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Protokół Nr 10/2015
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 16 listopada 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak otworzył posiedzenie Komisji, witając radnych
oraz zaproszonych gości.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
2. Zapoznanie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu.


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej
oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczonych do sektora
finansów publicznych – druk 91 /zał. nr 2/ wraz z autopoprawką druk 91 /zał. nr 3/.

Pan Jarosław Jurzak – Wicestarosta Oświęcimski powiedział, że Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu chce dokonać przeorganizowania obsługi finansowo – księgowej w podległych
jednostkach. Dotyczy to Powiatowego Zespołu Nr 3 w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu Nr 4
w Oświęcimiu, Powiatowego Zespołu Nr 5 w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 8
w Chełmku.
Bieżący projekt uchwały został zmieniony autopoprawką w załączniku w punkcie nr 1.
W Powiatowym Zespole Nr 1 będzie prowadzona obsługa finansowo–księgowa Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury. Powiatowy Zespół Nr 2 będzie
funkcjonował samodzielnie. Natomiast do Powiatowego Zespołu Nr 3 zostanie dołączony
Powiatowy Zespół Nr 4, Powiatowy Zespół Nr 5 i Powiatowy Zespół Nr 8. W PZ Nr 3 będzie
prowadzona wspólna obsługa finansowo–księgowa. W Powiatowym Zespole Nr 10 będzie
obsługiwana Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kętach, Powiatowy Zespół Nr 9 oraz
Powiatowy Zespół Nr 11. Powiatowy Zespół Nr 6 będzie funkcjonował samodzielnie i będzie
obsługiwał Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną w Brzeszczach.
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Radny Roman Gancarczyk zapytał kto w PZ Nr 5 będzie prowadził obsługą finansowo–księgową?
Wicestarosta odpowiedział, że Powiatowy Zespół Nr 3 obsługuje Powiatowy Zespół Nr 4
i Powiatowy Zespół Nr 5. W PZ Nr 3 znajduje się główny księgowy.
Radny Leszek Szuster zapytał, czy w związku z tym, że PZ Nr 1 będzie obsługiwało Poradnie
Psychologiczno Pedagogiczną i Młodzieżowy Dom Kultury to kto przejmie obowiązki PZ Nr 1?
Wicestarosta odpowiedział, że istnieje ustawa, która reguluje możliwość tworzenia szkół, które
zajmują się obsługą finansowo – księgową. W tej chwili ustawa ta zmieniła się i należy
to uregulować od strony prawnej. We wszystkich placówkach, w których była prowadzona obsługa
finansowo – księgowa to należy to zapisać i dopisać wszędzie tam gdzie zostały dokonane zmiany.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
8
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
Opinia pozytywna.
Ad. 2. Zapoznanie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016.


Projekt budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 /zał. nr 4/.

W/w temat omówiła Pani Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Radna Ewa Płonka zapytała czy rozpocznie się budowa nowego Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 500 tys. zł.
Radny Leszek Szuster stwierdził, że za każdym razem w latach ubiegłych jak Starostwo Powiatowe
było konfrontowane z koniecznością zwrotu dotacji to mimo składanych odwołań
z mniejszą lub większą świadomością i z dużą szczerością uwcześni Starostowie oceniali szansę
tych odwołań. Radny zapytał jak Pan Wicestarosta ocenia szansę na skuteczność tego odwołania?
Wicestarosta odpowiedział, że Starostwo Powiatowe bardzo walczyło o procedurę odwoławczą.
Dzięki temu sprawa trafiła z powrotem do Sądu Pierwszej Instancji do ponownego rozpatrzenia.
Osoby kontrolujące dopatrzyły się nieprawidłowości w zakresie stopnia niepełnosprawności
i orzeczenia o sprzężeniu. Subwencja została naliczana na podstawie danych jakie dyrektor
placówki posiadał. Np. jeżeli ktoś był osobą niesłyszącą i niewidzącą to dyrektor bez orzeczenia
wydawał decyzję o sprzężeniu czyli, że ta osoba ma dwa schorzenia. W tym okresie nie było
przepisów, że musi być akt prawny, który by to regulował. Dyrektor na podstawie dokumentów,
które zaświadczały, że dana osoba jest niewidząca i nie słysząca wpisywał do subwencji jako osobę
sprzężoną. W pewnym momencie wprowadzono regulację, że aby uznać sprzężenie danej osoby to
potrzebna jest opinia lekarza. Doczepiono się do tego okresu w którym nie obowiązywał ten przepis
i nakazano Starostwu zwrócić subwencję za ten okres, kiedy ta regulacja nie obowiązywała.
Radny Leszek Szuster zapytał czy w takiej sytuacji, że może będzie trzeba zapłacić te pieniądze to
czy nie dobrze byłoby rozpocząć proces zagospodarowania tych pieniędzy?
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Wydając rozporządzenie dotyczące osób niepełnosprawnych i wyliczania środków wydatkowanych
na jedną osobę istnieje zagrożenie zwrotem subwencji. Przygotowując informację do Systemu
Informacji Oświatowej na koniec września należy podać liczbę osób niepełnosprawnych, osób
z orzeczeniami o niepełnosprawności i osób objętych indywidualnym nauczaniem itd. Jest to
związane z wyższą wartością subwencji. Do tej pory było tak, że sprawdzano czy Ci uczniowie
mają orzeczenia czy nie ale nikt nie oczekiwał sprawozdawczości na poziomie wydatków. Teraz
ustawodawca oczekuje, że w przypadku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, której są
przyznane zajęcia indywidualne należy wykazać w całym budżecie ile trzeba na tą osobą
przeznaczyć pieniędzy. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przeznacza ponad 7 mln na subwencje
oświatową więc nie ma co się obawiać, że wydatki nie zostaną wykazane.
Radny Leszek Szuster przytoczył sytuację gdzie miał miejsce publiczny zarzut, że dotacja dla
SOSW była wykorzystywana na inne jednostki, które nie pokrywa subwencja. Radny zapytał czy tu
nie ma większego niebezpieczeństwa korekty tej subwencji?
Wicestarosta odpowiedział, że nie działa to wstecz. Jeżeli chodzi o dotychczasowe regulacje to do
tej pory wszystkie koszty były sumowane. Zostały wyliczone koszty poszczególnych placówek na
własne potrzeby, żeby zorientować się jak rozkłada się ciężar wydatków. Specyfika poszczególnych
placówek powoduje, że wydatki są duże. Na ten moment może się okazać, że z SOSW będzie
trzeba zwrócić subwencję bo nie będzie wydatkowana. Tam są przeznaczone duże środki pieniężne,
największe ze wszystkich placówek ponieważ tam specyfika pracy i koszty utrzymania są bardzo
duże. W SOSW są małoliczne klasy i jest zatrudnionych ponad 100 nauczycieli.
Głosowanie projektu budżetu:
Za:
8
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
Opinia pozytywna.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem Nr 9/2015 z dnia 19 października 2015 r.
Uwagi do protokołu: brak
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

7
0
2

Ad. 4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący zapoznał Komisję z podziękowaniami Pana Marka Sowy – Marszałka
Województwa Małopolskiego (z dnia 29 października 2015 r.) /zał. nr 5/.
Komisja przyjęła w/w pismo do wiadomości.
Przewodniczący odczytał kolejne pismo skierowane do Radnych dotyczące „Szlachetnej Paczki”
(z dnia 27 października 2015 r.) /zał. nr 6/.
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Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 1600 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu przy ul. Obozowa 40.
Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
2. Plan pracy Komisji na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Podsumowanie prac Komisji w roku 2015.
6. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Jacek Polak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Alicja Gut
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