Protokół Nr VIII/2019
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 17 kwietnia 2019 r.

VI kadencja
2018 - 2023

VIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej
im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4.
Na podstawie § 35 ust. 2 pkt 5) Statutu Powiatu Oświęcimskiego przebieg obrad,
a w szczególności wystąpienia radnych utrwalane są na nośniku elektronicznym, co stanowi
integralną część protokołu.
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 VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 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 12 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.
V. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu.
VI. Informacja na temat Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (organizacji).
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 61;
2. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 62;
3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi
Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także
wskazania organów do tego uprawnionych – druk 63;
4. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół
specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 46;
5. ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które
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dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Oświęcimski – druk 64;
6. udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego
do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 53;
7. udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego
do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 54;
8. dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej
w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18 – druk 55;
9. dokonania darowizny na rzecz Gminy Chełmek nieruchomości zajętej pod nieukończoną
inwestycję pn. Magistrala wodociągowa KRAK – druk 57;
10. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych – druk 58;
11. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych – druk 59;
12. zmiany uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk 60;
13. utworzenia Społecznej Straży Rybackiej działającej przy TUR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i uchwalenia jej regulaminu – druk 38.
IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X. Wnioski i oświadczenia radnych.
XI. Sprawy bieżące.
XII. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem VIII sesji Rady Powiatu poinformował
Radnych oraz osoby uczestniczące w obradach sesji, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j) obrady Rady Powiatu
w Oświęcimiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk oraz będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Powiatu Oświęcimskiego.
Przewodniczący poinformował również, że informacja na ten temat została umieszczona
przed drzwiami wejściowymi na salę audiowizualną.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
VIII sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa
witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy
20 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa poinformował, szanownych radnych
oraz zaproszonych gości że zanim rozpoczną się obrady sesji chciałby zaprosić do stołu
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prezydialnego Panią Beatę Chmielowską Sekretarza Powiatu, składając jej najserdeczniejsze
życzenia życzył wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku pracy.
Pani Beata Chmielowska podziękowała Prezydium oraz Zarządowi Powiatu za zaufanie którym
ją obdarzono. Poinformowała również, że ma nadzieję na owocną współpracę.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa podziękował w imieniu Rady Powiatu
dotychczasowej Sekretarz Powiatu Aleksandrze Bibrzyckiej za jej wieloletnią pracę w Starostwie
Powiatowym.

Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał radnych oraz Zarząd Powiatu czy są wnioski o uzupełnienie
lub zmianę porządku obrad?
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
w pkt. VIII ppkt.14 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu
Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 67.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Katarzyna Bliźniak zawnioskowała
o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. VIII ppkt.15 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach –
druk 66.

Wicestarosta Paweł Kobielusz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. VIII ppkt.
16 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części powierzchni
wewnętrznych pomieszczeń szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dzierżawcy
wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego – druk 68.
Rada nie wnosząc więcej uwag przystąpiła do głosowania imiennego na podstawie § 32 ust. 3
Statutu Powiatu Oświęcimskiego zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głosowanie dot. wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały – druk 67.
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała
3 osoby nieobecne
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Głosowanie dot. wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały – druk 66.
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała
3 osoby nieobecne
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Głosowanie dot. wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały – druk 68.
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
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1 osoba nie głosowała
3 osoby nieobecne
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Głosowanie porządku obrad VIII sesji po zmianach:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie głosowała
3 osoby nieobecne
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
20 marca 2019 r.
Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. został przyjęty
bez uwag.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. IV. Sprawozdania Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego
o podejmowanych działaniach za okres od 12 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019
r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie
od 12 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (zał. nr 8).
Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela odczytał pismo od Sekretarza Stanu szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Pana Michała Dworczyka w sprawie prośby o dofinansowanie budowy
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu z rezerwy budżetowej.
Odpowiedzi na zapytania radnych: Wojciecha Kajdasa, Jarosława Jurzaka, Waldemara
Klisiaka, Dariusza Gawędy udzielili członkowie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.
Radny Jarosław Jurzak zawnioskował o informacje dot. Rady Programowej Muzeum takie jak:
➢ kiedy wystąpiono o opinię prawną
➢ kto wystąpił o opinię prawną
➢ kto wydał ww. opinię
Ponadto radny Jarosław Jurzak poprosił o przekazanie mu treści ww. opinii.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że pytania jak i odpowiedź będą miały formę
na piśmie.
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Radny Jarosław Jurzak poprosił o informacje dot.:
➢ arkuszy organizacyjnych,
➢ założeń i wytycznych skierowanych do dyrektorów szkół w zakresie organizacji roku szkolnego,
➢ sytuacji związanej z protestem pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że pytania Radnego Jarosława Jurzaka traktowane
są jak zapytania nie do przedstawionego sprawozdania ale jako zapytania radnego. Dlatego poprosił
aby zapytania te zostały ponowione w pkt. VII.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.

Ad. V. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Oświęcimiu.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Rada Powiatu przyjęła przedłożone sprawozdania.

Ad. VI. Informacja na temat Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
(w organizacji).
Informację na temat Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)
przedstawiła Dorota Mleczko – Dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
(w organizacji) (zał. nr 10).
Rada Powiatu przyjęła przedłożoną informację.

Ad. VII. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na podstawie art. 21 ust. 10 i ust. 11 ustawy o samorządzie
powiatowym Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna
zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające
z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu.
Art. 12 - Interpelacje radnych składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje
je niezwłocznie Staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana
do udzielenia odpowiedzi nie później niż 14 dni od dni otrzymania interpelacji lub zapytania.
§ 20 Statutu Powiatu Oświęcimskiego mówi, że w sprawach interpelacji nie prowadzi się dyskusji.
Radny Wojciech Kajdas poinformował, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. złożył interpelację w sprawie
przedłożenia informacji na temat wynagrodzeń i podwyżek pracowników Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu w latach 2015 – 2019 (zał. nr 11).
Radny Józef Szafran złożył interpelację w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie jest
proces pozyskiwania dofinansowania ze środków rządowych na zadanie remont ul. Świętojańskiej
i Mostowej w Malcu (zał. nr 12).
Radny Dariusz Gawęda zwrócił uwagę, iż odpowiedzi na złożone przez niego interpelacje na sesji
w marcu są niekompletne.
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Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa poinformował, że każdy radny jeżeli nie jest
usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią na złożoną interpelację ma prawo złożyć kolejną
interpelację w tym samym zakresie domagając się szczegółów których w odpowiedzi zabrakło.
Radna Katarzyna Bliźniak złożyła interpelacje w sprawach:
• pisma Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, które zostało przekazane
Radnym Powiatu w sprawie niskich poborów pracowników Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu (zał. nr 13),
• interwencji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych, którzy zmuszeni są do przechodzenia
po pasach przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach (zał. nr 14).
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa przypomniał o zapytaniu radnego Jarosława
Jurzak, które zadał w pkt. IV.

Ad. VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok
Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 61 (zał. nr 15) omówiła
Katarzyna Wanat - Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
1 osoba nie głosowała.
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 17).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 62
(zał. nr 18) omówiła Katarzyna Wanat - Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
25 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
1osoba nieobecna
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 20).
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ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi
Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania
organów do tego uprawnionych – druk 63 (zał. nr 21) omówiła Katarzyna Wanat - Skarbnik
Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nieobecna.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 23).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego –
druk 46 (zał. nr 24) omówił Paweł Kobielusz – Wicestarosta.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Kopeć poinformował o pozytywnej opinii Komisji Edukacji.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0 radny
1 osoby nie brały udziału w głosowaniu
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 26).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które
dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Oświęcimski – druk 64 (zał. nr 27) omówił Paweł Kobielusz – Wicestarosta.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Kopeć poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Edukacji.
W związku z wystąpieniem problemów technicznych Przewodniczący Rady Kazimierz Homa
zarządził 5 minutową przerwę.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

25 radnych
0
0
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2 osoby nieobecne
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 29).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego
wpisanego do rejestru zbytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 53
(zał. nr 30) omówił Jerzy Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 32).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego
wpisanego do rejestru zbytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 54
(zał. nr 33) omówił Jerzy Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 35).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny nieruchomości
położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18 – druk 55 (zał. nr 36) omówiła Teresa Jankowska –
Etatowy Członek Zarządu.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
W dyskusji głos zabrali Radni: Jarosław Jurzak, Jacek Pyrek, Waldemar Klisiak, Andrzej
Skrzypiński. Członkowie Zarządu odpowiedzieli na zadane pytania.
Starosta Oświęcimski zgłosił wniosek o 5 minut przerwy w celu przesłania fotokopii dokumentów
dot. porozumienia którego przedmiotem jest nieodpłatne korzystanie z hali sportowej przez Powiat.
Radny Andrzej Skrzypiński zgłosił wniosek przeciwny do wniosku Starosty Marcina Niedzieli.
Wiceprzewodniczący Piotr Śreniawski złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa ogłosił 5 minut przerwy.
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Głosowanie nad wnioskiem formalnym Wiceprzewodniczącego Rady:
Za:
19 radnych
Przeciw:
3
Wstrzymało się:
5
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Głosowanie:
Za:
18 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
9 osób nie brało udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 39).
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Chełmek nieruchomości zajętej
pod nieukończoną inwestycję pn. Magistrala wodociągowa KRAK – druk 57 (zał. nr 40) omówiła
Teresa Jankowska – Etatowy Członek Zarządu.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głos w dyskusji zabrał Radny Jarosław Jurzak. Teresa Jankowska Członek Zarządu Powiatu
udzieliła odpowiedzi.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 42).
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 58 (zał. nr 43) omówił Marcin Niedziela –
Starosta Oświęcimski.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 45).
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ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu
Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 59 (zał. nr 46) omówił Marcin Niedziela –
Starosta Oświęcimski.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 48).
ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
29 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy
drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym
jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk 60
(zał. nr 49).
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 50 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 51).
ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie utworzenie Społecznej Straży Rybackiej działającej przy TUR spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwalenie jej regulaminu – druk 38 (zał. nr 52) omówił Paweł
Kobielusz – Wicestarosta.
Przewodniczący Komisja Leszek Szuster poinformował o pozytywnej opinii Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Promocji Powiatu.
Głos w dyskusji zabrał Radny Wojciech Kajdas oraz Wicestarosta Paweł Kobielusz.
Głosowanie:
Za:
25 radnych
Przeciw:
2
Wstrzymało się:
0
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 53 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 54).
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ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20
marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu – druk 67 (zał. nr 55) omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik
Powiatu.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 56 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 57).
ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zespołu
Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach – druk 66 (zał. nr 58) omówiła Katarzyna Bliźniak –
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Głosowanie:
Za:
26 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 59 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 60).
ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części powierzchni
wewnętrznych pomieszczeń szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dzierżawcy
wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego – druk 68 (zał. nr 61) omówiła Sabina Bigos –
Jaworowska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
25 radnych
Przeciw:
1
Wstrzymało się:
0
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 62 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 63).

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kajdas zapoznał Radę z odpowiedziami na interpelacje
radnych złożone na sesji w dniu 20 marca 2019 r. oraz w okresie w międzysesyjnym.
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Odpowiedź na interpelację Radnego Wojciecha Kajdasa w sprawie wysokości kary za opóźnienia
wykonania inwestycji ul. Orłowskiego w Oświęcimiu (zał. nr 64).
Odpowiedź na interpelację Radnego Wojciecha Kajdasa w sprawie utworzenia zadania projektu
ul. Centralnej w Łowiczkach. (zał. nr 65).
Odpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Gawędy w sprawie wygospodarowania środków
przez Zarząd Powiatu na przycinkę drzew zasłaniających dobrą widoczność. (zał. nr 66).
Odpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Gawędy w sprawie wymalowania linii poziomych
oraz uzupełnieni oznaczeń pionowych na ul. Karpackiej w Witkowicach. (zał. nr 67).
Odpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Gawędy w sprawie utworzenia zadania
„utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych”. (zał. nr 68).
Odpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Gawędy w sprawie informacji jakie drogi Zarząd
Powiatu planuje zgłosić do programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. (zał. nr 69).
Odpowiedź na interpelację Radnego Jacka Pyrka w sprawie hali sportowej i budynku po byłym
PZ nr 8 w Chełmku. (zał. nr 70).
Odpowiedź na interpelację Radnego Jacka Pyrka w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie o zbadanie prawidłowości odpływu wód opadowych z Drogi
Współpracy Regionalnej i wystąpienie do Firmy Budimex sp. z o. o. o dokonanie napraw.
(zał. nr 71).
Odpowiedź na zapytanie Radnego Jacka Pyrka w sprawie możliwości regulacji zapadniętych
studzienek kanalizacyjnych przez MZGK w Chełmku w ramach gwarancji na ul. Nowowiejskiej
w Gorzowie. (zał. nr 72).
Odpowiedź na wniosek Radnego Józefa Szafran w sprawie możliwości zakupu opasek
odblaskowych oraz przeprowadzenia prelekcji w szkołach podległych Staroście na temat poprawy
bezpieczeństwa pieszych w wyniku noszenia odblasków. (zał. nr 73).

Ad. X. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Artur Mendyk złożył oświadczenie w sprawie ogólnokrajowego strajku nauczycieli
(zał. nr 74).
Radny Sławomir Momot złożył oświadczenie w formie podziękowań dla Zarządu Powiatu
w sprawie utworzenia zadania pn. projekt ul. Centralnej w Łowiczkach.
Radny Dariusz Gawęda złożył oświadczenie o uzupełnienie odpowiedzi na złożone przez niego
interpelacje: OBR.0003.24.2019 w sprawie utwardzenia poboczy przy drogach powiatowych
oraz OBR.0003.23.2019 w sprawie ul. Karpackiej w Witkowicach.
Przypomniał również, że nie dostał odpowiedzi na zapytanie dot. sprawozdania Zarządu Powiatu.
Radny Jacek Pyrek złożył podziękowania za montaż znaków ograniczających prędkość
na ul. Nowowiejskiej w Gorzowie.
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Radny Jarosław Jurzak zawnioskował w imieniu Radnych klubu PiS aby na bieżąco informować
radnych Powiatu w sprawie zagrożeń związanych z klasyfikacją uczniów i przeprowadzeniem
egzaminów maturalnych w świetle trwającego strajku środowiska edukacyjnego.
Radny przypomniał również, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania dot.:
➢ arkuszy organizacyjnych,
➢ sytuacji związanej z protestem pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Radny Adam Bilski złożył wniosek do Zarządu Powiatu w sprawie przygotowania dokumentu
zawierającego informację nt. stanu majątku Powiatu po podjęciu uchwały w sprawie darowizny
na rzecz Gminy Chełmek nieruchomości pod nieukończoną inwestycję pn. Magistrala KRAK. Jakie
części nieruchomości i w jakiej formie zostały przekazane dotychczas w związku z ww. zadaniem
poszczególnym gminom. Co jest w dyspozycji Powiatu z tego majątki po podjęciu ww. uchwały,
oraz jaka jest jego wartość i co Zarząd zamierza z tym majątkiem zrobić.
Zawnioskował także o aktualny stan rozdysponowania i użytkowania tych składników majątku
przez pozostałe gminy.
Starosta Oświęcimski poprosił o pisemne sprecyzowanie wniosku radnego Adama Bilskiego.
Starosta Marcin Niedziela i Wicestarosta Paweł Kobielusz udzielił odpowiedzi na wniosek
radnego Dariusza Gawędy dot. sprawozdania Zarządu. Jednocześnie Wicestarosta odniósł się do
wniosku radnych klubu PiS.
Radny Jarosław Jurzak złożył oświadczenie, że przez najbliższe lata tej kadencji nie odniesie się
do nikogo at-persona. Radny poprosił o zaprotokołowanie ww. wypowiedzi.

Ad. XI. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Biura Rady:
• wniosek Przewodniczącej Gminy Raciechowice z dnia 28 marca 2019 r. Z treścią wniosku
można zapoznać się w Biurze Rady. Ponadto wniosek został przesłany do wszystkich członków
Rady Powiatu drogą elektroniczną (zał. nr 75).
• pismo od Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie podwyższenia stawek osobistego zaszeregowania Pracowników Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu. Ww. pismo zostało przesłane drogą elektroniczną do radnych
Powiatu Oświęcimskiego (zał. nr 76).
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał również o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.
Radni składają oświadczenia majątkowe w 2 egz. wraz z dwoma kopiami zeznania podatkowego
(PIT). Termin składania – koniec kwietnia br.
Termin sesji w kwietniu to 29.05.2019 r. godz. 1400.

Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady VIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godziny 1810.
Relacja z obrad rady: https://www.youtube.com/watch?v=lHIjy8GlsjM&feature=youtu.be
Protokołowała: Ewelina Stefańczyk, Anna Sporysz.
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