Protokół Nr XXXVII/2017
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 25 października 2017 r.

V kadencja
2014 - 2018

XXXVII 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

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 XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września
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 19 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

V.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych
i zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.

VI.

Interpelacje i zapytania radnych.

VII. 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 328;
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 329;
3. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2018 ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 326;
4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych
prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w branżowe szkoły I stopnia, o których mowa
w ustawie Prawo oświatowe – druk 324;
5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych
przez Powiat Oświęcimski w policealne szkoły, o których mowa w ustawie Prawo
oświatowe – druk 325;
6. stwierdzenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Oświęcimiu, dotychczasowej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Oświęcimiu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia
w Oświęcimiu i dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Oświęcimiu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oświęcimiu – druk 326;
7. udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sępoleńskiemu – druk 323;
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8. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego – druk 330.
VIII. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
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.
XXXVII sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu otworzył Radosław Włoszek Przewodniczący Rady
witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w sesji, w tym
dyrektorów powiatowych zespołów szkół oraz uczniów z Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy
24 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał
Rady Powiatu w Oświęcimiu.

Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Włoszek zapytał radnych oraz Zarząd Powiatu, czy są wnioski
o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad?
W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrał Starosta Oświęcimski zgłaszając ustną autopoprawkę
do projektu uchwały w punkcie VII. 6. dotyczącą błędu w nazwie uchwały. Prawidłowa nazwa
uchwały to „stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Oświęcimiu,
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Oświęcimiu w Branżową Szkołę
Specjalną I Stopnia w Oświęcimiu i dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Oświęcimiu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oświęcimiu”.
W związku z powyższym Starosta poprosił o przyjęcie projektu uchwały ze zmianą.
Głosowanie zgłoszonej zmiany:
Za:
24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Rada nie wnosząc więcej uwag przystąpiła do głosowania.
Głosowanie całości porządku obrad XXXVII sesji:
Za:
24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 września 2017 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie przy 24 głosach za.

Ad. IV. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty
Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 19 września
2017 r. do 10 października 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady
Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres
od 19 września 2017 r. do 10 października 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 Wojciech Kajdas
IV. 14.
Niewyrażenie zgody na udzielenie wsparcia finansowego dla Tauron Life Festival Oświęcim –
Challanege i Rajd Rowerowy Dachau – opracowanie koncepcji, promocja i produkcja. (Brak
środków finansowych w budżecie).
Radny zapytał o wysokość wnioskowanej kwoty?
Starosta odpowiedział, że wnioskowana kwota wynosiła 70 000 zł netto.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.

Ad. V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.
Wicestarosta Jarosław Jurzak poinformował, że wszystkie informacje oraz dane wynikające
z obowiązku ustawowego zostały zawarte w przedłożonej informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych, w tym o wynikach maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2016/2017
(zał. nr 4).
Przewodniczący Rady poinformował, iż Komisja Edukacji i Promocji Powiatu zapoznała się z w/w
informacją oraz otworzył dyskusję w tym temacie.
Brak dyskusji.
Rada Powiatu przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2016/2017
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Ad. VI. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Józef Szafran zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o interwencję dotyczącą drogi
wojewódzkiej nr 948. Przejazd tą drogą jest uciążliwy z uwagi na brak bieżącego uzupełniania
miejsc po dokonanych przekopach.
Radny Andrzej Skrzypiński zapytał, czy młodzież uczęszczająca do szkół na terenie Powiatu
Oświęcimskiego na chwilę obecną ma ważne legitymacje szkolne?

Ad. VII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017
Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 328 (zał. nr 5)
omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie, jednogłośnie przy 8 głosach za.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 6).
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 329 (zał. nr 7) omówiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie, jednogłośnie przy 9 głosach za.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 8).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2018 ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych– druk 327 (zał. nr 9) omówiła
Renata Fijałkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
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Opinia komisji:
 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywnie, jednogłośnie za.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 10).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół
zawodowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w branżowe szkoły I stopnia, o których
mowa w ustawie Prawo oświatowe – druk 324 (zał. nr 11) omówił Jarosław Jurzak Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywnie jednogłośnie.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 22 radnych,
Przeciw:
1 radny,
Wstrzymało się:
0 radnych.
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 12).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych
prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w policealne szkoły, o których mowa w ustawie Prawo
oświatowe– druk 325 (zał. nr 13) omówił Jarosław Jurzak Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywnie jednogłośnie.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 14).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Specjalnej w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Oświęcimiu,
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Oświęcimiu w Branżową Szkołę
Specjalną I Stopnia w Oświęcimiu i dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
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w Oświęcimiu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Oświęcimiu
omówił Jarosław Jurzak Wicestarosta.

– druk 326

(zał. nr 15)

Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywnie jednogłośnie.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 16).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sępoleńskiemu
(zał. nr 17) omówił Zbigniew Starzec Starosta Oświęcimski.

– druk 323

Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywnie jednogłośnie przy 8 głosach za.
Brak dyskusji.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż z uwagi na charakter uchwały oraz zasadność pomocy osobom
potrzebującym poprosił o przegłosowanie uchwały poprzez aklamację.
Rada podjęła uchwałę przez aklamację (zał. nr 18).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego
(zał. nr 19) omówił Adam Bilski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

– druk 330

Dyskusja:
Radny Wojciech Kajdas odnosząc się do uzasadnienia przedstawionego przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy wykonanie nakładki w wysokości 11 000 zł finansowane jest w całości z budżetu powiatu,
czy przy udziale miasta Oświęcim?
2) Czy skarga daje pozwolenie mieszkańcowi Oświęcimia na ominięcie konieczności złożenia
wniosku o wykonanie nowej inwestycji?
3) Jak głosował Pan Starosta na posiedzeniu w dniu 11.09.2017 r. na którym Zarząd Powiatu nie
wyraził zgody na utworzenie zadania pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 1888K,
ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”?
Radny Andrzej Skrzypiński zapytał, czy ktokolwiek stwierdził, że uszkodzenia w budynku
mieszkalnym wystąpiły na skutek przejeżdżających po nierównościach samochodów
oraz czy w tej sprawie stanowisko zajął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Oświęcimiu?
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W odpowiedzi na pytania
Radnego Wojciecha Kajdasa, Starosta Zbigniew Starzec
poinformował, że Urząd Miasta Oświęcim będzie partycypował w kosztach utworzenia nakładki
na ul. Śniadeckiego pomimo, że Zarząd Powiatu podjął już wcześniej decyzję o wykonaniu zadania
w całości z własnych środków. Poinformował także, że głosował za realizacją zadania
pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 1888 K, ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”
na posiedzeniu Zarządu w dniu 11 września 2017 r., ponieważ był wnioskodawcą.
Starosta Zbigniew Starzec stwierdził, że to Radca Prawny powinien wypowiedzieć się
w kwestii pytania zadanego przez Radnego Wojciecha Kajdasa o to czy złożenie skargi pozwala
mieszkańcom na pominięcie konieczności złożenia stosownego wniosku o wykonanie nowej
inwestycji. Jednakże zaznaczył, że zanim Skarżąca złożyła skargę popartą przez 55 mieszkańców
pracownicy i Kierownictwo Urzędu przez okres 4 miesięcy starali się w tej sprawie wypracować
kompromis.
Starosta Zbigniew Starzec odpowiedział także Radnemu Andrzejowi Skrzypińskiemu,
że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie jest w stanie naocznie stwierdzić, czy ruch
kołowy na ul. Śniadeckiego powoduje drgania, które przenoszą się na budynek Skarżącej. Ponadto
przypomniał, że kilka lat temu przy okazji przebudowywania ul. Tysiąclecia odbywały się
konsultacje z Radami Osiedlowymi, między innymi w sprawie przeniesienia przystanków
na ul. Śniadeckiego i wówczas Skarżąca nie zgłaszała roszczeń ani wniosków w tej sprawie.
Radny Adam Bilski dodał, że w uzasadnieniu decyzji dotyczącej bezzasadności skargi
na działalność Starosty użyte zostało stwierdzenie „ewentualnego wpływu drgań ruchu komunikacji
miejskiej na konstrukcję budynku przy ul. Śniadeckiego”, bo być może pęknięcia tego budynku
są innej natury. Ponieważ znajduje się tam uskok jezdni, który przy ciężkim tonażu
może powodować drgania, a te mogą przenosić się na budynek, to propozycja wykonania nakładki
jest dobrym rozwiązaniem, które może chociaż częściowo wyeliminować drgania.
Radny Skrzypiński Andrzej sprecyzował, że w wyjaśnieniach dotyczących skargi na działalność
Starosty, termin uzyskania opinii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego datowany był
na koniec września, dlatego też pyta o wyniki ?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Bilski odpowiedział, że jeden miesiąc
który przepisy przewidują na rozpatrzenie skargi to dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego jest okres zbyt krótki na zbadanie oddziaływania wpływu ruchu ulicznego na drgania
budynku przy ul. Śniadeckiego.
Radny Andrzej Skrzypiński ponownie zapytał, czy postępowanie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego zostało wszczęte, zakończone i jakie wnioski z tego wynikają?
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek przypomniał, że zgodnie z procedurami,
obecny na sali Pan Władysław Samolewicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Oświęcimiu powinien wyrazić chęć czynnego uczestniczenia w obradach, a Rada Powiatu musi
udzielić na to zgody.
Pan Starosta, podsumowując dyskusję stwierdził, że istniejący na ul. Śniadeckiego uskok
już w najbliższym czasie zostanie usunięty.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 21 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
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Wstrzymało się:
1 radnych.
3 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 20).

Ad. VIII. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok
2016.
Radosław Włoszek Przewodniczący Rady przedstawił informację z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych za rok 2016 w tym:
1) informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń Radnych Powiatu
wraz z analizą Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu oraz działaniami podjętymi w związku
z nieprawidłowościami (zał. nr 21, 22),
2) informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie analizy
oświadczenia majątkowego Starosty Oświęcimskiego (wraz z korektą) oraz Przewodniczącego
Rady Powiatu wraz z informacją o publikacji ich części jawnej w BIP (zał. nr 23, 24, 25),
3) informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie ws. oświadczenia majątkowego Pani
Sabiny Bigos-Jaworowskiej za 2016 r. (zał. nr 26),
4) informacja Starosty Oświęcimskiego wraz z działaniami podjętymi w związku z w/w
nieprawidłowościami (zał. nr 27).
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował o zmianie wzoru oświadczenia majątkowego
Radnego Powiatu w pkt V w następującym zakresie:
„Nabyłem(am) (nabył mój małżonek , z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo:”
Aktualne druki oświadczeń majątkowych będą udostępnione Radnym na dysku oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na interpelację Radnego Józefa Szafran, Wicestarosta Jarosław Jurzak
poinformował, że remont drogi wojewódzkiej nr 948 relacji Oświęcim – Kęty to inwestycja
realizowana przez Gminę Osiek, Gminę Wiejską Oświęcim, Gminę Kęty oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i te podmioty powinny być adresatami interpelacji.
Starostwo w żadnym zakresie nie realizuje tego zadania.
Odnosząc się do tego, Radny Józef Szafran stwierdził, że poprosił Zarząd Powiatu jedynie o
pomoc w wystosowaniu pisma dotyczącego rzetelnego wykonywania prac przy przebudowie drogi
wojewódzkiej nr 948 i zabezpieczenie powstających przekopów.
W odpowiedzi na interpelację Pana Andrzeja Skrzypińskiego, Wicestarosta Jarosław Jurzak
poinformował, że legitymacja szkolna jest ważna o ile jest odpowiednio opieczętowana
i opisana na dany rok szkolny, a uczeń uczęszcza do szkoły i ma ją przy sobie.
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Radny Andrzej Skrzypiński doprecyzował pytanie, czy wszystkie szkoły wyposażone
są w okrągłe pieczęcie, które potwierdzają uprawnienia młodzieży do zniżek na przejazdy
komunikacji zbiorowej.
Wicestarosta Jarosław Jurzak poinformował, że dyrektorzy szkół nie zgłaszali tego typu
problemów.

Ad. X. Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak.

Ad. XI. Sprawy bieżące
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęła następująca korespondencja:
1. Pismo z dnia 6 października 2017 r. Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie
negatywnej opinii do projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego w 2018 roku wraz z harmonogramem
dyżurów tych aptek w porze nocnej, w niedziele i święta i w inne dni wolne od pracy w roku
2018 w zakresie w jakim dotyczy on ustalenia harmonogramu dyżurów aptek
ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Kęty w porze nocnej, niedziele, święta i inne
dni wolne od pracy (zał. nr 28).
2. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 października 2017 r. Wojewody Małopolskiego
w sprawie wyników z przeprowadzonej kontroli w Radzie Powiatu w zakresie
ewidencjonowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
W zakresie pkt. IV, zastrzeżenia wniesione przez Radę Powiatu z dnia 27 września br., zostały
uwzględnione. O sposobie realizacji pozostałych zaleceń pokontrolnych Wojewoda Małopolski
zostanie poinformowany w terminie do 30 dni od otrzymania wystąpienia (zał. nr 29).

Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXVII sesji Rady Powiatu
w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1531.

Protokołowały: Ewelina Stefańczyk, Anna Sporysz
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