Protokół Nr XXX/2017
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

V kadencja
2014 - 2018

XXX 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 protokołu Nr XXIX/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
28 marca 2017 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 20 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.

V.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2016.

VI.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok wraz z rekomendacją do planowania budżetu
na rok następny.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 276;
2. zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 277;
3. pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku
lekarskim – druk 265;
4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu pomieszczeń Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 272;
5. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 271;
6. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału
Chorób Płuc i Gruźlicy – druk 274;
7. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – druk 270;
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8. powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820K ul. Szkotnia
oraz ul. Partyzantów w Kętach – druk 275;
9. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu – druk 273.
IX.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XI.

Sprawy bieżące.

XII. Zamknięcie sesji.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek otworzył XXX 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 XXIX/283/2017 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe - druk 278 .
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad:
Za:
25
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Głosowanie całości porządku obrad:
Za:
25
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
28 marca 2017 r.
Protokół Nr XXIX z dnia 28 marca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie przy 25 głosach za.
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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 20 marca
2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady
Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie
od 20 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 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 Andrzej Skrzypiński:
IV. 13.
Wyrażenie zgody na utworzenie nowego zadania (remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1
w Oświęcimiu) oraz zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 148.100 zł na wykonanie robót
remontowych dachu sali gimnastycznej, ściany bocznej pomieszczeń technicznych od strony
zachodniej szkoły oraz dostawy wraz z montażem falowników do urządzenia wentylacji w budynku
PZ Nr 1 w Oświęcimiu. (Dyrektor PZ Nr 1 w Oświęcimiu zwrócił się pismem o podjęcie pilnych
działań w zakresie zabezpieczenia fragmentu muru przy budynku głównym szkoły, który jest w złym
stanie technicznym i obecnie grozi zawaleniem, ponadto pokrycie dachu sali gimnastycznej jest
popękane i tworzy zacieki po zewnętrznej stronie ściany północnej oraz wewnątrz sali).
Radny zapytał czy mozaika znajdującą się na murze budynku zostanie zniszczona?
Starosta Zbigniew Starzec wyjaśnił, że ze ściana była popękana i z racji na znajdującą się w niej
instalację gazową konieczny był remont ściany podczas którego mozaika została zniszczona.
IV. 15.
Rozpatrzenie wniosku OSP w Brzeszczach o udzielenie wsparcia finansowego na zakup ciężkiego
samochodu GCBA. (OSP w Brzeszczach zwróciło się z prośbą o udzielenie wsparcia w kwocie
100.000 zł. Powiat zabezpieczył w tegorocznym budżecie środki w wysokości 60.000 zł
na udzielenie dotacji dla OSP w Brzeszczach, pod warunkiem zebrania przez OSP całej kwoty
niezbędnej do zakupu samochodu. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi około 1 mln. zł).
Radny zapytał, na co zostały przeznaczone środki przyznane Ochotniczym Strażom Pożarnym na
terenie Powiatu Oświęcimskiego uwzględniając informacje, które jednostki otrzymały
dofinansowania oraz na jakie kwoty?
IV. 18.
Wyrażenie zgody na dokonanie rozdziału środków z budżetu powiatu przeznaczonych
na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Radny chciałby wiedzieć, które gminy i podmioty otrzymały dofinansowanie oraz na jakie kwoty?
Starosta Zbigniew Starzec oznajmił, że informacje na temat dofinansowań dla Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz na ochronę środowiska znajdują się na stronie internetowej Powiatu
Oświęcimskiego. Dodał, że przyznano dodatkowe dwie kwoty dla OSP w Kętach w wysokości
60 tys. zł na zakup samochodu dowodzenia oraz 100 tys. zł na zakup samochodu bojowego
dla OSP w Brzeszczach.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.
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Ad. V. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w roku 2016.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2016 (zał. nr 4)
przedstawiła Pani Joanna Maciąga – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Rada przyjęła sprawozdanie.

Ad. VI. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok wraz z rekomendacją
do planowania budżetu na rok następny.
Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 r. wraz z rekomendacją do planowania budżetu na rok
następny przedstawiła Pani Renata Fijałkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Oświęcimiu (zał. nr 5).
Rada Powiatu przyjęła przedstawioną informację.

Ad. VII. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje:
1) Radny Dariusz Gawęda złożył interpelację w imieniu mieszkańców Witkowic dotyczącą
podjęcia starań w celu kontynuacji remontu ul. Beskidzkiej wraz z budową chodnika
(zał. nr 6).
2) Radny Józef Szafran złożył interpelację w imieniu swoim oraz mieszkańców sołectwa Malec
w sprawie przebudowy ulic Świętojańskiej i Stawowej w Malcu (zał. nr 7).
3) Radny Wojciech Kajdas – interpelacja dotycząca wzorów dokumentów na stronie
internetowej powiatu (zał. nr 8).
Radny Marcin Niedziela złożył wniosek o powołanie Komisji złożonej z przedstawicieli Powiatu
Oświęcimskiego Gmin, Policji i innych podmiotów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa
na drogach powiatowych (zał. nr 9).
Zapytania:
Radny Andrzej Skrzypiński:
1) Odniósł się do zniszczonej mozaiki znajdującej się na murze Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
Radny zapytał, czy mozaika podlega uregulowaniom prawa autorskiego, jeśli tak to w jaki
sposób uregulowano kwestie korzystania z majątkowych praw autorskich oraz w jaki sposób
zabezpieczono powiat przed roszczeniem twórcy na wypadek skorzystania z osobistych praw
autorskich?
2) Pytanie dotyczące remontu drogi powiatowej ul. Krasińskiego w Chełmku. Radny zapytał,
czy był wyznaczony termin odbioru, jeśli tak to czy dokonano odbioru oraz czy dokumenty
odbioru zostały podpisane?
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Radny Mariusz Jarosz:
W imieniu Klubu „Porozumienie Samorządowe” poprosił o umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej lub na tzw. dysku w „chmurze” poza przetargowych umów na dostawy i świadczenia
usług zawartych w trakcie V kadencji Rady Powiatu. W przypadku przeciwskazań do przekazania
takich dokumentów, Radny prosi o odpowiedź pisemną.
Radna Grażyna Kopeć:
W związku z planowaną przebudową ulicy Jezioro na skrzyżowaniu z ulicą Porębską, Radna
zapytała, czy remont będzie uwzględniać oświetlenie skrzyżowania?

Ad. VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok
Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 276 (zał. nr 10)
omówiła Pani Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie jednogłośnie przy 6 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
2 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 11).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk
277 (zał. nr 12) omówiła Pani Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie jednogłośnie przy 6 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
1 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 13).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole
wyższej na kierunku lekarskim – druk 265 (zał. nr 14) omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik
Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie jednogłośnie przy 9 głosach za;
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 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywnie przy 2 głosach za, 2 przeciw,
4 wstrzymanymi.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 21 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
3 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 15).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu
pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 272 (zał. nr 16) omówiła
Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie jednogłośnie przy 8 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 17).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 271
(zał. nr 18) omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie jednogłośnie przy 8 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 19).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału
Chorób Płuc i Gruźlicy – druk 274 (zał. nr 20) omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Zarząd Powiatu zaproponował kandydaturę Radnego Adama Merty.
Radny Adam Merta wyraził zgodę.
Przewodniczący Radosław Włoszek zapytał czy są inne kandydatury.
Brak.
Opinia komisji:
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 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie jednogłośnie przy 8 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 21).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk 270 (zał. nr 22) omówił Pan Zbigniew
Starzec – Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie jednogłośnie przy 6 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 23).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820K
ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach – druk 275 (zał. nr 24) omówił Pan Zbigniew Starzec
– Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie jednogłośnie przy 6 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 25).
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – druk 273 (zał. nr 26) omówił Pan Zbigniew Starzec
– Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - pozytywnie jednogłośnie przy 8 głosach za
uznając skargę za bezzasadną.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
Przeciw:

22 radnych,
0 radnych,
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Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 27).
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe - druk 278 (zał. nr 28) omówił
Pan Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywnie jednogłośnie przy 6 głosach za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 20 radnych,
Przeciw:
2 radnych,
Wstrzymało się:
2 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 29).

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Zbigniew Starzec poinformował, że na interpelacje złożone pisemnie zostanie udzielona
odpowiedź na piśmie. Dodatkowo ustosunkował się do każdego zagadnienia poruszonego
przez Radnych.
Starosta zgodził się z Radnym Dariuszem Gawędą odnośnie remontu ulicy Beskidzkiej. Dodał,
że inwestycje poczynione w Osieku i Witkowicach będą determinowały ruch na drogach, dlatego
w planach jest stopniowy remont ulicy Beskidzkiej i połączenie jej w przyszłości z Osiekiem.
Na zapytanie Radnego Józefa Szafrana odnośnie przebudowy ulicy Świętojańskiej i Stawowej
w Malcu Starosta wyjaśnił, że obiecał mieszkańcom wykonanie projektu i tak się stało. Wspomniał
o konieczności zabezpieczenia środków na budowę siedziby Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego oraz na inne inwestycje. Poprosił Radnych o cierpliwość w kwestii nowych
inwestycji.
Odnośnie interpelacji Radnego Wojciecha Kajdasa poinformował, że Zarząd przyjmuje uwagi.
Na zapytanie Radnego Andrzeja Skrzypińskiego odnośnie mozaiki Starosta zapewnił, że nie ma
dokumentacji stwierdzającej walory artystyczne bądź historyczne tej części elewacji.
Natomiast ulica Krasińskiego została odebrana w ubiegłym tygodniu z uwagami, ponieważ
zauważyć można było krzywizny na asfalcie i nierówne umieszczenie studzienek, w związku z tym
zostało wystosowane pismo o usunięcie usterek.
W sprawie wniosku Radnego Marcina Niedzieli Starosta poinformował, że wielokrotnie prosił
aby Komisja Prawa i Porządku Publicznego wystosowała wniosek w celu powołania komisji
do zbadania miejsc niebezpiecznych na drogach Powiatu Oświęcimskiego. Dodał, że Radny Józef
Szafran zgłosił jednie wniosek dotyczący chodnika w Kęckich Górach Północnych. Powinno się
powołać komisję, która zajmie się drogami w całym Powiecie a jej członkami będą: przedstawiciele
Rady, Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg; danej Gminy, Komendy Powiatowej Policji.
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Na zapytanie Radnego Mariusza Jarosza odpowiedział, że nie ma przeciwskazań aby informacja
na temat zawartych umów była dostępna.
Na pytanie Radnej Grażyny Kopeć wyjaśnił, że przebudowa ulicy Jezioro na skrzyżowaniu z ulicą
Porębską nie będzie uwzględniać oświetlenia skrzyżowania. Dodał, że z Generalną Dyrekcją Dróg
i Autostrad, ustalono że przetarg będzie ogłoszony we wrześniu 2017 roku. Powiat został
zapewniony, że na skrzyżowaniu z DK44 pojawią się światła.
Radny Marcin Niedziela zapytał, czy interpelacja złożona dzisiaj na sesji powinna być również
złożona na kolejnym posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego?
Starosta odpowiedział, że skoro została złożona dzisiaj to nie ma potrzeby przedkładania kolejny
raz na Komisji. Chodziło jedynie o wystosowanie wniosku o powołanie komisji, która zbada
bezpieczeństwo w całym Powiecie Oświęcimskim a nie tylko w Gminie Kęty.
Radny Józef Szafran stwierdził, że pomysł na utworzenie takiej komisji pojawił się wówczas
gdy Radny złożył wniosek w imieniu Gminy Kęty na poprzednim posiedzeniu Rady.
Ponadto zaapelował do Rady Powiatu o zebranie oszczędności z pozostałych inwestycji
i wygospodarowanie ich na przebudowę ulic w Malcu.
Starosta wyjaśnił, że Powiat Oświęcimski nie posiada oszczędności ponieważ w planach
jest budowa SOSW za 36 mln. zł, ponadto 55 mln zł wydatkowane będzie na zaplanowane
już inwestycje, a kolejne 25 mln. zł planowane jest na przyszły rok.

Ad. X. Wnioski i oświadczenia Radnych.
Wicestarosta Jarosław Jurzak nawiązując do wydarzeń z poprzedniej sesji Rady Powiatu
oświadczył, że chciałby zobaczyć jak Radni PO chwycą za łopaty i wybudują część chodnika,
którą obiecali mieszkańcom.
Radny Kazimierz Homa poprosił o oszczędzenie sobie złośliwych komentarzy, ponieważ Radni
wypowiadający się na ubiegłej sesji nie postępowali w ten sposób. Zaproponował aby Starostowie
dokładnie zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia.
Radny Andrzej Skrzypiński oświadczył, nikt nie deklarował, chwytania za łopaty lecz
ufundowanie wykonania części chodnika. Poprosił, o informację o terminie przekazania pieniędzy.
Radny Paweł Kobielusz oświadczył, że jeśli Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości dołączą się
do tej inicjatywy to Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej udostępni narzędzia.
Radny Mariusz Jarosz w imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe zaoferował pozostałym
Klubom napój.
Starosta oświadczył, że Radni stroją sobie żarty z całej sytuacji. Jego zdaniem nie ma się z czego
śmiać ponieważ Powiat ma problem z przekazaniem dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego.
Dotacja zakładała określony zakres prac, który ze strony Powiatu Oświęcimskiego został
wykonany, pozostała część nie została wykonana, a Urząd Miasta Oświęcim wycofał się
z danego słowa. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta Pan Bojarski wycofał się z realizacji
projektu. Zostało wydatkowanych 37 tys. zł jako dotacja bezcelowa. Jeśli Miasto Oświęcim nie
wykona swojej części chodnika to Powiat zwróci się o zwrot poniesionych nakładów,
w przeciwnym razie sprawa skończy się w sądzie. Starosta dodał, że razem z przedstawicielami
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Miasta Oświęcim odbyła się wizja lokalna w miejscu powstania bramki, podczas której pojawili się
mieszkańcy niezadowoleni z pomysłu tej inwestycji. Na drugi dzień Starosta upewnił się jeszcze
w Urzędzie Miasta czy inwestycja będzie prowadzona, po czym na ostatniej sesji Rady Miasta
Oświęcim poinformowano, że Miasto Oświęcim wycofało się z realizacji inwestycji. Starosta
oczekuje od Radnych zastanowienia się nad tym co zrobić w tej sytuacji. Dodał, że jest to kolejna
wspólna inwestycja z Miastem Oświęcim, podczas której pojawiły się problemy.
Wicestarosta Jarosław Jurzak oświadczył, że ma dobrą pamięć dokładnie i pamięta jakie słowa
padły na poprzednim posiedzeniu. Starosta uprzedzał, że furtka w tym miejscu jest uciążliwością
i może przynieść niezadowolenie mieszkańców bloku przy ulicy Dąbrowskiego. Dodał, że
sprowokować ludzi do niewłaściwych zachowań jest bardzo łatwo, natomiast podjąć stosowną
decyzje oraz działania jest o wiele trudniej.
Radny Paweł Kobielusz oświadczył, że żartem chciał jedynie rozładować nieprzyjemną atmosferę
i nie spodziewał się, że Pan Starosta odbierze to w inny sposób.
Pogratulował prowadzenia polityki samorządu metodą na słowo, bez podpisywania umów.
Pan Andrzej Skrzypiński oświadczył, że już na ostatnim posiedzeniu Rady zaznaczył, że sprawa
o która toczą się burzliwe rozmowy nie powinna była trafić w formie skargi na sesję Rady Powiatu.
Zdaniem Radnego można było rozwiązać sprawę inaczej, a wszystkie argumenty Pana Starosty
są wypowiedziane w taki sposób aby odsunąć winę od jego osoby. Stwierdził, że przedstawiona
sytuacja na dzisiejszym posiedzeniu odbiega od tej, która faktycznie miała miejsce.
Starosta Zbigniew Starzec odnośnie słów Radnego Pawła Radnego Kobielusza na temat
kierowania samorządem oświadczył, że za 1,5 roku będą kolejne wybory i Radny będzie miał
okazje się lepiej wykazać. Ponadto uświadomił Radnemu, że jeśli dwa samorządy spotykają się
na wizji lokalnej i ustalają pewne kwestie, to ustna umowa jest wiążąca.
Dodał, że cztery tygodnie temu do Prezydenta Miasta Oświęcim w tej sprawie zostało wystosowane
pismo i zgodnie z k.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy
bez zbędnej zwłoki, a do tej pory Starosta nie otrzymał odpowiedzi. Po pozytywnej opinii
Rady Osiedla, skontaktował się do Urzędem Miasta z prośbą o wizję lokalną, na którą przybył
Prezydent i ustalono dalsze działania w tej sprawie.
Starosta ponownie przypomniał na kogo spada odpowiedzialność, to Pan Prezydent wybrany
w I turze, w demokratycznych wyborach, proszący by pójść na rękę osobom starszym,
niepełnosprawnym, seniorom, który nie wyobraża sobie, aby bramka nie została otwarta.
W związku z tym stworzono godziwe przejście do poradni specjalistycznych dla osób starszych,
niepełnosprawnych, seniorów. Zatem jak można odmówić prośbie Pana Prezydenta wybranego
w demokratycznych wyborach, który nie prosi tylko Starostę ale również Radę Powiatu. Starosta
podkreślił, że powiat wykonał zadanie, wiec gdzie jest teraz Pan Prezydent, poprosił aby nie
obracać „kota ogonem”, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to co się wydarzyło.
Ponadto, jeżeli Radny Andrzej Skrzypiński zadaje pytanie jednocześnie nie oczekując odpowiedzi,
to świadczy tylko o Nim. Jest samorządowcem od bardzo dawna i dobrze wie, że Zarząd i samorząd
powiatowy nie popełnił błędu, działano zgodnie z prawem. Pan Zbigniew Starzec nie rozumie
zarzutu, że zadanie zostało wykonane zbyt szybko.
Radny Kazimierz Homa nie chętnie włącza się do dyskusji dlatego, że dla Niego ten problem
jest straszliwie wydumany. Podkreślił, że pada wiele nieprawdziwych słów, które nie pozwalają
przejść do porządku nad tym, o czym mówi Pan Starosta przy pomocy Pana Wicestarosty. Poprosił,
aby pamiętać kto wywołał wszystkie problemy zamykając starą bramkę, bo gdyby ją pozostawiono
i realizowano na bieżąco plany inwestycyjne dotyczące m.in. posadowienia bramki w innym
miejscu, dokonania uzgodnień itp. nie byłoby problemu. Radny poprosił Pana Starostę aby więcej
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w taki sposób nie postępował, bo tak być nie powinno. Zaapelował również aby Pan Starosta nie
brał udziału w sesjach innych Rad, ponieważ wszystkie stwierdzenia, które Pan Starosta skierował
w stosunku do Jego osoby są nieprawdziwe. Zwłaszcza słowa dotyczące obietnic budowania
i dofinansowania i w żaden sposób nie wyrażał aprobaty w stosunku do niegodziwych zachowań
polegających na przekrzykiwaniu się na sesji przez wzburzonych mieszkańców. Nie padły takie
słowa i gesty. Nikt też, mieszkańców do takiego trybu przedstawiania problemu nie zachęcał.
Warto podkreślić również, że można odczytywać pisma, listy, przedstawiać tryb porozumienia
ale Radny nie będzie wnikał kto zawinił, ponieważ z tego całego obrazu wynika, że obie strony
mają wiele rzeczy po swojej stronie, które uchybiły. W rozwiązaniu całego błahego problemu
chodzi tylko o skuteczność, polegającą na wyciszeniu konfliktu i zadowoleniu mieszkańców.
Należy pozostawić otwartą furtkę w starym lub utworzyć ją w nowym miejscu, tak aby nie
wywoływać konfliktu z kolejnymi mieszkańcami niezadowolonymi faktu, że burzy się porządek
funkcjonujący od kilkudziesięciu lat. Tylko tyle, a może aż tyle – dopowiedział Radny.
Radny Paweł Kobielusz nie zamierza kontynuować tej dyskusji ponieważ niczemu nie służy.
Jednocześnie odnosząc się do słów Pana Zbigniewa Starca oświadczył, że plany ma na dwa
miesiące życia i nie wie co wydarzy się za 1,5 roku. Radny nie rozumie, skąd te podejrzenia. Jeśli
oczywiście wydarzy się tak, jak mówi Pan Starosta to będzie miał okazję się wykazać. Umowa
ustna wiążąca w ustach Starosty brzmi co najmniej komicznie.
Starosta Zbigniew Starzec nie skomentował słów Radnego Pawła Kobielusza. Natomiast
w odniesieniu do wypowiedzi Radnego Kazimierza Homy stwierdził, że wszystko jest nagrane
i poradził aby odtworzyć to co Radny Homa i Radny Skrzypiński powiedzieli. Przyznaje się
do tego, jakich słów użył podczas sesji Rady Miasta, był na to spotkanie zaproszony i został
poproszony do udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Podczas sesji Rady Miasta Oświęcim
poinformował jedynie, że był zdziwiony tym, iż osoby które są najbardziej biegłe w sztuce
budowlanej mogły w taki sposób udzielić wypowiedzi na sesji Rady Powiatu. Radni sugerowali
aby pozostawić bramkę w miejscu, w którym była otwarta przez ostatnie lata co w kontekście
planów inwestycyjnych Szpitala jest niemożliwe. Starosta nie poczuwa się w tej kwestii
do jakiegokolwiek błędu. Jeżeli Radny Kazimierz Homa posiada wiedzę, że powiat działa
poza procedurami i niezgodnie z prawem, to jako Radny ma obowiązek zgłosić ten fakt
do prokuratury.
Starosta Zbigniew Starzec zaprosił Radnych Powiatu na uroczystość odsłonięcia tablicy
poświęconej Żołnierzom Wyklętym w dniu 25 maja br. o godz. 16:00. Jednocześnie zapytał Radę,
czy w związku z tym na tablicy może widnieć podpis: Rada Powiatu w Oświęcimiu.
Radny Paweł Kobielusz nie wyraził zgody.
Starosta stwierdził, że w tym wypadku będzie to napis: Radni Powiatu Oświęcimskiego.
Przewodniczący Rady zaproponował napis: Powiat Oświęcimski.
Radny Marcin Niedziela zapytał, jak ma rozumieć Powiat Oświęcimski, czy wszyscy mieszkańcy,
terytorialnie ziemia lub może administracyjnie.
Przewodniczący Rady rozumuje Powiat Oświęcimski jako małą ojczyznę.
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Ad. XI. Sprawy bieżące.
Wicestarosta Jarosław Jurzak zaprosił Radnych Powiatu na wydarzenie kulturalne „Galę Kultury
i Sportu oraz Kreatywni 2017”, na której nagrody w kulturze i w sporcie Zarząd Powiatu przyznaje
corocznie wyróżniającym się osobom za całokształt działalności lub sukcesy ostatniego roku.
Kreatywni zaś to wieloetapowy konkurs, w którym uczestniczą uzdolnieni uczniowie. Talenty
prezentują w kategorii scenicznej, wizualnej oraz literackiej.
Przewodniczący Radosław Włoszek poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęła następująca korespondencja:
1. Pismo z dnia 31 marca 2017 r. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział
Organizacji i Kontroli dotyczące kontroli w Radzie Powiatu w zakresie prawidłowości
ewidencjonowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków (zał. nr 30).
2. Pismo z dnia 14 kwietnia 2017 r. Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy
w sprawie realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Prośba
o rozpowszechnienie na terenie Powiatu harmonogramu spotkań i harmonogramu realizacji
II edycji Budżetu Obywatelskiego w szczególności przedstawicielom środowisk lokalnych
aktywistów jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej,
organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy (zał. nr 31).
3. Pismo z dnia 19 kwietnia 2017 r. Burmistrza Gminy Kęty w sprawie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2017. Apel skierowany
do Rady Powiatu mający na celu podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom
Gminy Kęty dostępu do usług aptekarskich na terenie Gminy Kęty (zał. nr 32).

Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady XXX sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1500 do godz. 1652.

Protokołowały: Ewelina Stefańczyk, Żaneta Hylińska
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