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PROTOKÓŁ NR  XXXIX / 13 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 9. sierpnia 2013 roku. 
 

  

 

Sesja – zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 5. sierpnia 2013 roku w trybie art. 15  

ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym –  odbyła się w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu Początek obrad – godzina 9.10. 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach.  

 

 

Obecni: 

 

Radni powiatu zawierciańskiego, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności. 

 

 

Radni nieobecni: 

 

Jan Grela 

Paweł Kaziród 

Jarosław Kleszczewski 

Zbigniew Rok 

Jan Zamora 

  

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz, Sekretarz Powiatu Agata Jarza- Korpyś,  Dyrektor 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu Małgorzata Guzik, radca prawny Starostwa Dagmara 

Kokowska – Smok, przedstawiciele prasy lokalnej i inni goście, zgodnie z załączoną do 

protokołu listą obecności.   

 

 

Ad.1.) 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach  Na podstawie listy 

obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał,             

a tym samym prawomocność XXXIX sesji Rady Powiatu. Powitał radnych i Zarząd Powiatu 

ze Starostą Rafałem Krupą oraz gości, biorących udział w posiedzeniu, dziękując im za 

przybycie. Poinformował, że sesja został zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia                  

5. sierpnia  br. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w związku z zamiarem przystąpienia  

do konkursu na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
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Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 

zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego   

w Zawierciu wraz budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności 

energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych”. zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Uchwała jest jednym  

z dokumentów aplikacyjnych, których termin składania upływa w dniu 12 sierpnia br. 

Konieczna jest także zmiana Nr Uchwały Nr XXXI / 422 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im.  O. Langego w Zawierciu”, 

polegająca na wydłużeniu okresu realizacji zadania zgodnie z sugestią pożyczkodawcy,   

tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Podjęcie uchwały w tym zakresie pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie  czasochłonnej 

procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy wskazanego przedsięwzięcia.  

W związku z zakończeniem postępowań przetargowych na następujące zadania inwestycyjne: 

„Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce” i „Przebudowa mostu na rzece Pilica  

w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny – Żarnowiec – Chlina  

w miejscowości Brzeziny” oraz pozyskaniem informacji o prawdopodobnym uzyskaniu 

dofinansowania do projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie 

systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w 

Zawierciu”, a także wydłużeniem terminu realizacji zadania geodezyjnego pt. „Infrastruktura 

informacji przestrzennych powiatu zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności 

funkcjonowania samorządu powiatowego”  oraz ze względu na wskazane na wstępie projekty 

uchwał zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2013 – 2023 oraz w budżecie powiatu na 2013 rok. Wraz z wnioskiem 

przedłożone zostały stosowne projekty uchwał.  

  

 

Ad.2.) 

 

Wobec braku propozycji wprowadzenia zmian do przekazanego w materiałach sesyjnych 

porządku obrad, sesja odbywać się będzie zgodnie z następującym porządkiem obrad 

przedłożonym przez wnioskodawcę:    

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności 

energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia 

środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście 

rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 422 / 12 z dnia  

28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im.                

O. Langego w Zawierciu”. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2013 – 2023.  
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.  

7. Zamknięcie sesji.  

 

 

Ad.3.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poinformował, że obecnie obowiązujący 

Statut Powiatu Zawierciańskiego nie przewiduje opiniowania projektów uchwał, 

rozpatrywanych na sesji zwołanej na wniosek uprawnionych podmiotów,  przez właściwe 

Komisje stałe. W związku z powyższym omówienie powyższych dokumentów oraz 

ustosunkowanie się wnioskodawcy do ewentualnych uwag i zapytań ze strony radnych w toku 

realizacji porządku obrad sesji.  Wyraził opinię, że jest to pewnego rodzaju usprawnienie  

w prowadzeniu obrad. 

 

Leszek Wojdas (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Czy jest potrzebne to wprowadzenie, to jest takie logiczne, że trzeba tylko podnieść rękę  

i jechać dalej. Uda się albo nie uda projekt. Po co to tłumaczyć. Wiemy, że termoizolacja jest 

potrzebna szpitalowi”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja tylko powiem kilka słów technicznych i poproszę Panią Skarbnik, która tylko wyjaśni 

finansowe przesunięcia pod kątem WPF i montażu finansowego. Jak wiemy, wszyscy 

czekaliśmy i myśleliśmy o termomodernizacji. Wiemy, że taka potrzeba jest i pojawiła się 

możliwość skorzystania z funduszy Mechanizmu Norweskiego. W związku z takim 

wakacyjnym okresem było bardzo wiele protestów, jeżeli ich chodzi o ten program. 

Protestowały firmy, samorządy i inne jednostki po to, żeby ten termin przesunąć. Dzisiaj już 

wiemy, że ten termin nie został przesunięty. My, jak dzisiaj widać, zdążyliśmy  

z dokumentacją, mimo tych trudności wynikających z krótkiego okresu czasu i stąd dzisiejsza 

sesja. Ja dziękuję za tak dużą obecność, pomimo okresu wakacyjnego. Głównie chodzi  

o zmontowanie finansowe. Projekt przewiduje inwestycję w trybie 3 – letnim. Jest to projekt 

na 14.000.000 zł według kosztorysu. Musimy wiedzieć, że do tego dojdą jeszcze koszty 

niekwalifikowane i to w kwocie bliżej nam jeszcze nie znanej, ale przypuszczamy że około  

3 – 4.000.000 zł. To są koszty związane  z dodatkową infrastrukturą, bo przy 

termomodernizacji tę inwestycję trzeba będzie jeszcze rozszerzyć o dodatkowe części 

inwestycyjne, żeby nie wracać do pewnych tematów. Mówimy tutaj o określonej zabudowie 

korytarza przy bloku operacyjnym, zakupie i zamontowaniu dwóch dodatkowych wind  

w budynku głównym i w budynku D. Jeżeli chodzi o samą inwestycję, to tam mamy 

przedstawione dofinasowanie  do kwoty 10.000.000 zł, reszta to wkład własny. Ja nie 

ukrywam, że dzisiaj nie chcielibyśmy o tym głośno mówić, ale będziemy chcieli skorzystać  

z dodatkowego montażu finansowego, jak taka możliwość się pojawi, na tą część pozostałą, 

związaną z  realizacją tej inwestycji (mówimy tutaj o naszym wkładzie własnym, bo być 

może będziemy mogli skorzystać z innych funduszy, które na to mogą być przeznaczane).  

Na razie to tak wygląda, że te 4.000.000 zł to będzie wkład własny. Natomiast myślę, że 

będziemy mocno nad tym pracować, aby  ta kwota była też chociaż w części była 

zaspokojona z innych funduszy. 

Drugi punkt dotyczy zmiany harmonogramu, jeśli chodzi o termomodernizację budynków 

Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu. Wynika to z trybu 2 – letniego oraz z uwag  

i propozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
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Konsekwencja finansowa związana z tymi zadaniami zostanie przedstawiona w kilku słowach 

przez Panią Skarbnik, które zaprezentuje także  konsekwencje związane  z rozstrzygnięciem  

i realizacją inwestycji przebudowy dróg na terenie gminy Kroczyce i innych drobnych 

przesunięć budżetowych  z tym związanych. Z mojej strony, póki co, dziękuję”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W związku z tym, że Pan Starosta odniósł się duszkiem do wszystkich uchwał, proszę 

odnieść się do wszystkich, a potem przegłosujemy po kolei”. 

 

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz:   

 

‒ na wstępie wyjaśniła, że pokłosiem zmian w budżecie powiatu, wprowadzonych zarówno 

przez Zarząd, jak i przez Radę, są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 

‒ zasadniczą zmianą jest wprowadzenie do budżetu projektu z udziałem środków unijnych 

dotyczącego termomodernizacji szpitala. Zadanie realizowane będzie w cyklu 3 – letnim, 

w latach 2014 – 2016. Wysokość środków na realizację tego zadania, wskazana                        

w uchwale intencyjnej, jest o 200.000 zł niższa niż w budżecie, ponieważ  w roku 

bieżącym był zaplanowany wydatek w tej kwocie na sporządzenie dokumentacji, 

koniecznej, a by przystąpić do ubiegania się o środki zewnętrzne. Wydatek ten nie 

stanowi kosztu kwalifikowanego, stąd jest ujęty w ogólnej wartości zadania; 

‒ do budżetu wprowadzona została dotacji do szpitala w wysokości 356.895 zł jako 

zabezpieczenie tzw. wkładu własnego na realizację bezpośrednio przez szpital projektu 

dotyczącego informatyzacji placówki. W budżecie na rok bieżący kwota ta była 

zabezpieczona w wysokości 415.000 zł, jednak ponieważ zadanie było na dość wysokiej 

pozycji listy rezerwowej, zostało usunięte, a środki przesunięte na zabezpieczenie wkładu 

własnego  na przebudowę dróg powiatowych w gminie Kroczyce, żeby aplikować środki 

na to zadanie.  Ponieważ pojawiła się szansa na przejście tego zadania z listy rezerwowej 

na listę inwestycji podlegających dofinansowaniu dotacją we wspomnianej wyżej kwocie 

zabezpieczany jest na rok przyszły wkład własny. Dotacja jest w nieco niższej kwocie  

z uwagi na o, że jeden element tego projektu jest już realizowany w ramach Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego; 

‒ zadanie pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu” 

było ujęte, jeśli chodzi o dofinasowanie środkami z Wojewódzkiego Funduszu ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, zarówno w formie dotacji, jak i pożyczki na liście 

rezerwowej. Aktualnie zadanie jest przesunięte do dofinansowania, ale będzie realizowane 

w cyklu 2 – letnim. W chwili obecnej, przed zakończeniem postępowań przetargowych, 

WFOŚiGW przekazał informacje na temat kwot, którymi można się jako źródłami 

zewnętrznymi do  montażu finansowego przy realizacji tego zadania. W budżecie 

zaplanowana była kwota 400.000 zł jako dotacja (aktualnie jest to kwota 66.381 zł, a więc 

kwota mniejsza o 333.619 zł) i kwota 567.334 zł jako pożyczka (aktualnie jest to kwota 

645.233 zł, a więc wyższa o 77.899 zł od planowanej); 

‒ następuje wydłużenie  okresu realizacji zadania pn. „Infrastruktura informacji 

przestrzennych powiatu zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności 

funkcjonowania samorządu powiatowego”  do roku 2015; 

‒ zadanie pn.  „Przebudowa mostu na rzece Pilica w miejscowości Brzeziny” początkowo było 

zaplanowane do wykonania  z udziałem środków z rezerwy  subwencji ogólnej w montażu 

finansowym  50% na 50% (później uzyskano decyzję o większej kwocie dotacji na ten cel). 

Oszczędności w środkach z rezerwy subwencji ogólnej, które udało się uzyskać w wyniku 

zakończonego już przetargu w kwocie 565.500 zł, zostaną przesunięte na zaplanowane przez 

Zarząd Powiatu, nowe zadania do realizacji. Zgodę na tego typu posunięcia musi wyrazić 
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jeszcze Ministerstwo Transportu. Oszczędności w wydatkach, stanowiących udział powiatu, 

kształtują się na poziomie  668.524 zł. a ponieważ udział własny zaplanowany był z środkami 

z kredytu, wydatków z tego tytułu nie będzie; 

‒ w wyniku postępowań przetargowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg 

powiatowych w gminie Kroczyce” udało się uzyskać oszczędności w  środkach własnych 

powiatu w kwocie 1.410.000 zł oraz oszczędności w wydatkach stanowiących udział powiatu, 

planowanych do sfinansowania środkami kredytowymi w kwocie 4.182.035 zł (w tym 

momencie będzie zaciągany kredyt w tej wysokości),  oszczędności  z dofinasowania gminy 

Kroczyce –  1.902.237 zł oraz oszczędności z dotacji z budżetu Unii Europejskiej  

‒ w wysokości 486.340 zł; 

‒ na realizację zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji Rokitno 

– Podlipie” zgodnie z wartością kosztorysową  zaplanowano kwotę 350.000 zł, czego kwota 

280.000 zł była zabezpieczona środkami własnymi powiatu, a kwota 70.000 zł środkami 

Wojewody z tzw. dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (w chwili obecnej kwota ta 

uległa zwiększeniu o 30.000 zł); 

‒ w wyniku tych oszczędności zaplanowano do realizacji następujące zadania:  
 „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej w Pomrożycach  (zadanie to na 

początku roku zostało usunięte z uwagi na brak środków na realizację inwestycji 

drogowej na terenie gminy Kroczyce). Zabezpieczono na ten cel kwotę 300.000 zł,                    

z czego 148.100 zł pochodzić będzie ze środków rezerwy subwencji ogólnej, a 148.241 zł 

ze środków przesuniętych z przebudowy drogi Kroczyce; 
 „Przebudowa ulicy Glinianej w Zawierciu – 2 etap” –  montaż finansowy dla tej 

inwestycji przedstawia się następująco: kwota 417.800 zł z oszczędności na środkach  

rezerwy subwencji ogólnej, dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 

wysokości  211.200 zł i środki własne powiatu w kwocie 211.200 zł, na które składa się: 

100.000 zł ze środków przeznaczonych na wykonanie nakładki  asfaltowej ze 

współfinansowaniu z  inną jednostką samorządu terytorialnego, oszczędności uzyskane              

z przebudowy dróg dojazdowych do pól w kwocie 30.000 zł  i kwota 85.200 zł ze 

środków zaoszczędzonych na przebudowie dróg w gminie Kroczyce; 
‒ do wykazu zadań inwestycyjnych jednorocznych wprowadza się zadanie pn. „ Adaptacja 

budynku w Chruszczobrodzie pod potrzeby Całodobowej Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej” o wartości 150.000 zł (środki te pochodzą z oszczędności, uzyskanych                   

w wyniku postepowania przetargowej na przebudowę dróg w gminie Kroczyce); 

‒ projekt przewiduje zmniejszenie wydatków zaplanowanych do sfinansowania kredytem na 

zabezpieczenie części udziału własnego w realizacji zadania obejmującego przebudowę dróg 

na terenie gminy Kroczyce o kwotę 4.162.035 zł oraz wycofanie środków pochodzących                     

z kredytu na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji przebudowy mostu na rzece Pilica             

w miejscowości Brzeziny w kwocie 1.400.000 zł (udział własny powiatu w tej inwestycji w 

wysokości 731.476 zł zostanie zabezpieczony w całości środkami własnymi, które udało się 

uzyskać w wyniku postępowania przetargowego na  wybór wykonawcy inwestycji w gminie 

Kroczyce; 

‒ zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe o kwotę 299.825 zł   

z przeznaczeniem na ewentualne zwroty opłat z lat ubiegłych za tzw. karty pojazdu (środki te 

również pochodzą z oszczędności, uzyskanych w wyniku postepowania przetargowej na 

przebudowę dróg w gminie Kroczyce) i zmniejszenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na 

dotację dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na dokończenie ich 

remontowych prac związanych z opaską odwadniającą Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80; 
‒ omówione zmiany znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2013 – 2023. Ponadto projekt ten po stronie dochodów i wydatków obejmuje dotację od 

Wojewody Śląskiego w kwocie 3.600 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia 

obronnego.   
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Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Aż się boję zapytać przy cenzorskich zapędach radnego Wojdasa, ale zapytam coś. Mam 

pytanie, czy kompleksowa termomodernizacja to są ściany czy również wymiana stolarki 

okiennej. Czy te okna, co zostały wymienione, nadają się kompleksowo do tej 

termomodernizacji, czy uszczuplą zadanie przewidziane do zrealizowania. Jak mam też 

pytanie czy ten przewidziany koszt tej inwestycji, to jest taki, o który możemy wnioskować  

o dotację, bo wyższej nie dostaniemy. Czy przewidywany koszt wystarczy na 

termomodernizację takiego budynku jak nasz”.    

  

Leszek Wojdas (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Słychać mnie, w przeciwieństwie do Pana doktora, którego nie słychać, bo my siedzimy tam 

na winklu, jesteśmy osobami w podeszłym wieku i nie słyszymy, co Pan mówi. Natomiast do 

rzeczy. Projekty norweskie mają to do siebie, że wymagają starannego przygotowania i dosyć 

kosztownego. Ja pamiętam, że taki wniosek był składany w poprzednich kadencjach. 

Dotyczył urządzeń rentgenowskich w ZLA. No niestety, nic  z tego nie wyszło, co wcale nie 

znaczy, że nie warto próbować. Warto próbować, dlatego moje wystąpienie i jakaś krótka 

uwaga, zanim zaczął referować Starosta. Nie było ukierunkowane na to, żeby zabronić 

przekazywania informacji Państwu radnym, tylko temat termomodernizacji szpitala jest 

poruszany od chwili, kiedy powstał powiat i to wszystko. Wszyscy podnoszą ręce i wyrażają 

zgodę i jest konsensus. Natomiast te obawy, czy my będziemy przerzucali te 4 mln  

z haczykiem i dołożymy nie  są płonnymi obawami. Najpierw niech ten projekt się załapie  

i bez względu, czy to będzie w tej kadencji, czy w następnej kadencji, gwarantuję Panu, że 

każdy zdrowo myślący radny podniesie rękę i zaakceptuje, bo to jest wielka sprawa dla 

szpitala. Tylko tyle Panie doktorze.  

Natomiast nie chciałbym się tutaj odnosić do poprzedniej sesji, bo była notatka prasowa Pani 

redaktor. Chciałem oświadczyć publicznie: Wojdas  z nikim nie trzyma, trzyma z wyborcami 

i wtórną sprawą dla mnie jest kontrakt, bo od tego jest organ prowadzący, Wydział Zdrowia  

i Starosta Krupa. Niech będzie 100 poradni i niech będzie konkurencja . A Pani doktor mnie 

dopadła i dzwoniła z pytaniem „co Pan tam nagle na Brudzowice wygaduje”. Takie było 

pogłosie tego”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Może nieco odbiegnę od tematu. Pan Leszek Wojdas jest osobą starszą i nie słyszy? Nic 

podobnego. Panie radny, z wypowiedzi, dynamiki, z tonu sposobu i myślenia, to Pan jest 

młodzieżowiec”. 

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja w celu uzupełnienia tych wystąpień. Chciałbym zapytać o taką rzecz. Mnie zawsze 

interesują technologie i akurat w tym przypadku to jest temat ważny przy tym Mechanizmie 

Norweskim, bo też go przerabiałem. Chciałbym zapytać króciutko, żeby uzupełnić tą 

wypowiedź. Jaki to stanowi procent tej kwoty całej inwestycji i jaka ta technologia jest, bo 

tam są kolektory słoneczne (w projekcie musi być wyliczone, jakie z tego tytułu będziemy 

mieć oszczędności) czy posiadamy w skrócie te dane czy nie”. 
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Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Nazwa termomodernizacja kompleksowa chyba w swoim zakresie obejmuje wiele 

czynników. Głównie chodzi o wykonanie termomodernizacji budynku czyli ocieplenie, 

wymianę okien. To nie jest wymiana wszystkich okien ze względu na to, że część okien 

spełnia wymogi, niezbędne  do pozytywnej oceny w audycie ekologicznym. Trzeba 

powiedzieć, że część okien była wymieniana przez Panią dyrektor przez ostatni czas i one 

pozostaną bez zmieniania. Poza tym będzie wymiana oświetlenia, wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania, będzie wymiana parapetów, orynnowania, ocieplenie dachu na tej 

części, która nie spełnia warunków do audytu ekologicznego. Przedtem był audyt 

energetyczny, teraz – zgodnie  z nowymi  przepisami –  jest to pierwszy konkurs w Polsce, 

 w którym mówi się nie audycie energetycznym, tylko o audycie ekologicznym. To jest 

niewielka zmiana. Ta inwestycja obejmuje jeszcze zakup 216 kolektorów słonecznych 

wykorzystywanych dla celów szpitala . Jest to przeliczone w odpowiedni sposób tymi 

parametrami. Trzeba powiedzieć, że dlatego, że mamy nowoczesną kotłownię to pewne 

wskaźniki wychodziły trochę gorzej, ale nie będziemy wymieniać nowej, dobrze 

funkcjonującej kotłowni. Myślę, że kiedyś był dobry kierunek podjęty, za co tu dziękuję Panu 

Staroście Leszkowi Wojdasowi, który ją zapoczątkował. Jeśli chodzi o  kwestie technologii. 

Technologia jest nie kosmiczna i nowoczesna, bo nie będzie budynek pasywny, bo nie da się 

rozsądnie niskimi kosztami tej technologii wprowadzić. Natomiast określony jest bardzo 

rozsądnie, jeśli chodzi o efektywność, wykorzystanie energii do ewentualnej odsprzedaży.  

Firma Neon tak poukładała to w naszym porozumieniu, że ten projekt musiał być troszeczkę 

innowatorski dla celów dobrej punktacji w Funduszem Norweskim. To jest jeden  

z niezbędnych elementów w tym zakresie. Jeżeli chodzi o procent dofinansowania, to jak na 

razie z tych wskaźników wynika, to jest to prawie 70% kosztów tej inwestycji. Tak jak 

wcześniej wspomniałem, zrobimy wszystko, aby pozostałą część kosztów kwalifikowanych 

spróbować zaspokoić z innych źródeł, z innych funduszy, jak tylko się takie pojawią. A dziś 

możemy powiedzieć, że taka szansa będzie. 

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja zapytałem, czy ta kwota, to jest ten koszt, starczy przymiarkowo na ta inwestycje, czy 

tylko taką możemy dostać jako dofinasowanie”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Maksymalna kwota finansowania z Funduszy Norweskich to jest, nie chciałbym się pomylić, 

ale ponad 12.000.000 zł. Ale jest to kwota bazowa maksymalna, czyli w naszym przypadku 

kosztorysy kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją tej inwestycji to jest 

przeszło14.000.000 zł. Więc tutaj nie możemy już nic wymyśleć. W związku z czym my 

jesteśmy bezpieczni,  bo tymi funduszami zabezpieczymy kwotę do 10.000.000 zł. Natomiast 

oczywiście po przetargu, jeśli wskaźnikowo przetarg zostanie rozstrzygnięty i będą 

oszczędności, to automatycznie procentowo poziom dofinasowania będzie niższy. 

Oczywiście, jak to było wspomniane, Fundusze Norweskie to niełatwe fundusze. Firma, która 

realizuje ten program, ma duże doświadczenie, jak potem się okazało. Wiadomo, zawsze 

jakieś ryzyko istnieje i w jedną i druga stronę. Robimy wszystko, aby to dofinansowanie 

uzyskać i po to żeśmy się dzisiaj spotykali”.     
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W miłej jesteśmy sytuacji, bo nie tak dawno na tej sali mówiliśmy o trudnościach w szpitalu, 

mówiliśmy, że ta śmieszna kula finansowa zadłużenia coraz szybciej zaczyna się toczyć i jest 

coraz większej średnicy. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji nieco kiedyś komfortowej,  ale znacznie, 

znacznie lepszej. Udało się zahamować zadłużenie, zadłużenie nie tylko przestało rosnąc, ale 

nawet maleje”.    

 

Leszek Wojdas (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jedź Pan na Nowy Świat, tam jest taki licznik, który bije zadłużenie tego kraju”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Pan mówi o zadłużeniu kraju, a my tu żyjemy w środowisku lokalnym i cieszymy się  

i mamy satysfakcję, że przy wielu trudach udało się tak dużo zmienić. Aż wreszcie to, co 

powiedział radny. Od dawna czekamy na ta termomodernizację i wreszcie jest taka nadzieja, 

że taka termomodernizacja będzie.  Bo nie rozchodzi się tylko o to, żeby szpital dobrze 

funkcjonował, ale chcemy również, aby jego wizerunek zewnętrzny zachęcał, może nie do 

tego, żeby do niego przyjeżdżać, ale do tego, żeby dobrze o nim mówić”. 

 

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Nr XXXIX / 509 / 13 w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia 

środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście 

rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.  

 

 

Ad.4.) 

  
Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych  projekt uchwały Nr XXXIX / 510 / 13  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 422 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu w wyniku 

przeprowadzonego głosowania przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.  

 

 

Ad.5.) 

 
Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych  projekt uchwały Nr XXXIX / 511 / 13  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023  w wyniku 

przeprowadzonego głosowania przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.  
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Ad.6.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych  projekt uchwały Nr XXXIX / 512 / 13  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok  w wyniku przeprowadzonego głosowania 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”. 

 

  

Ad.7.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach, dziękując wszystkim obecnym za przybycie 

– zamknął XXXIX sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego.   

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 9.40. 

 

 

Protokół sporządziła:                Przewodniczący Rady Powiatu  

      

     (-)Anna Bryła                  (-)Adam Rozlach 


