeszać będą uczniów z powiatowych szkół
ponadgimnazjalnych. Utworzono cztery koła: pasjonatów kajaków, survivalu, rowerzystów oraz
pasjonatów gór. Podstawowym celem utworzenia tych kół jest promowanie zachowań
proekologicznych oraz integracja międzyszkolna; źródłem finansowania są środki będące
w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska).
Radny zapytał, w których placówkach powstały koła Ekologiczne?
Wicestarosta Pan Jarosław Jurzak wyjaśnił, że każda ze szkół ma prawo zgłoszenia chęci
przystąpienia do „Kół Ekologicznych”. Tematy, które będą realizowane w ramach kół swoim
zasięgiem obejmują wszystkie szkoły powiatowe. Podział ten wynika z propozycji zgłoszonych
przez uczniów, to jest: obóz rowerowy, obóz kajakowy, obóz górski oraz obóz survivalowy. Oprócz
tego w zamierzeniu są jedno lub dwudniowe wyjazdy górskie na przestrzeni całego roku.
Te szkoły, które zgłosiły chęć utworzenia kół będą tzw. liderami ale możliwość udziałów
w wyjazdach jest dla wszystkich uczniów jednakowa.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.
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Ad. V. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Wojciech Kajdas zgłosił złe warunki na drodze Granicznej w Zatorze. Poprosił aby Zarząd
wpłynął na inwestora inwestycji w Zatorze, aby uporządkował drogę. Na jezdni zauważalne
są sporej wielkości kamienie oraz maź błotna, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców
i mieszkańców Zatora.

Ad. VI. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad.1.
Uchwała budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017
– druk 226 (zał. nr 5) wraz z autopoprawkami (zał. nr 6 i 7).

(projekt z dnia 15 listopada 2016 r.)

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec poinformował, że w ustawowym terminie Radni otrzymali
projekt uchwały budżetowej na rok 2017 i taki projekt został przesłany do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Ponadto, zostały przekazane autopoprawki do projektu.
Starosta wyjaśnił, że podstawą sporządzenia projektu są przepisy ustawy o finansach publicznych
oraz uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad budżetem.
Projekt został sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
i naczelników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, włodarzy gmin, radnych
i innych osób, w oparciu o wiedzę i doświadczenie wszystkich osób związanych z planowaniem
i realizacją budżetu.
Pozytywne opinie o projekcie budżetu na 2017 rok przedstawiły:
 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
 stałe Komisje Rady Powiatu.
Projekt Budżetu Powiatu na 2017 rok zakłada:
DOCHODY:
Dochody Powiatu zaplanowano na poziomie 169 348 473 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 141 314 206 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 28 034 267 zł,
największą pozycję w dochodach bieżących stanowią:
- subwencje w wysokości 63 595 748 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 37 800 000 zł.
WYDATKI
Wydatki Powiatu ustalono na poziomie 190 266 048 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 133 608 089 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 56 657 959 zł,
w tym:
- drogowe na kwotę 35 548 459 zł,
- oświatowe na kwotę 16 021 500 zł,
- ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3 107 000 zł,
- działalność geodezyjna 1 165 000 zł.
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Starosta poinformował, że najważniejszą sprawą przy konstruowaniu budżetu Powiatu jest
zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek w taki sposób, aby mogły prawidłowo
realizować swoje zadania. Stąd w 2017 roku największą pozycję stanowią wynagrodzenia
pracowników w kwocie 78 803 984 zł (ok 60% wydatków bieżących).
Przychody w kwocie 25 672 763 zł, w tym środki z emisji obligacji w wysokości 25 000 000 zł.
ROZCHODY:
Zaplanowane w projekcie rozchody w kwocie 4 755 188 zł to spłaty kredytów zaciągniętych w roku
2010 i 2013 i obsługa emisji obligacji z lat 2014 - 2016.
Na dzień 01.01.2017 r. przewidywana kwota długu będzie wynosić niecałe 18,5 mln zł.
ZAGROŻENIA:
1) w związku sytuacją na rynku nieruchomości niepewne są dochody związane z zaplanowaną
sprzedażą nieruchomości,
2) wzrost ilości uczniów w oświatowych placówkach niepublicznych co będzie skutkować
wzrostem kwot dotacji wypłacanych z budżetu powiatu,
3) w roku 2017 może zostać rozstrzygnięty spór sądowy z firmą Poldim o zapłatę kwoty ok. 850
tys. zł wraz z odsetkami,
4) część zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych, w związku z brakiem uzyskania
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, może nie być zrealizowana.
Starosta dodał, że trwa spór z Ministrem Finansów o zwrot subwencji naliczonej na uczniów
SOSW w latach 2007 - 2009 i przypomniał, że kwota 3.506.000zł jest zabezpieczona w budżecie
na rok 2017.
Załącznikami do uchwały budżetowej są:
1) plan dochodów CKP, wynikający z art. 223 ustawy o finansach publicznych,
2) plany dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.
Uchwała zawiera również upoważnienia dla Zarządu, niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.
b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy głosach:
Za:
5
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
2
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – opinia pozytywna przy głosach:
Za:
4
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
2
 Komisja Prawa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna przy głosach:
Za:
5
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
2
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna przy głosach:
Za:
4
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Przeciw:
Wstrzymało się:

0
3

 Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości projekt Budżetu Powiatu Oświęcimskiego
na rok 2017
 Opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 28.11.2016
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Adam Merta (zał. nr 8).

r.

odczytał

c) odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej
Radny Adam Merta Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13.12.2016 r. w sprawie:
1. Nr S.O.XV/421-1/14/16 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu
Oświęcimskiego na 2017 rok (zał. nr 9),
2. Nr S.O.XV/426-1/06/16 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok (zał. nr 10),
3. Nr S.O.XV/429-1/10/16 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (zał. nr 11).
d) dyskusja
Radny Kazimierz Homa w imieniu Klubu Platforma Obywatelska przestawił stanowisko
dotyczące projektu Budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Radny stwierdził, że w budżecie
na 2017 rok uwzględniony został projekt budowy nowej siedziby SOSW. Dodał, że fakt
konieczności inwestycji nie budzi wątpliwości natomiast wiemy tylko, że dalej nie zapadła
decyzja co do drogi modernizacji oraz lokalizacji siedziby SOSW. Przypomniał, że są dwa
warianty. Pierwszy nie budzący zastrzeżeń czyli na terenie, za PZ Nr 2 oraz drugi w oparciu
o obecne obiekty PZ Nr 5 co wiąże się z likwidacją szkoły. Radny wspomniał o kontrowersjach
jakie wzbudziły rozmowy na poprzednim posiedzeniu Rady i stwierdził, że ten projekt jest zły
ponieważ realizując interesy jednego ośrodka zagrażamy bezpośrednio interesom drugiego. Radny
dodał, że warto zwrócić uwagę na działania mające na celu poprawność planowania i propozycji
budżetu, która została złożona. Przedstawiony budżet jest jednym z największych budżetów
planowanych w zakresie projektów inwestycyjnych, a środki w sposób poprawny i proporcjonalny
lokowane na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Pod tym względem projekt budżetu Powiatu
Oświęcimskiego na rok 2017 uzyskuje uznanie Klubu Platformy Obywatelskiej lecz ze względu
na kontrowersje odnośnie możliwej budowy nowej siedziby SOSW na terenie PZ Nr 5, członkowie
klubu wstrzymają się w głosowaniu nad projektem budżetu.
Radny Adam Sowa Przewodniczący Klubu Porozumienie Samorządowe powiedział, że biorąc
pod uwagę planowany budżet i wydatki można stwierdzić, że nie ma większych zastrzeżeń
do projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 2017 r. Jedyna uwaga do projektu odnosi się
do środków zabezpieczonych na budowę nowej siedziby SOSW. W pierwszym fragmencie budżetu
przewidziane jest 400 000 zł na plany, następnie 4 000 000 zł na budowę. Wyraził niezadowolenie
klubu co do przewidywania środków finansowych skoro nie mamy jeszcze wybranego ostatecznie
miejsca budowy SOSW. Związku z powyższym członkowie kluby również wstrzymają
się w głosowaniu nad projektem budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok.
Radny Paweł Kobielusz zgodził się ze swoimi przedmówcami. Dodał, że większość inwestycji
drogowych wynika z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego ale w tej kwestii
Radny nie ma większych zastrzeżeń. Dodał, że po 6 latach sprawa SOSW stoi w martwym punkcie.
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W budżecie na 2017 zabezpieczone zostały 4 000 000 zł na budowę ośrodka bez sprecyzowania
konkretnie przebiegu inwestycji. Po krótkim przeanalizowaniu odpowiedzi na interpelację, którą
Radny złożył na poprzednim posiedzeniu Rady wynika, że nowa siedziba SOSW ma być budowana
w oparciu o budynek PZ Nr 5. Radny boi się, że po raz kolejny ulokowanie pieniędzy w projekcie
budżetu Powiatu Oświęcimskiego nie przełoży się na faktyczną budowy ośrodka. Radny wspomniał
o podpieraniu się w argumentacji przez Wicestarostę Jarosława Jurzaka, niżem demograficznym.
W związku z tym , radny nie rozumie planowania budżetu w tym zakresie dlatego, że jeżeli zależy
nam na wybudowaniu nowej siedziby SOSW to rady w budżecie widzi środki na zwiększenie tej
kwoty między innymi 1 500 000 zł na PZ Nr 9. Wyraził swoje niezadowoleniem faktem,
że likwiduje się szkołę która ma dwanaście oddziałów, a w tym samym czasie fundusze lokowane
są w placówce, która posiada tylko sześć oddziałów.
Wicestarosta Jarosław Jurzak w imiennie Klubu Prawo i Sprawiedliwość poinformował,
że członkowie klubu będą głosować za przyjęciem projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na
rok 2017. W ocenie klubu jest to prorozwojowy budżet, zaplanowane inwestycyjne nakłady
rozmieszczone są równomiernie na wszystkie podmioty wchodzące w skład Powiatu
Oświęcimskiego. A dzięki rekordowym nakładom na inwestycje, można stwierdzić, że Powiat
Oświęcimski rozwija się w sposób prawidłowy. Natomiast co do słów swoich przedmówców,
Wicestarosta stwierdził, że czas zweryfikuje słuszność podejmowanych działań w kierunku rozwoju
oświaty. W ocenie Klubu takie postępowanie ma logiczne uzasadnienie, dlatego też dziś
ugrupowanie będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu na rok 2017.
e) wnoszenie ewentualnych poprawek i ich głosowanie
Radny Wojciech Kajdas zgłosił wniosek dotyczący zmian w projekcie budżetu na rok 2017:
Dział 801 Oświata i wychowanie 4 425 000,00
Paragraf 80120 Licea ogólnokształcące 3 725 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 725 000,00
"Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 500 000,00
W Własne 1 500 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000 000,00
Paragraf 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 000,00
"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu" 4 000 000,00
W Własne 4 000 000,00
Podjęta na poprzedniej sesji uchwała intencyjna dotycząca przeniesienia PZ Nr 5 do PZ Nr 3
(likwidacja Budowlanki) była uzasadniona skutkiem niżu demograficznego. Idąc tym tokiem
myślenia dziś wydatek 1.500.000 zł na PZ nr 9 w Kętach gdzie jest mniej oddziałów niż
w Budowlance byłoby inwestowaniem w budynek który nie ma przyszłości w powiatowym
systemie oświaty. Takie pieniądze na pewno by pomogły w budowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, mam nadzieję, że jako nowej siedziby w okolicach PZ Nr 2
a nie w miejscu gdzie obecnie jest szkoła budowlana.
Starosta Zbigniew Starzec powiedział, że wniosek Radnego Wojciecha Kajdasa jest dla Zarządu
bezzasadny, ponieważ, założony został taki montaż finansowy na 2017 rok, że nie zdążymy wydać
pieniędzy, które zabezpieczone zostały na budowę nowej siedziby SOSW, w związku z tym to
1 5000 00 zł jest zbędne w tym momencie, w kontekście budowy SOSW. Odnośnie PZ Nr 9,
o którym wspomniał Radny, Starosta wyjaśnił, że jest to tylko zapis w budżecie. Nie jest
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powiedziane, że pieniądze są zaplanowane na PZ Nr 9, rzeczywiście jest chęć zainwestowania
środków w placówkę, lecz dopiero prognoza naboru zdecyduje czy Rada wyrazi na to zgodę.
Starosta wyjaśnił, że ta szkoła ma specjalny charakter i więcej niż 8 oddziałów nie zmieści się
w niej. Zarząd chciałby aby ta właśnie szkoła funkcjonowała, ponieważ decyduje się na ciekawe
kierunki, których żadna placówka na terenu Powiatu Oświęcimskiego nie chce realizować.
W związku z tym są obawy, że nie wystarczy pieniędzy na pomysł budowy, czy adaptacji,
w zależności na co Rada wyda zgodę i właśnie dlatego dla Zarządu ten wniosek nie jest zasadny.
Starosta zwrócił uwagę na to, że w momencie budowy nowej siedziby SOSW za PZ Nr 2 mamy
dwie placówki, które stoją puste i na które nie ma pomysłu. Dodał, że dzisiejsze głosowanie
dotyczy uchwały budżetowej, natomiast jego przedmówcy cały czas mówią o SOSW, co nie jest
tematem dzisiejszej uchwały. Kwestia ta nie powinna wpływać na przyjęcie budżetu na 2017.
W związku z powyższym Zarząd jest przeciwny wniesieniu poprawki w związku z wnioskiem
Radnego Wojciech Kajdasa.
Radny Paweł Kobielusz odnosząc się do wniosku Radnego Kajdasa oraz wypowiedzi Starosty
Zbigniewa Starca odczytał fragment odpowiedzi na interpelacje, którą dziś otrzymał, a z której
wynika, że przedstawienie realnego montażu finansowego na podstawie dokumentacji projektowej
w obecnej chwili nie jest możliwe.
Głosowanie nad wprowadzeniem poprawki
Za przyjęciem głosowało : 6 radnych,
Przeciw:
15 radnych,
Wstrzymało się:
3 radnych.
Wniosek został odrzucony.
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało : 14 radnych,
Przeciw:
1 radnych,
Wstrzymało się:
9 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 12).
Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec podziękował Radnym za pozytywne zaopiniowanie
budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Dodał, że budżet inwestycyjny wzrasta, zadłużenie
Powiatu maleje a Radni się wstrzymują od głosu. Zapytał więc, jaki budżet Zarząd musi
przedstawić Radzie aby został w pełni zaakceptowany. Stwierdził, że przyjęty budżet jest budżetem
Prawa i Sprawiedliwości.
ad. 2.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawkami (projekt
15 listopada 2016 r.) – druk 227 (zał. nr 13) omówił Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski.

z dnia

Starosta wyjaśnił, że projekt uchwały składa się z dwóch załączników. Prognozowane ustalenia
dotyczące budżetu Powiatu Oświęcimskiego i prognoza kwoty długu do 2023 roku oraz wykaz
wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego do 2020 roku. Wieloletnia Prognoza
Finansowa zabezpiecza świadczenia pracownicze do roku 2023 oraz zawiera niezbędne do
realizacji przedsięwzięć upoważnienie dla Zarządu. Pozytywne opinie w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wydały komisje Rady Powiatu oraz Kolegium
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Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały
sporządzone zgonie z prawem, a wartości w nich zawarte ustalone zostały na realnym poziomie.
Przewodniczący Rady Radosław Włoszek przypomniał, że opinia Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej została odczytana przez Pana Adama Mertę przy omawianiu projektu budżetu
Powiatu Oświęcimskiego.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna, 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu - pozytywna, 4 głosy za, 2 wstrzymujące się;
 Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywna, 7 głosów za;
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna, 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
Przeciw:
Wstrzymało się:

17 radnych,
0 radnych,
7 radny.

Uchwała została podjęta (zał. nr 14).
ad.3.
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. – druk 233 (zał. nr 15)
omówiła Pani Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna, 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 20 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radny.
Cztery osoby nie głosowały.
Uchwała została podjęta (zał. nr 16).
ad.4.
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 234
(zał. nr 17) omówiła Pani Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna, 7 głosów za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radny.
Uchwała została podjęta (zał. nr 18).
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ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016 – druk 235 (zał. nr 19) omówiła Pani Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna, 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 20).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora I Oddziału
Chorób Wewnętrznych – druk 228 (zał. nr 21) omówił Pan Zbigniew Starzec – Starosta
Oświęcimski.
Pan Starosta zgłosił kandydaturę Radnego Adama Merty.
Radny Adam Merta wyraził zgodę.
Przewodniczący Radosław Włoszek zapytał czy są inne kandydatury.
Brak.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 22).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału
Ginekologiczno–Położniczego – druk 229 (zał. nr 23) omówił Pan Zbigniew Starzec - Starosta
Oświęcimski.
Pan Starosta zgłosił kandydaturę Radnego Adama Merty.
Radny Adam Merta wyraził zgodę.
Przewodniczący Radosław Włoszek zapytał czy są inne kandydatury.
Brak.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
Przeciw:

23 radnych,
0 radnych,
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Wstrzymało się:
1 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 24).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VANMED” W. Modzelewski, W. Sieprawski Spółka
Jawna w Oświęcimiu – druk 231 (zał. nr 25) omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 26).
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017
– druk 211 (zał. nr 27) omówił Pan Radosław Włoszek – Przewodniczący Rady.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 28).
ad.10.
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 236 (zał. nr 29) omówiła Pani
Elżbieta Kos - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 30).

Ad. VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W kwestii zapytania Radnego Wojciecha Kajdasa odnośnie złych warunków na drodze
Granicznej w Zatorze Starosta wyjaśnił, że prace budowlane w Energy Parku w Zatorze, prowadzi
obecnie 16 firm. Starosta poinformował, że wszystkie ziemne prace zostały zakończone i ma
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nadzieję, że będzie lepiej. Dodał, również że podczas najbliższej rozmowy z Panem Goczałem
poruszy temat utrzymywania czystości na drogach dojazdowych.

Ad. VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak.

Ad. IX. Uhonorowanie działaczy opozycji z czasów PRL, w związku z 35. rocznicą
wprowadzenia Stanu Wojennego.
Przewodniczący Rady Radosław Włoszek tytułem wstępu stwierdził, że 35 lat temu to właśnie
Goście uczyli Nas jak prowadzić sprawy Ojczyzny. A po 1985 roku na nowo budowano podwaliny
samorządu w tym również samorządu powiatowego. Następnie oddał głos Panu Jarosławowi
Jurzakowi – Wicestaroście.
Wicestarosta Jarosław Jurzak swoje wystąpienie rozpoczął od zacytowania wiersza Czesława
Miłosza „Który skrzywdziłeś”
Który skrzywdziłeś człowieka prostego,
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się kłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze dzień jeden przeżyli,
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
Wicestarosta zwracając się do zaproszonych Gości oznajmił, że ten wiersz w sposób najbardziej
dosadny pokazuje, że poetami w dzisiejszych czasach jesteście Wy. To Wasza postawa,
zaangażowanie, bezinteresowna praca i działalność w tamtym czasie pozwalają w chwili obecnej
spędzać czas, prowadzić obrady, dyskutować i różnić się w poglądach z użyciem siły argumentu,
a nie argumentu siły. Naszą troską jest to, aby to co jest Waszą zasługą nigdy nie poszło
w zapomnienie, aby historia którą Wy pisaliście, poświęcając zdrowie, życie oraz karierę
zawodową, nie poszła w zapomnienie. Należy pamiętać, aby historia przez Was pisana nie była
relatywizowana, ażeby młode pokolenie nie otrzymało przekazu, że stan wojenny był wydarzeniem
kulturalnym. Należy o tym pamiętać i przekazywać innym pokoleniom, aby historia która Was
doświadczyła, nie powtórzyła się nigdy więcej. Wspólne uczestniczenie w sesji Rady Powiatu
pokazuje, że demokracja ma się dobrze. Wasz trud, poświecenie i działania nie poszły
na marne.
Na zakończenie Wicestarosta, w imieniu swoim oraz Radnych Powiatu zapewnił, że działania
i spuścizna będą zapamiętane. W tych szczególnych okolicznościach, w imieniu Rady
i Zarządu podziękował za niezłomną postawę Naszych czasów.
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Starosta Zbigniew Starzec oraz Przewodniczący Rady podziękowali za przyjęcie zaproszenia
na tą uroczystość.
Uroczystość uświetniły występy muzyczne Michała Dźwigonia, który wykonał piosenkę
z repertuaru Jacka Kaczmarskiego „Mury” oraz grupy muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury
w Oświęcimiu w wykonaniu Soni Nowak oraz Oskara Dębskiego – opiekun muzyczny Janusz
Majcherek.
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek odczytał list, który został wręczony
zaproszonym działaczom opozycji z czasów PRL.
„W imieniu władz Powiatu Oświęcimskiego, mamy zaszczyt przekazać wyrazy uznania za Pana
postawę jako działacza opozycji w czasach PRL. Jest dla nas rzeczą niezwykle cenną, że Ziemia
Oświęcimska może pochwalić się takimi ludźmi jak Pan - osobą cechującą się patriotyzmem
i ogromnym zaangażowaniem w walce z komunistycznym totalitaryzmem.
W grudniu 2016 roku mija 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
To nielegalne działanie miało na celu zdławienie niepodległościowych, prodemokratycznych
aspiracji Polaków.
Mimo brutalnych metod peerelowskiego reżimu elitarna część narodu podjęła pokojową działalność
opozycyjną narażając się na represje ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. W ciągu
pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się
około 5 tys. osób. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
W tym szczególnym momencie jakim jest rocznica wprowadzenia stanu wojennego, składamy Panu
głębokie wyrazy uznania oraz życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.”
W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki wszystkim
uhonorowanym osobom.
Na zakończenie uroczystości odnosząc się do wspomnień i historycznych wydarzeń z okresu
ogłoszenia stanu wojennego głos zabrali:
- Halina Gębołyś,
- Andrzej Dziędziel,
- Janusz Januszewski,
- Józef Urbańczyk.

Ad. X. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Radosław Włoszek poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęła następująca korespondencja:
1. Pismo Burmistrza Gminy Kety z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie rozkładu godzin aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego z prośbą o podjęcie działań
zmierzających do realizacji uchwały (zał. nr 31);
2. Pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie skargi Pana Andrzeja Pika na działalność Starosty Oświęcimskiego oraz pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu (zał. nr 32);
3. Pismo od mieszkańców ul. Krasińskiego w Chełmku z dnia 8.12.2016 r. z prośbą
o wyjaśnienia kwestii w sprawie długotrwałego remontu (zał. nr 33);
4. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie informująca o wszczęciu
postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji
Strona 14 z 15

(26) Protokół sesji Nr XXVI/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. V Kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
________________________________________________________________________________________________

dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (zał. nr 34);
5. List otwarty do władz III RP oraz do Polskiego Społeczeństwa w związku z tragiczną rocznicą
wprowadzenia stanu wojennego przekazany w imieniu sygnatariuszy przez Pana Janusza
Januszewskiego (zał. nr 35).
Z treścią korespondencji można zapoznać się w Biurze Rady.
Pani Iwona Gibas Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że w kwestii „Szlachetnej Paczki”
wpłynęły trzy wnioski formalne z gminy Kęty, Gminy Brzeszcze oraz Gminy Oświęcim.
W ubiegłym roku pomoc otrzymała rodzina z Gminy Kęty, dodatkowo Rada ustaliła,
że w następnych latach „Szlachetna Paczka” trafiać będzie do rodziny w innej gminie.
Rada podjęła decyzję o przekazaniu zebranych środków w ramach „Szlachetnej Paczki” dla rodziny
z Gminy Oświęcim oraz rodziny z Gminy Brzeszcze.

Ad. XI. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godz. 1630.

Protokołowały: Ewelina Stefańczyk, Żaneta Hylińska

Strona 15 z 15

