Protokół Nr VII/2015
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 26 maja 2015 r.

V kadencja
2014 - 2018

VII 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 VI/2015 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 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 10 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

V.

Interpelacje i zapytania radnych.

VI.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. i Informacja
o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego;
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.;
3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2014 rok;
5. Stanowisko (Wniosek) Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014;
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie
absolutorium;
7. Dyskusja;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 rok – druk 37;
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2014 – druk 38.

VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.
IX.

Sprawy bieżące.

X.

Zamknięcie sesji.
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Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
VII sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu otworzył Radosław Włoszek Przewodniczący Rady witając
radnych, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 26 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 rozszerzenie porządku obrad o pkt
dotyczący rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu i przyjęcie go jako pkt VII
oraz o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 40;
2) zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 41;
3) przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1843K ul. Fabryczna
w Kętach – druk 39.
Przewodniczący Rady poinformował, że przyjęcie dodatkowego punktu spowoduje zmianę
numeracji, czyli kolejne punkty zmienią numer.
Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych projektów uchwał do porządku obrad:
ad. 1)
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

24
2
0

ad. 2)
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

24
2
0

ad. 3)
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

25
0
1

Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są jeszcze inne wnioski o uzupełnienie
lub zmianę porządku obrad?
Rada nie wnosząc uwag przystąpiła do głosowania.
Głosowanie całości porządku obrad:
Za:
26
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Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
21 kwietnia 2015 r.
Protokół Nr VI/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. został przyjęty 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 za okres od 10 kwietnia
2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady
Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres
od 10 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. (zał. nr 3) Starosta Zbigniew Starzec zaproponował,
aby radni zadawali pytania do konkretnego punktu.
Pytania do Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu:
1. Radny Marcin Niedziela:
IV. 10. Akceptacja treści pisma wyrażającego zgodę na lokalizację materiałów wyborczych
w pasach drogowych dróg powiatowych.
Radny zapytał o przybliżenie tematu?
IV. 24. Akceptacja treści Aneksu numer 13 do Porozumienia z dnia 04.03.2004 r. zawartego
pomiędzy Powiatem Oświęcimskim, a Gminą Kęty.
Radny zapytał, czego dotyczy aneks?
IV. 35. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy PZ Nr 10 w Kętach,
a Stowarzyszeniem „Miasto i Gmina Kęty XXI” boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz
z dostępem do szatni w okresie od IV-X 2015 r.
Radny poprosił o wyjaśnienie, czy jest to użyczenie odpłatne, czy też nie.
Odpowiedzi:
a) Starosta wyjaśnił, że Zarząd wyraził zgodę na lokalizację materiałów wyborczych w pasach
drogowych dróg powiatowych powiatu oświęcimskiego z zastrzeżeniem w brzmieniu:
„Zamocowanie plakatów i banerów wykonać w sposób nie powodujący uszkodzeń miejsc
na których są umieszczone”.
b) Zbigniew Starzec poinformował, że Zarząd zaakceptował treść aneksu Nr 13 do Porozumienia
z dnia 04.03.2004 r. zawartego pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Gminą Kęty, oraz wyraził
zgodę na jego podpisanie. Chodzi o zadania własne realizowane w Gminie Kęty, a mianowicie:
- 36.360 zł. na dofinansowanie 1,7 etatu kalkulacyjnego w kęckich placówkach WKT oraz
WAB,
- 13.500 zł – na częściowe dofinasowanie kosztów opłat za łącze sieciowe między Starostwem
a delegaturą WKT.
c) Starosta wyjaśnił, że zawarcie umowy dotyczy nieodpłatnego użyczenia boiska.
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2. Radny Wojciech Kajdas:
IV. 13. Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą nr 79 Zator –
Spytkowice – Alwernia – Węzło Rudno – Wola Filipowska.
Radny zapytał, na czym polegała praca Zarządu Powiatu w tym temacie?
Zbigniew Starzec odpowiedział, że Zarząd wyraził zgodę na zadanie „Budowa połączenia
drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia –
Węzło Rudno – Wola Filipowska” według wariantu IV (pomarańczowy), który zakłada budowę
skrzyżowania z drogą powiatową 1807K ul. Nadrzeczna z możliwością skrętu we wszystkich
kierunkach. Jednostka projektowa przedstawia 2 koncepcje w/w skrzyżowania tj. skrzyżowanie
z wydzielonym lewoskrętem na jezdni głównej oraz skrzyżowanie typu rondo jednopasmowe.
3. Radna Grażyna Kopeć poprosiła o podanie wyników konkursów na dyrektorów powiatowych
zespołów szkół.
Starosta Zbigniew Starzec w odpowiedzi na pytanie radnej Grażyny Kopeć wyjaśnił, iż odbyły się
konkursy, w wyniku których dyrektorami zostali:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach – Pani Lucyna Korczyk,
- Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu– Pani
Grażyna Gawłowska,
- Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego – Pani Jolanta Bąk.
Odpowiedzi zostały udzielone na wszystkie zadane pytania.
Rada przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Ad. VI. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Józef Szafran odniósł się do odpowiedzi na interpelację z dnia 17 marca br. w sprawie
obsługi medialnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Radny zwrócił uwagę, iż w pisemnej
odpowiedzi otrzymał informację, że jest to kwota 12.000 (brutto). Na zadane pytanie przez radnych
na sesji, została udzielona odpowiedź ustna, że jest to kwota 10.000 zł (brutto), w związku z tym
radny poprosił o jednoznaczną odpowiedź.

VII. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
ad. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014
i Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014 i Informacja
o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego (zał. nr 4).
Starosta Oświęcimski – Zbigniew Starzec wyjaśnił, że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2014 rok, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
informacja o przebiegu wykonania planu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zapisami ustawy o finansach publicznych, na podstawie ksiąg
rachunkowych.
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014:
Strona 4 z 13

(7) Protokół sesji Nr VII/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. V Kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
________________________________________________________________________________________________

Budżet Powiatu na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 roku.
W trakcie roku 2014 roku zostały dokonane zmiany poprzez podjęcie, w zależności od kompetencji,
uchwał rady i zarządu.
Realizacja budżetu wyglądała następująco:
 dochody 151 952 813 zł, tj. 100% planu,
 wydatki 154 557 831 zł, tj. 96% planu,
 przychody 10 024 391 zł, w tym emisja obligacji na kwotę 5 500 000 zł,
 rozchody 3 243 000 zł,
 wolne środki pozostałe na rachunkach bankowych wyniosły 4 176 373 zł,
 kwota długu na koniec 2014 roku wyniosła 21 289 182 zł.
Budżet Powiatu został zrealizowany prawidłowo, zadania realizowane były zgodnie z wymogami
prawa, zobowiązania regulowano terminowo.
Największą pozycję w dochodach stanowią:
 subwencje w kwocie 66 289 348 zł,
 udziały w podatkach wykonano w kwocie blisko 31 mln zł,
dochody z tych dwóch źródeł stanowią prawie 64% dochodów ogółem.
Największe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne:
 77 341 451 zł tj. ponad 64% wydatków bieżących.
W związku z realizacją zadań największe wydatki ponoszone są na:
 edukację ok 72 mln zł (46 % wydatków ogółem),
 zdrowie i pomoc społeczną ok 27 mln zł (18% wydatków ogółem),
 drogi i transport ok 25 mln zł (16% wydatków ogółem).
Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane
na prawidłowym poziomie.
W 2014 roku nie uchylono żadnej uchwały finansowej zarówno Zarządu jak i Rady Powiatu.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu.

II. Informacja o stanie mienia:
Wartość majątku Powiatu, będącego w dyspozycji jednostek powiatowych na koniec 2014 roku
wyniosła 328 404 541 zł, w tym:
 majątek trwały 307 566 818 zł,
 majątek obrotowy 20 837 723 zł.
Mienie stanowi przede wszystkim własność Powiatu Oświęcimskiego, ale są też inne formy takie
jak wieczyste użytkowanie.
Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem wyniosły 2 078 786 zł.
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III. Przedstawiona została również informacja o przebiegu wykonania planu samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014 roku, która zostanie omówiona
odrębnym trybem.
Starosta Zbigniew Starzec poinformował również o największych inwestycjach realizowanych
w 2014 roku:
4. Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – kwota 2 303 258 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr K1877 na odcinku Babice-Harmęże Etap II – kwota 2 652 184
zł;
6. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K ul. Bugajska w Zatorze – kwota 3 185 352 zł;
7. Przebudowa ulicy Śniadeckiego w Oświęcimiu – kwota 1 884 150 zł;
8. Na dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota
2 835 712 zł.
ad. 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014.
Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014 (zał. nr 5).
Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe Powiatu
Oświęcimskiego za rok 2014 zgodnie z przepisami składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) łączne bilanse obejmujące bilanse samorządowych jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych,
3) łączne rachunki zysków i strat obejmujące rachunki zysków i strat samorządowych jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych,
4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian
w fundusz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
dokonuje się również w tym zakresie stosownych wyłączeń pomiędzy jednostkami.
Pani Skarbnik poinformowała również o przedłożonej korekcie do w/w sprawozdania, która została
wykonana w uzgodnieniu z biegłym rewidentem. Korekta jest pomyłką pisarską dotyczącą
wyłączeń zysku netto i straty netto, które była w innej kwocie niż przed wyłączeniami i dotyczyły
roku 2013. Jednakże pozycje te wchodzą do zestawienia zmian funduszu w roku 2014 jako zysk
bilansowy i strata bilansowa za rok 2014, w związku z czym koniecznym było dokonanie korekty,
która nie ma wpływu na ogólne wyniki w pozostałych sprawozdaniach (zał. nr 6).

ad. 3. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 (zał. nr 7).
Przewodniczący Rady Radosław Włoszek przypomniał, że opinia i raport rewidenta z badania
finansowego zostało przesłane radnym, następnie poprosił Panią Skarbnik o krótkie przedstawienie
w/w dokumentu.
Katarzyna Wanat pokrótce omówiła opinię i raport informując, iż na str. 3 tegoż dokumentu
zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2014 we wszystkich istotnych aspektach zostało
sporządzone zgodnie z wymogami prawa oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania
finansowego rzetelnie przygotowane.
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ad. 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2014 rok.
Adam Merta Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr S.O.XIV/423/27/15 Składu
orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2014 r.
(zał. nr 8).
ad. 5. Stanowisko (Wniosek) Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Adam Bilski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Wniosek Nr 1/2015 Komisji
Rewizyjnej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
za rok 2014 r. wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 rok
(zał. nr 9).
ad. 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
w przedmiocie absolutorium.
Iwona Gibas Wiceprzewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr S.O.XIV/424/17/15 Składu
Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
(zał. nr 10).
Po odczytaniu w/w uchwały Radosław Włoszek poprosił Przewodniczących Komisji stałych
o opinie:
 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Dariusz Gawęda – opinia
pozytywna,
 Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Waldemar Klisiak poinformował,
że Komisji pozytywnie przyjęła sprawozdanie,
 Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Sławomir Momot – opinia pozytywna,
jednogłośna,
 Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Teresa Kościelnik-Pactwa
– opinia pozytywna.
ad. 7. Dyskusja.
Brak.
ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
Przewodniczący przypomniał, że rada zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 wraz z przedłożoną korektą.
a)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 rok – druk 37 (zał. nr 11).

Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:

24 radnych,
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Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
1 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 12).
b) Projekt

uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2013 – druk
38 (zał. nr 13).

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami
i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok
2014?
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
1 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 14).
Radosław Włoszek Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi Powiatu IV kadencji oraz
Radzie Powiatu uzyskania absolutorium za rok 2014.
Starosta Zbigniew Starzec podziękował zarówno Zarządowi Powiatu IV kadencji oraz Radzie
Powiatu udzielenia absolutorium.

Ad. VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok
Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. – druk 40 (zał. nr 15) omówiła
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Starosta Zbigniew Starzec zabrał głos w kwestii dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu, informując, iż Policja zwróciła się z prośbą o dofinansowanie
do zakupu dwóch radiowozów, jednak Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie do zakupu jednego
na dobry początek współpracy z nowym Komendantem Powiatowym Policji.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja:
Radny Andrzej Skrzypiński stwierdził, że głównym problemem zmiany w przedstawionym
projekcie uchwały jest wykreślenie kwoty w wysokości 685 tys. zł przeznaczonej na inwestycje
w gminie Brzeszcze. Jednocześnie chciałby uzyskać informację, jak to się stało, że na poprzedniej
sesji Rada Powiatu wprowadzała tą kwotę do budżetu, a po upływie miesiąca ją skreśla.
Radna Teresa Jankowska poinformowała, że mieszkańcy sołectwa Skidziń oraz Wilczkowice
chcieliby się spotkać w temacie zadań inwestycyjnych: budowa chodnika i odwodnienia
ul. Oświęcimskiej. Jednocześnie przypomniała, że wspólnie realizowano to zadanie i obiecano
mieszkańcom, że to zadanie będzie jako dokończenie tych inwestycji. W planach roku 2016 tych
inwestycji nie ma, czyli zostały wykonane kilka lat temu. Radna stwierdziła, że rozpoczyna się
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zupełnie nowe tematy nie kończąc zadań, które zostały rozpoczęte. Na zakończenie zapytała,
czy były prowadzone rozmowy pomiędzy Powiatem Oświęcimski, a gminą Brzeszcze w temacie
dokończenia obiecanych tematów.
Radny Wojciech Kajdas odnosząc się do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1761K
ul. Zamkowa w Głębowicach” zapytał, czy kwota 92 tys. zł przeznaczona będzie na opracowanie
projektu, remont nawierzchni, oraz czy finansowanie to 100% udziału powiatu, czy 50/50 z gminą
Zator?
Starosta Oświęcimski w odpowiedzi na pytanie radnego Wojciecha Kajdasa poinformował,
że kwota, która została zabezpieczona w budżecie to finansowanie 50/50 z gminą Zator. Ponadto
Zbigniew Starzec dodał, że do budżetu powiatu została przekazana kwota w wys. 3 mln zł
z przeznaczeniem na wspólne inwestycje, jednocześnie ubolewa, że jest koniec maja, a do tej pory
trwa korespondencja do włodarzy gmin w sprawie wspólnych inwestycji.
Zbigniew Starzec w odpowiedzi na pytanie radnej Teresy Jankowskiej stwierdził, że ma nadzieję,
że gmina doczeka się zakończenia tych inwestycji. Ponadto przypomniał, że gmina Brzeszcze była
w trudnej sytuacji finansowej, a powiat wyasygnował 300 tys. zł dodatkowych środków powyżej
tego, co zaproponowała gmina Brzeszcze.
W kwestii zmian, o które pytał radny Andrzej Skrzypiński Starosta wyjaśnił, że są zmianami
na prośbę Burmistrza Gminy Brzeszcze, który poprosił, aby część zadań przesunąć w systemie
dwuletnim. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i WPF spowoduje wyprzedzenie
decyzji, która ma być podjęta w gminie Brzeszcze na sesji w dniu 2 czerwca. Starosta przypomniał,
że na dzień dzisiejszy zawarte są tylko dwa porozumienia dot. inwestycji w Przeciszowie oraz
w Zatorze.
Radna Teresa Jankowska oznajmiła, że dzielenie środków na inwestycje drogowe w gminie
Brzeszcze szczególnie w Brzeszczach i Jawiszowicach powoduje to, że przedstawiciele sołectwa
Skidzin i Wilczkowice zgłosili się do wójta gminy Oświęcim z chęcią przejścia do innych gmin.
Starosta wyjaśnił, że inwestycje o których mowa były zaplanowane, niestety gmina Brzeszcze nie
wyraziła swojej woli na ten moment. Dodał, że w tym temacie była prowadzona korespondencja
z gminą.
Radny Andrzej Skrzypiński w nawiązaniu do poprzedniego pytania, zapytał czy miesiąc temu
Zarząd Powiatu dysponował deklaracją gminy Brzeszcze zabezpieczającą te środki w budżecie?
Radny poprosił o odpowiedź, czy było to jednostronne działanie ze strony Zarządu Powiatu,
że na siłę i z uwagi na to, że ma przedstawicieli gminy Brzeszcze w Zarządzie usiłowano wrzucić
do budżetu powiatu inwestycje, na które w gminie nie ma pokrycia finansowego.
Zbigniew Starzec stwierdził, że Zarząd miał oficjalne stanowisko gminy. Natomiast wprowadzenie
do budżetu powiatu dodatkowych środków, nie kolidowało z decyzją o likwidacji innych zadań.
Nie dalej jak półtora tygodnia temu wpłynęło pismo z prośbą o zmianę niektórych inwestycji
i przeszeregowanie kwot oraz zwiększenie czasookresu realizacji niektórych inwestycji.
Radny Andrzej Srzypiński stwierdził, że to co powiedział Pan Starosta potwierdzają jego
przypuszczenia. Uważa, że nie było deklaracji ze strony gminy Brzeszcze na zwiększenia o 300 tys.
zł wydatków budżetu gminy dotujące budżet powiatu.
Starosta stwierdził, że radni gminy mogą odrzucić pomysł realizowania wspólnej inwestycji i 300
tys. zł wróci do budżetu powiatu. Wówczas powiat przekaże środki na realizację do innych gmin.
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Radny Marcin Niedziela odniósł się do inwestycji na terenie gminy Kęty, a mianowicie:
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach”
- „Rozbudowa Al. Wojska Polskiego w Kętach na odcinku stanowiącym dojazd do firmy
ALUMETAL”.
W związku z powyższym radny zapytał, czy jest odpowiedź i zgoda gminy Kęty na finansowanie
tych inwestycji?
Starosta odpowiedział, że korespondencja z gminą Kęty finalizuje się. W przedostatnim piśmie
uzgodniono z Burmistrzem Kęt i wyrażono chęć realizacji trzech inwestycji (Witkowice, Alumetal,
Kęckie Góry Południowe). O kolejności realizacji inwestycji zdecyduje Burmistrz Kęt.
Radny Marcin Niedziela zaprosił Pana Starostę na sesję Rady Miejskiej w Kętach, bo ma wrażenie
że powiat nie zbliża się do porozumienia z gminą Kęty.
Starosta stwierdził, że udaje się na sesję Rady Gminy Brzeszcze, ponieważ otrzymał zaproszenie
Przewodniczący Rady i jeżeli takie zaproszenie wpłynie ze strony Kęt, to chętnie się wybierze.
Radny Marcin Niedziela stwierdził, że ważna jest forma współpracy. Zapytał, czy są zasady
rozstrzygania o kolejności realizacji drogi gminnej lub drogi powiatowej?
Zbigniew Starzec stwierdził, że nie rozumie tempa podejmowania decyzji w gminach.
Nie dostrzega problemu komunikacyjnego z Burmistrzem, ponieważ jest wspólne porozumienie,
co do realizacji trzech inwestycji.
Wicestarosta Jarosław Jurzak nadmienił, że kwestia inwestycji w gminie Kęty, a także w innych
gminach polega na wypracowaniu wspólnego stanowiska, aby takie stanowisko wypracować, musi
być partnerskie traktowanie obu stron. Nie ma możliwości, aby zakres zadań powiatu narzucały
gminy. W przypadku gminy Kęty kierowano się zasadą upływającego czasu, a realizacji zadania nie
widać.
Radny Marcin Niedziela jest w stanie zgodzić się z taką praktyką, skoro gmina nie chce
uczestniczyć, to nie będzie inwestycji na terenie gminy Kęty.
Radny Andrzej Skrzypiński zapytał, czy radny powiatu bądź członek Zarządu Powiatu posiada
dostateczną kwotę do dyspozycji by zrównoważyć wkład powiatu, jeżeli tak to jest partnerem dla
powiatu, jeżeli nie, to nie jest partnerem dla powiatu przy podejmowaniu decyzji
o współfinansowaniu inwestycji.
Radny dodał, że pismo skierowane do Burmistrza Kęt trąci szantażem, że jeżeli rada gminy
podejmie uchwały i uwzględni w WPF zadania, które życzy sobie powiat. Jeżeli do tego nie
dojdzie, nie będzie inwestycji, o których wcześniej wspomniał radny Marcin Niedziela. Takie
działania będą na szkodę środowiska i budżetu powiatu. Przez ostatnie cztery lata zamiast pisać
listy i czuć się oburzonym spotykano się kilkakrotnie z Burmistrzami i Wójtami. Andrzej
Skrzypiński zapytał, czy tak jak został potraktowany Burmistrz Kęt, potraktowano również
Burmistrza Brzeszcz?
Starosta stwierdził, że w niczym nie ograniczono Burmistrza Brzeszcz, ponieważ dołożono więc
środków niż wnioskowano.
Wicestarosta Jarosław Jurzak stwierdził, aby dojść do porozumienia, to obie strony muszą wykazać
wolę porozumienia. Raz jeszcze zwrócił uwagę na sytuację, że o budżecie powiatu nie będą
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decydować wszyscy dookoła, tylko nie radni powiatu. W poprzedniej kadencji były zadania, które
nie udało się zrealizować mimo zgody z obu stron, ponieważ wpływ miały na to różne czynniki.
Radny Andrzej Skrzypiński stwierdził, że problemem jest brak jednej miary dla każdego, ponieważ
z jednej strony na wniosek gminy Brzeszcze skreśla się zadanie inwestycyjne, nie stawiając
żadnych warunków, a z drugiej strony na wniosek gminy Kęty stawia się warunek o charakterze
zaporowym. Tak się nie powinno postępować.
Starosta poinformował, że wśród propozycji gminy Brzeszcze są zadania do zrealizowania, które
powiat i radni gminy akceptują. Natomiast Burmistrz Kęt w swoim piśmie wyraził zgodę
na wspólne wykonanie projektu, ale nie gwarantuje, czy dojdzie do realizacji. Powiat powinien
mieć gwarancję, że skoro jest projekt, to będzie i realizacja.
Radny Andrzej Skrzypiński stwierdził, że nie dziwi go fakt, że Burmistrz nie daje gwarancji,
ponieważ nie jest w stanie zagwarantować wyniku głosowania przez radnych. Nie wyobraża sobie,
że członkowie Zarządu Powiatu Pan Tadeusz Szczerbowski oraz Pani Ewa Pawlusiak poprą ten
projekt uchwały działając na szkodę swojego środowiska.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 14 radnych,
Przeciw:
10 radnych,
Wstrzymało się:
2 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 16).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 41
(zał. nr 17) przedstawiła Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja: Brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 14 radnych,
Przeciw:
5 radnych,
Wstrzymało się:
3 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 18).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1843K
ul. Fabryczna w Kętach – druk 39 (zał. nr 19) przedstawił Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna przy 7 głosach za.
Dyskusja: Brak.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:

26 radnych,
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Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została przyjęta (zał. nr 20).

Ad. VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Oświęcimski w odpowiedzi na zapytanie radnego Józefa Szafrana dotyczącą obsługi
medialnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wyjaśnił, że kwota 10 tys. zł jest sumą ostateczną
i wiążącą, ponieważ Zarząd zmniejszył finansowanie obsługi dla tych dwóch podmiotów.

Ad. IX. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Adam Sowa poruszył sprawę drogi do Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Na całej długości
drogi od MZK do parkingu w Brzezince nie ma ustawionych koszy na śmieci – pobocza zarzucone
są śmieciami. Wygląd i estetyka drogi powiatowej w kierunku obozu w Brzezince jest delikatnie
mówiąc nie estetyczna, ponieważ nie wykoszone pobocza oraz zarośnięte chodniki stwarzają
nie najlepszy obraz zarówno dla zarządcy drogi jak i gminy Oświęcim. Radny poprosił o podjęcie
działań w tym zakresie.

Ad. X. Sprawy bieżące.
Starosta Zbigniew Starzec poinformował o odbytej delegacji do miasta Dachau i działaniach
zmierzających do wypracowania wspólnego porozumienia. Jednocześnie poinformował, że po
przyjęciu uchwały Rady Powiatu o podpisaniu porozumienia międzynarodowego będzie
zorganizowany wyjazd do Dachau, podczas którego planowane jest uroczyste podpisanie
porozumienia o współpracy Powiatu Oświęcimskiego z Powiatem Dachau. Starosta zaprosił
radnych powiatu do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, dodając że jest to ogromna szansa, aby móc
skorzystać ze środków unijnych.
Planowany termin wyjazdu z Oświęcimia to 7 sierpnia, powrót 9 sierpnia.
Zbigniew Starzec oznajmił, że chęć wzięcia udziału w delegacji należy zgłaszać do Biura Rady
(do 8 czerwca br.), a w przypadku ewentualnie późniejszej rezygnacji z wyjazdu, koniecznym
będzie zwrot kosztów związanych z wyjazdem.
Starosta poinformował również o sytuacji związanej z Pałacem w Grojcu. Do 19 czerwca osoby
zainteresowane składają wadium, a 25 czerwca nastąpi otwarcie kopert. Kwota do sprzedaży została
obniżona do 5 mln zł.
Przewodniczący Rady Radosław Włoszek poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura
Rady wpłynęła następująca korespondencja:
1) Pismo z dnia 27 kwietnia 2015 r. Pana Kazimierza Babiucha dotyczące drogi powiatowej 1863K
przebiegającej przez sołectwo Bielany (zał. nr 21);
2) Pismo z dnia 4 maja 2015 r. mieszkańców ul. Krasickiego w Chełmku (zał. nr 22);
3) Zaproszenie od Pani Anety Jekiełek dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół MechanicznoElektrycznych im. M. Kopernika w Kętach na uroczyste obchody 50-lecia Szkoły (zał. nr 23);
4) Zaproszenie na obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce z inicjatywy
Przewodniczącego Rady Gminy Oświęcim Piotra Śreniawskiego oraz organizowanego w ramach
imprezy „Biegu Samorządowca” (zał. nr 24).
Z treścią korespondencji można zapoznać się w Biurze Rady.
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Ad. XI. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady VII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godziny 1603.

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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