Protokół Nr VII/2019
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 20 marca 2019 r.

VI kadencja
2018 - 2023

VII 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 VI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 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 20 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r.
V. Rozpatrzenie sprawozdań powiatowych służb, inspekcji i straży za rok 2018:
1. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu:
- Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Oświęcimskim
za 2018 rok;
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu:
- Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oświęcimskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2018;
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu:
- Informacja o stanie sanitarnym Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018.
VI. Sprawozdanie z przeciwdziałania bezrobocia w Powiecie Oświęcimskim.
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 49;
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 48;
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3. emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu – druk 50;
4. określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i podziału środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu
według algorytmu – druk 52,
5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji
budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach” – druk 47,
6. zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok” – druk 51.
IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X. Wnioski i oświadczenia radnych.
XI. Sprawy bieżące.
XII. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Kazimierz Homa przed otwarciem VII 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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.
VII 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
15 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.

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 poinformował o autopoprawce nr 2 do projektów uchwał
w punktach nr 1 i 2. Autopoprawki te nie powodują zmiany porządku obrad.
Rada nie wnosząc więcej uwag przystąpiła do głosowania imiennego na podstawie § 32 ust. 3 Statutu
Powiatu Oświęcimskiego zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
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Głosowanie porządku obrad VII sesji:
Za:
20 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
6 osób nieobecnych
1 osoba nie głosowała
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
27 lutego 2019 r.
Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. został przyjęty bez
uwag.
Głosowanie:
Za:
21 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
5 osób nieobecnych
1 osoba nie głosowała
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 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 20 lutego 2019 r. do 5 marca 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 20 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r. (zał. nr 5).
Odpowiedzi na zapytania radnych: Wojciech Kajdasa, Józefa Szafrana, Sławomira Momota
udzielili członkowie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.

Ad. V. Rozpatrzenie sprawozdań powiatowych służb, inspekcji i straży za rok 2018.
ad. 1.
Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Oświęcimskim za 2018 rok
omówiła podinspektor Urszula Martyniuk I zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Oświęcimiu (zał. nr 6).
ad. 2.
Informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oświęcimskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za rok 2018 omówił st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek (zał. nr 7).
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ad. 3.
Informacja o stanie sanitarnym Powiatu Oświęcimskiego za rok 2018 omówiła Barbara Horodeczny
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Oświęcimiu (zał. nr 8).
Rada Powiatu przyjęła przedłożone sprawozdania.

Ad. VI. Sprawozdanie z przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Oświęcimskim.
Przeciwdziałanie bezrobociu w Powiecie Oświęcimskim w 2018 roku oraz założenia na 2019 rok
przedstawiła Patrycja Bies-Walus zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
(zał. nr 9).
Rada Powiatu przyjęła przedłożone sprawozdanie.

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 złożył interpelacje w sprawie:
• wysokości kary za opóźnienie wykonania inwestycji ul. Orłowskiego w Oświęcimiu (zał. nr 10).
• utworzenia zadania projektu ul. Centralnej w Łowiczkach (zał. nr 11).
Radny Dariusz Gawęda interpelował w sprawie:
• wygospodarowania środków przez Zarząd Powiatu na przycinkę drzew przy drogach
powiatowych (zał. nr 12),
• wymalowania linii poziomych oraz uzupełnienia oznaczenia poziomego na ul. Karpackiej
w Wikowicach (zał. nr 13),
• utworzenia zadania "Utwardzanie poboczy wzdłuż dróg powiatowych" (zał. nr 14),
• informacji, jakie drogi Zarząd Powiatu planuje zgłosić do programu "Fundusz Dróg
Samorządowych" (zał. nr 15).
Radny Jacek Pyrek złożył interpelacje i zapytanie w sprawie:
• hali sportowej i budynku po byłym PZ Nr 8 w Chełmku (zał. nr 16),
• wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o zbadanie prawidłowości odpływu
wód opadowych z Drogi Współpracy Regionalnej (zał. nr 17),
• możliwości regulacji zapadniętych studzienek kanalizacyjnych przez MZGK w Chełmku
(zał. nr 18).
Radny Józef Szafran interpelował w sprawie możliwości zakupu opasek odblaskowych oraz
przeprowadzenia prelekcji w szkołach na temat poprawy bezpieczeństwa pieszych w wyniku
noszenia odblasków (zał. nr 19).
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Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

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 49 (zał. nr 20) wraz
z autopoprawkami (zał. nr 21), (zał. nr 22) omówiła Katarzyna Wanat - Skarbnik Powiatu.
Głos w dyskusji zabrał Radny Jarosław Jurzak.
Odpowiedzi udzieliła Katarzyna Wanat – Skarbnik.
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego wraz z autopoprawkami.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 24).
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 48
(zał. nr 25) wraz z autopoprawkami omówiła Katarzyna Wanat - Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego wraz z autopoprawkami.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1osoba nieobecna
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 27).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu – druk 50 (zał. nr 28) 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:
1 radny
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 30).
Strona 5 z 7

(7) Protokół sesji Nr VII/2019 z dnia 20 marca 2019 r. VI Kadencji Rady Powiatu w Oświęcimiu
________________________________________________________________________________________________

ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2019 r. przyznanych samorządowi
powiatowemu według algorytmu – druk 52 (zał. nr 31) omówiła Renata Fijałkowska dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Głosowanie:
Za:
25 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0 radny
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 33).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji
budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” –
druk 47 (zał. nr 34) omówił Marcin Niedziela – Starosta.
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1osoba nieobecna
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 36).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok” – druk 51 (zał. nr 37) omówił Paweł Kobielusz Wicestarosta.
Przewodniczący Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu Leszek Szuster
poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Głosowanie:
Za:
27 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
1osoba nieobecna
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 39).
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Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kajdas zapoznał Radę z odpowiedziami na interpelacje
radnych złożone na sesji w dniu 27 lutego 2019 r. oraz w okresie w międzysesyjnym.
Odpowiedź na interpelację Radnego Wojciecha Kajdasa w sprawie odmalowania pasów na drodze
powiatowej Zator – Smolice (zał. nr 40).
Odpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Gawędy w sprawie włączenia Powiatu
Oświęcimskiego do programu "Fundusz Dróg Samorządowych (zał. nr 41).
Odpowiedź na interpelację Radnego Józefa Szafran w sprawie możliwości kontynuacji zadania
budowy chodnika w Kętach przy ul. Kęckie Góry Północne - etap III (zał. nr 42).
Odpowiedź na interpelację Radnego Jarosława Jurzaka w sprawie w sprawie realizacji budowy
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz działań podjętych przez Zarząd Powiatu
w tym zakresie (zał. nr 43).
Odpowiedź na zapytanie Radnego Jacka Pyrka w sprawie kontynuacji prac związanych
z możliwością montażu progów zwalniających przy ul. Nowowiejskiej w Gorzowie (zał. nr 44).

Ad. X. Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak.

Ad. XI. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał 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 17.04.2019 r. godz. 1400.

Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady VII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godziny 1610.
Relacja z obrad rady: https://youtu.be/RkIvribFUmY

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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