
BR.0002.014.2013.AB 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XLIV / 13 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 23. grudnia 2013 roku. 
 

 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha. Początek obrad – 

godzina 8.10.  

 

 

Obecni: 
 

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

 

 

Radni nieobecni: 

 

Jan Grela 

Jarosław Kleszczewski 

Małgorzata Komenda 

Zbigniew Rok 

  

  

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Posłowie na Sejm RP Anna Nemś i Jerzy Borkowski,  radny Sejmiku Województwa 

Śląskiego Marian Gajda, przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz 

gmin powiatu zawierciańskiego z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawierciu 

Edmundem Kłóskiem, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy 

jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele partii, stronnictw i ugrupowań 

politycznych, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, przedstawiciele 

środków masowego przekazu 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 XLIV sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, Zarząd Powiatu ze 

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

przybycie.    
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Ad.2.) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił radnych o zgłaszanie uwag do 

przekazanego w materiałach sesyjnych porządku obrad sesji. Wobec braku wniosków ze 

strony radnych przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie rozszerzenia porządku obrad 

sesji o pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu pn. „Czas na staż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.   

W uzasadnieniu wskazano, iż w związku z pozytywnym wynikiem oceny wniosku  

o dofinansowanie przedmiotowego projektu, zgłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Zawierciu do konkursu, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

zachodzi potrzeba zgromadzenia załączników, niezbędnych do podpisania umowy w tym 

zakresie. Jednym z wymaganych dokumentów jest uchwała Rady Powiatu przyjmująca 

projekt do realizacji. W oparciu o stosowaną przez WUP procedurę dotyczącą wyboru 

projektów oraz dotychczasowe doświadczenia, przyjąć można, iż w ciągu kilku dni wpłynie 

pismo wzywające do przedłożenia wymaganych dokumentów. Wobec powyższego  podjęcie 

przez Radę uchwały w przedmiotowej sprawie na dzisiejszej sesji wydaje się być 

uzasadnione. Projekt uchwały został przekazany radnym przed rozpoczęciem obrad.    

  

Wypełniając spoczywający na Przewodniczącym Rady Powiatu ustawowy obowiązek 

organizowania pracy Rady, Adam Rozlach złożył wniosek w sprawie rozszerzenia porządku 

obrad sesji o następujące punkty: 

‒ pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu”.  

Wprowadzenie powyższego projektu uchwały pod obrady Rady Powiatu w dniu 

dzisiejszym pozwoli na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie z zachowaniem 

terminu przewidzianego w stosownych przepisach.  

‒ pkt w brzmieniu: „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli, przeprowadzonych  

w II półroczu 2013 roku”.  

Spoczywający na Komisji Rewizyjnej obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu 

sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wynika bezpośrednio z zapisów Statutu 

Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Za zgodą radnych powyższe wnioski o rozszerzenie porządku obrad sesji zostały łącznie 

poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”. Projekty uchwał 

zostały przekazane radnym przed rozpoczęciem obrad.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zdecydował, że projekt uchwały, o który 

rozszerzony został porządek posiedzenia na wniosek Zarządu Powiatu, rozpatrywany będzie            

w pkt 25 porządku obrad, a natomiast sprawy, o wprowadzenie których wnioskował osobiście 

– w pkt 26 i pkt 27 porządku obrad. Tym samym kolejność  pozostałych punktów porządku 

obrad zmienia się odpowiednio.  

 

Porządek obrad sesji po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII / 13 z dnia 28. listopada 2013 roku  

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2013 – 2023.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr LI / 526 / 10 z dnia  

28 października 2010 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych 

jednostek budżetowych będących placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat 

zawierciański. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zawierciańskiego 

na 2014 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2014 – 2023.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów sesji i uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu na 2014 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  

Rady Powiatu Zawierciańskiego na 2014 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Liceum Profilowanego  

w  Porębie. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1  w Zawierciu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zawierciu. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Zawierciu. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zawierciu. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Łazach. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Pilicy. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowcu. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zawierciańskiego na lata 

2011 – 2020”. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII / 543 / 13 z dnia  

31 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów  

z drogi na obszarze powiatu zawierciańskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych 

oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV / 444 / 13 z dnia  

28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu 

zawierciańskiego w 2013 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2014 roku. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu „Czas na 

staż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Zawierciu. 
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27. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli, przeprowadzonych w II półroczu 2013 

roku.  

28. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymywanej 

korespondencji. 

29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

30. Wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji.  

 

  

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych protokół Nr XLIII/ 13 z dnia  

28. listopada 2013 roku  –  w wyniku przeprowadzonego głosowania – został przyjęty 

jednogłośnie, czyli  przy 20 głosach „za”.    

 

Poseł na Sejm RP Anna Nemś (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„17 grudnia br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument pn. Mandat Negocjacyjny 

Województwa Śląskiego. To jest bardzo ważny dokument, który pozwala na rozmawianie 

dalej o obwodnicy. Dokument ten jest propozycją z poziomu województwa do kontraktu 

terytorialnego (może to brzmieć troszeczkę niezrozumiale dla wszystkich). Kontrakt 

terytorialny to dokument,  który dane województwo podpisuje ze strona rządową i to są 

inwestycje w danym regionie. To jest krok dalej dla zbudowania obwodnicy. Rok temu, jak 

pamiętam, jeszcze w grudniu mieliśmy spotkanie w Urzędzie i ja już mówiłam o kontrakcie 

terytorialnym i o wpisaniu tego zadania. Mówiłam o tym, że jest to droga pracochłonna, 

pracowita. Dzisiaj mamy taki stan, że nie jesteśmy tego pewni do końca, jednak w mojej 

ocenie warto o to walczyć. Wtedy zarówno Pan Starosta, jak i Prezydent nie wierzyli i byli 

negatywnie do tego nastawieni. Panie Starosto, Chorzów wnioskuje o 1.400.000.000 zł. To 

jest ogromna kwota. Jest tam w tym poziomie, o którym mówimy, Sławków, jest też 

Zawiercie. Wydaje mi się, że jest to taki moment, że budowa tego jest możliwa. Decyzyjność 

to jest pierwsza połowa przyszłego roku. Może patrząc na całą sytuację, bo chcących jest 

dużo, tak samo starałam się o to, żebyśmy zostali umieszczeni wśród 11 obwodnic. Chcących 

wybudować było naprawdę o wiele więcej. Tak jak nam się nie udało, nie udało się i 150 

innym miastom. Będąc w piątek na sesji słyszałam, że nie udało nam się. Tak, nie udało nam 

się wpisać do tego załącznika, ale takoż samo 150 innych miast szuka sposobu wybudowania 

obwodnicy.  

Szanowni Państwo, chcę wskazać tylko na kilka elementów. Przede wszystkim jakie mamy 

atrybuty w tym momencie. Przede wszystkim całą inwestycję mamy zaetapowaną. I etap to 

jest 534.000.000 zł, przy czym jak rozmawialiśmy z Panią Borucką, to ona  dobrze wie,  

z którego to jest momentu. Jest to przeszacowane i ta kwota może dojść do około 350 – 

380.000.000 zł. Jeszcze jeden element. Środki, które dostanie województwo  śląskie wzrosły  

z 3.117.000.000 zł do 3.500.000.000 zł po przeliczeniu. Mamy decyzję środowiskową, mamy 

też Minister (a teraz Wicepremier), która jest ze Śląska i też jest pozytywnie nastawiona do  

wszystkich projektów, które są na Śląsku. Mamy również mocną ekipę osób wspomagających 

w Urzędzie Marszałkowskim (mówię to o wszystkich Marszałkach, a z regionu naszego 

Zagłębia jest ich troszkę: Marszalek Chęciński, Karolczak, Kleszczewski, Dąbrowa). To są 

wszystkie te elementy, które  mogą pozwolić na to, że to przedsięwzięcie z sukcesem 

jesteśmy w stanie doprowadzić do końca.   

Widzę, że Pan Starosta się uśmiecha i cieszy. Panie Starosto, ja pamiętam Pana słowa, jak Pan 

mówił,  że się w ogóle nie da , że to jest wszystko (Starosta Rafał Krupa oświadczył, że  



 5 

„u mnie nie ma, że się nie da. Wszystko da się załatwić, tylko kwestia chęci”). A dziś się da  

i bardzo się z tego cieszę, że dzisiaj się da. Mam nadzieję, że takie samo zdanie będzie miał 

też Prezydent.  

Szanowni Państwo, to nie jest taka łatwa droga, bo nie bierze się tych pieniędzy w jednej 

kupce, przywozi i stawia, ale myślę, że to jest droga, po której można iść i jest to droga do 

osiągnięcia. Z takich rzeczy, które chciałabym Państwu też przekazać, to informacje o pracy, 

którą prowadzę. Tak samo jak Pan Poseł, jesteśmy tydzień w Warszawie, a tydzień  

w regionie. Szanowni Państwo, dużo jest osób przychodzących i mówiących o  problemach. 

W moim biurze prowadzone są również porady prawne i – to kolejny raz mówię – jest 

ogromne zainteresowanie. Gdybyście Państwo przekazywali, że taka możliwość jest, to też  

o to proszę. W godzinach od 9 do 16 przy ul. 3 Maja. Jeżeli byłyby jakieś problemy czy 

uwagi z Państwa strony albo chęć porozmawiania w kwestiach, które są żywotne dla naszego 

miasta, to zapraszam. Nie wiem, czy będę w stanie do końca sesji być (na pewno na większej  

części tak), to więc pozwolę sobie (z częścią Państwa już się widzieliśmy składaliśmy sobie 

życzenia)  na ręce wszystkich Państwa, którzy tu jesteście, złożyć najlepsze życzenia 

szczęśliwych pogodnych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Gdyby były 

pytania związane z kwestią mandatu negocjacyjnego, tak jak mówię, jestem do dyspozycji, 

zapraszam wszystkich, jeżeli byłyby jakieś kwestie sporne”. 

 

Poseł na Sejm RP Jerzy Borkowski (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Zanim przejdę do życzeń (bo właściwie chciałem życzenia złożyć) nawiąże do tej 

obwodnicy, bo to jest bardzo ważna rzecz dla miasta Zawiercia. Wszyscy o to zabiegamy, 

staramy się. Może warto by się pochylić nad pomysłem, który zasłyszałem tu od radnego 

Jana Zamory. Jeżeli przedstawi tam jakiś projekt, który –  moim zdaniem –  jest dobrym 

pomysłem, aby wszystkie gminy się zrzuciły nazwijmy na tę autostradę,  zamrozili pieniądze  

i łatwo będzie uzyskać środki unijne. Tak, że sprawa obwodnicy jest priorytetową rzeczą.  

W tej chwili wydaje mi się, że powiedziałem coś niewłaściwego, bo się bardzo ożywiony 

ruch zrobił. W związku z tym, aby nie przedłużać, chciałbym życzyć wszystkim Państwu  

w nadchodzącym Nowym  Roku szczęśliwego Nowego Roku, pogodnych Świąt i aby ta 

obwodnica mogła ruszyć w tym roku”.  

 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu 

Marian Gajda (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Powiem tak. Niepotrzebnie się robi atmosferę przed Świętami i przed Nowym Rokiem. Ja 

wiem, że wszystkich nas – bez względu na opcje polityczne –  cieszy każda nowa wiadomość, 

że coś będzie z obwodnicą Zawiercia. Tak to wszyscy chodzimy, chcemy,  żeby było, ale nie 

róbmy atmosfery o tym, że obwodnica od Siewierza do Żerkowic będzie kosztowała 

550.000.000 zł. Już mówiliśmy na tej sesji, na którejś poprzedniej. Wiemy to, że Sejmik 

Województwa przyjął w strategii jako jeden z priorytetów budowę obwodnicy Zawiercia. To, 

że wszyscy w województwie chcą, żeby była obwodnica, to też wiemy i tylko teraz czekamy 

na to, żeby było to ujęte w planach w Warszawie i to jest najważniejsze. Bardzo nas cieszy, 

Pani Poseł, że ta informacja przyszła, że jest potwierdzona przez Panią, że cieszy wszystkich 

w województwie  budowa obwodnicy, tylko bardzo byśmy się cieszyli, jakbyśmy się spotkali 

na przykład w marcu czy kwietniu przyszłego roku i powiedzieli nam, czy to się udało. Do 

tego mamy jeszcze bardzo, bardzo daleko. Ja oświadczam tu, że piszę się, jak będzie 

wycieczka czy prośba do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej. Jak Państwo wiecie, układ 

mój z Panią Minister (teraz z Panią Premier) jest dobry. Przy układzie takim wyjaśniam, 

żebyśmy już nie żyli tym, że jest już wyjaśnione, że są pieniądze już przyznane”. 
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Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów Włodzimierz Gorzelak (treść 

wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Korzystając z okazji, że jest to ostatnia sesja w tym roku, bardzo chciałbym podziękować.  

Jestem zobowiązany po ostatniej wizycie wśród naszych najstarszych podopiecznych 90 – 

latków. Dzięki Panu Staroście mieliśmy możliwość odwiedzić tych najstarszych, którzy 

przestali już bywać na Radzie. Przyznam, że były też łzy. Z ramienia Pana Starosty był Pan 

Czesław Pantak i robił zdjęcia. Jestem zobowiązany do podziękowania. Coś takiego było po 

raz pierwszy. Za paczki i za odwiedziny dziękuje jeszcze raz w imieniu własnym i całej 

naszej Rady. Korzystając z okazji, że jest na sali Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Zygmunt Knopik chciałbym na Pana Ręce dla Pani Anny Wasik i dla 

wszystkich pracowników również w imieniu naszych podopiecznych, którzy stołują się  

i dożywiają się w MOPS, również serdecznie podziękować. Życzę Państwu zdrowych 

spokojnych Świąt, wszystkiego dobrego w Nowym Roku, spełnienia zamierzeń i wszystkiego 

dobrego”.   

 

Były Prezes Związku Inwalidów Wojennych Koło Miejskie w Zawierciu Stefan Słopiecki 

(treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja reprezentuję Związek Inwalidów Wojennych, który w tym roku obchodzi 94 lata. Oddział 

nasz zaraz po wojnie liczył 100 osób. Przyjmując te obowiązki 10 lat temu, miałem100 osób. 

Na dziś mam ich 10, z tego 5 w dobrym stanie zdrowia i 5 w trudnych warunkach 

kondycyjnych. Korzystając z okazji, w związku z sytuacją, która jest, pragnę podziękować  

Panu Przewodniczącemu, Panu Staroście, radnym i wszystkim, którzy podejmowali stosowne 

decyzje, za dotychczasową miłą i owocną współpracę na rzecz Związku Inwalidów 

Wojennych. Miło mi, że w imieniu Zarządu, który jeszcze funkcjonuje, pragnę uhonorować 

podziękowaniem Pana Przewodniczącego Adam Rozlacha, Pana Leszka Wojdasa, który 

jako Starosta przyjął nas do naszego grona, Pana Rafała Krupę, Pana Konrad Imielskiego, 

Pana Tadeusza Czapińskiego.  

Szanowni Państwo, na jednej z ostatnich posiedzeń Rady Kombatanckiej postawiłem 

następujące pytania i dałem jednocześnie odpowiedź. Czy w czasie II wojny Armia Ludowa 

była w stanie wyzwolić Polskę? Nie. Czy Armia Krajowa była w stanie wyzwolić Polskę? 

Nie. Czy siły wewnątrz kraju tzw. ruchu oporu  były w stanie wyzwolić Polskę spod okupacji 

hitlerowskiej? Odpowiadam, że nie. Czy front wschodni sam czy zachodni nie byli w stanie 

wyzwolić spod okupacji hitlerowskiej Niemców. Po tych odpowiedziach, mając refleks  

i wiedzę,  Pan Konrad Imielski zabrał głos i powiedział to, co Pan Słopiecki powiedział 

przed chwilą, to jest następujący wniosek, że w jedności siła. I faktycznie w jedności siła jest. 

Na dzień dzisiejszy też nie jest za wesoło z sytuacją polityczną (nie poruszam tego tematu, ale 

zachęcam do oglądania programów telewizyjnych na kanale TVP Historia. Tam są 

przytaczane ciekawe fakty, których na dzień dzisiejszy jest więcej.  

Korzystając z obecności tutaj, w imieniu tych  dziesięciu ze mną proszę przyjąć 

najserdeczniejsze życzenia świąteczne, wszelkiej pomyślności, miłej atmosfery i w Nowym  

Roku  udanych, spokojnie rozpatrzonych problemów i decyzji na Waszych posiedzeniach  

w tym budynku, dla dobra Starostwa, dla dobra całego społeczeństwa. Ta dziesiątka, która 

pozostała, oświadczam, że ma zapewniona opiekę medyczną i w ogóle opiekę całodobową. 

Nie zachodzi potrzeba ingerowania gdziekolwiek więcej. Jeszcze raz składam serdeczne 

życzenia spokoju, pogody ducha, uśmiechu. Dlaczego uśmiechu? Założyciel skautów 

angielskich powiedział, że  harcerz zawsze zwycięża pogodą ducha i tego ducha Wam 

wszystkim życzę”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Dziękujemy Panie Prezesie w imieniu nas wszystkich,  którzy tu są obecni, którzy mieszkają  

w tym powiecie, za trud pracy, jaki Pan włożył przez te wszystkie lata. Życzymy Panu,  

a może sobie, a przede wszystkim  naszym dzieciom i wnukom, żeby nigdy nie  było wojny  

i aby nigdy nie było potrzeby, aby po wojnie powstawała taka organizacja, jak Związek 

Inwalidów Wojennych. Za wszystko Panu dziękujemy”. 

 

 

Ad.4.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu od ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawił 

Starosta Rafał Krupa.  

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 28. listopada, 29. listopada,  

10. grudnia, 13. grudnia i 20. grudnia br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

  

 podjął uchwały w sprawach: 

– zmian w budżecie powiatu na 2013 rok oraz  zmian w planie finansowym; 

– ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie                  

w Górze Włodowskiej; 

– powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Zawierciu Sławomirowi Janickiemu; 

– powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie  

w Górze Włodowskiej –  Zbigniewowi Sołtysowi. 

Potrzeba powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów związana jest z przejściem na 

emeryturę dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez 

powiat:  Elżbiety Kołodziej i Aliny Wierzchowskiej. Obowiązki zostały powierzone 

na czas określony wychowawcom zatrudnionym w tych placówkach. Stanowiska 

dyrektorów obsadzone zostaną w drodze przeprowadzonych postępowań 

konkursowych; 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów 

użyczenia, najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach: 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu, Zespołu Szkół                     

im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach i w budynku Starostwa Powiatowego; 

– wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i Poradni Ginekologiczno-Położniczej                 

(o łącznej  wartości 37.000 zł) oraz stanowiska porodowego (koszt zakupu o wartości 

29.847,60 zł  zostanie sfinansowany z dotacji przekazanej przez Gminę Żarnowiec                     

w wysokości 25.000 zł oraz środków własnych Szpitala);  

– przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu zawierciańskiego w 2014 roku’  

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie spotkania otwartego dla wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców powiatu. Podczas spotkania konsultacyjnego nie 

zgłoszono uwag dotyczących przedmiotowego dokumentu. Projekt uchwały został 

również pozytywnie zaopiniowany przez gminy powiatu zawierciańskiego oraz Śląską 

Izbę Aptekarską. 
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  zapoznał się: 

– z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie budżetu 

powiatu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023; 

– z informacjami o dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach w planach 

finansowych rachunków dochodów własnych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez powiat zawierciański; 

– ze sprawozdaniem z przeprowadzonego przeglądu obiektów budowlanych 

stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego; 

– z Uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie apelu popierającego naród 

ukraiński w jego dążeniach do integracji z Unią Europejską.   

 

 zajmował się zagadnieniami związanymi z realizacją inwestycji dotyczących zmiany 

sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu dla potrzeb 

funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej; 

 

 zdecydował o przeznaczeniu środków finansowych z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie 

wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Zespole 

Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup 

autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”  współfinansowanego 

ze środków PFRON;  

 

 omówił i przyjął: 

– informację na temat realizacji przez powiat zawierciański w 2013 roku projektów 

finansowanych z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych; 

– Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji  

wniosków i zaleceń pokontrolnych, wysuniętych w 2013 roku; 

 

 przyjął i zaopiniował materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad obecnej 

sesji. 

 

Jednocześnie poinformował, że w okresie sprawozdawczym zostały zakończone i odebrane 

następujące inwestycje drogowe:  

 

‒ przebudowa mostu na rzece Pilica w miejscowości Brzeziny (wartość zadania wyniosła 

1.492.000 zł); 

‒ przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce o wartości 7.934.239 zł (inwestycja 

współfinansowana była ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego); 

‒ remont kolejnych odcinków chodnika w rejonie dzielnicy „Żabki”  w Zawierciu (koszt 

inwestycji realizowanej we współpracy powiatu i miasta wyniósł ponad 72.000 zł); 

‒ remont drogi powiatowej 1782 S Irządze – Sadowie na odcinku Mikołajewice – Sadowie 

o długości  3.250 km (inwestycja o wartości 1.279.000 zł  realizowana była ze środków 

popowodziowych). 

 

Ponadto przekazał informacje o istotnych wydarzeniach, które odbyły się w ostatnim czasie 

na terenie powiatu: 

 

– w dniu 30. listopada br. uczestniczył w obchodach Święta Ratownika Górskiego, 

połączonych z obchodami 15 lat istnienia Grupy Jurajskiej GOPR; 
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– w dniu 6. grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zorganizowało 

konferencję poświęconą realizacji na terenie powiatu zawierciańskiego projektów 

systemowych i konkursowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji podsumowano  

m.in.  projekt „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji z powiecie zawierciańskim”, 

który PCPR  realizuje od 2008 roku; 

– w dniu 9. grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się wręczenie 

zaświadczeń o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, zorganizowanego w klasach 

maturalnych zawierciańskich techników przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża w ramach realizowanego projektu pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo Twoje  

i innych”. Zadanie to  zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 

roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w obszarze „Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna i przeciwdziałanie 

bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy”. W projekcie uczestniczyło 150 uczniów 

z pięciu Zespołów Szkół z terenu Zawiercia; 

– w dniu 10. grudnia br. obradowała  Powiatowa  Rada Zatrudnienia w Zawierciu; 

– w dniu 11. grudnia br. uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej, działającego przy Komisji Wspólnej Rządu  i Samorządu Terytorialnego, 

które odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwie Zdrowia; 

– w dniu 12. grudnia br. ogłoszone zostały wyniki XIII edycji Konkursu Literackiego  

im. Haliny Snopkiewicz.  (W roku bieżącym na konkurs wpłynęło blisko sto pięćdziesiąt 

prac); 

– w dniu 12. grudnia br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.   

Obecnie na terenie powiatu zawierciańskiego działa 101 jednostek OSP, w których 

zrzeszonych jest 3893 strażaków);  

– w dniu 12. grudnia br. odbyła się uroczystość z okazji 9 rocznicy powstania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Łazach, prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Dobroczynne, będące jedną z organizacji pozarządowych najprężniej działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu zawierciańskiego; 

– w dniu 13. grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie  Rady Społecznej Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu; 

– w dniu 13. grudnia br. w auli Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu odbyło się  

IX Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zawierciańskiego. Forum, organizowane 

przez Starostwo Powiatowe, jest stałym elementem współpracy samorządu powiatowego 

z organizacjami pozarządowymi regionu i każdego roku ma licznych odbiorców. 

Tegoroczna  konferencja połączona była z prezentacją osiągnięć oraz zrealizowanych 

projektów. Nagrodzone zostały organizacje, które swoją działalnością szczególnie 

wyróżniały się w roku 2013; 

– w dniu 18. grudnia br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie panelowe                                

pt. „Profilaktyka oraz leczenie wad postawy i skrzywień kręgosłupa na terenie powiatu 

zawierciańskiego”, zorganizowane przez Fundację DELPHINUS. Jest to zadanie 

realizowane w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu ze środków 

otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Sprawozdanie Starosty zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych. 
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Ad.5.) 
 

Jan Zamora (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Myślę, że dzisiaj Pan Przewodniczący wykaże się tym chrześcijańskim miłosierdziem  

i pozwoli mi mówić. Ja dzisiaj nie mam dużo, tylko  dwa pytania. (Przewodniczący Rady 

Powiatu Adam Rozlach zapytał, czemu w swojej wypowiedzi Jan Zamora powołuje na 

chrześcijańskie wartości, które – jak mówił – są u obce. Ustosunkowując się do odpowiedzi 

Jana Zamory, który zapytał, czy kiedykolwiek ktoś słyszał taki słowa z jego ust,    

oświadczył, że taka wypowiedź skierowana była właśnie do niego).  Ja nie będę rozwijał tego 

tematu, ale jeszcze jedno Panie Przewodniczący. Ja bym miał pytanie do Pana Konrada 

Imielskiego, ale on wyszedł w tej chwili. Czy mógłby Pan mi udzielić głosu, jak on wróci za 

parę minut. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach oznajmił, że celem wyjścia Jana 

Zamory na mównicę jest złożenie interpelacji, więc udziela mu głosu). No dobrze, to skoro 

nie udzieli mi Pan, będę musiał zapytać w jakimś innym punkcie.  

Ja chciałem o obwodnicy, bo Pani Poseł mówi, że jeśli ktoś będzie miał pytania, no to proszę, 

jestem do odpowiedzi. Tutaj okazuje się, że  w naszym powiecie (powiat zawierciański ma 

dwóch posłów, ale o tym drugim to nie słyszałem. Jedyne, co wyczytałem, to jak była 

katastrofa w Szczekocinach, że to po prostu zrobili nie profesjonalnie. To takie niesmaczne). 

Ale tutaj chciałem Pani poseł Annie Nemś podziękować a to, że tak mocno się angażuje. Jest 

drugi Pan Poseł Jerzy Borkowski jemu należą się wielkie podziękowania za wkład i robotę, 

jaką wykonuje. Fakt, jego siła jest inna, bo on jest w opozycji. Chciałbym jeszcze 

podziękować Panu Leszkowi Wojdasowi, bo z tego, co obserwuję, to na poziomie samorządu 

on najbardziej się angażuje. Ja mam taki pomysł odnośnie obwodnicy.  Referendum nie udało 

nam się, ale gdyby się udało, to nie byłoby problemu już z obwodnicą. (Panie Starosto ucieka 

Pan, nie chce Pan posłuchać,  bo ja chciałem do Pana…, ale zresztą i tak Pan nie jest 

zainteresowany). Pomysł mój jest bardzo prosty, bo my musimy wesprzeć Panią Poseł,  

musimy działać jak gdyby dwutorowo.  Pani Poseł swoją robotę załatwia, a my swoją. Nie 

mogłem tego wcześniej powiedzieć, bo nie wiadomo było, ile pieniędzy jest. Ale na czym ten 

mój pomysł polega. Jak przeczytaliśmy budżety powiatu, miasta i innych gmin, to okazuje się 

że, budżet w mieście Zawiercie na inwestycje przeznaczone jest 40.000.000 zł,  w powiecie –  

około 10.000.000 zł i jeśli byśmy dodali 8.000.000 zł z Poręby, ok. 3.000.000 zł z Kroczyc,  

3.00 zł0.000 zł z Ogrodzieńca, to wychodzi nam kwota około 60.000.000 zł. Żeby tyle 

zabezpieczyć na koncie, trzeba by było zamrozić wszelkie inwestycje na 2014 rok. My nic na 

tym nie tracimy, bo my tylko zabezpieczamy środki i składamy wniosek do Unii Europejskiej 

i mamy wkład własny w kwocie 60.000.000 zł i Unia nam dokłada. Pan Prezydent kiedyś 

zwołał konferencję prasową i mówił, że trzeba mieć 15% wkładu własnego, a 85% Unia 

dokłada, to z 60.000.000 zł  my mamy 480.000.000 zł, a to nam w zupełności wystarcza, bo  

z tego, co dzisiaj słyszeliśmy od Pani Poseł, to inwestycja kosztowałaby 550.000.000 zł, ale 

faktycznie firmy zbijają ceną o 30%, to nam trzeba na budowę obwodnicy około od 350 do 

380.000.000 zł i w prosty sposób mamy te pieniądze. Ale co się dzieje dalej, bo zaraz larmo 

się podniesie, że nic się nie da. Ja wiem, są takie sytuacje, że inwestycje są już realizowane,  

a więc trzeba je dokończyć. Ale weźmy sobie w mieście Zawiercie: 40.000.000 zł na 

inwestycje,  z czego 7.000.000 zł poszło z obligacji, które Pan Prezydent zaciągnął. Zostaje 

18.000.000 zł, i tymi środkami wykańczamy te inwestycje, które zostały już rozpoczęte. 

Resztę pieniędzy zamrażamy, w następnym roku nic się nie dzieje, te inwestycje realizujemy 

bo napłyną środki z Unii Europejskiej. A teraz mamy idealną sytuację  bo nie powtórzy ona 

się przynajmniej za 50 lat. Unia Europejska przekazała pieniądze, wszystkie samorządy  

w roku wyborczym  rzucą kasę po to, żeby pokazać jacy to my jesteśmy dobrzy i nie będą 

korzystać z pieniędzy unijnych, dlatego, że nie będą mieć tych pieniędzy. My pójdziemy 
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jakby pod front i będziemy mieli. Bardzo łatwo dostaniemy te pieniądze na dofinasowanie 

obwodnicy, ale należało by się jeszcze zastanowić (ale to jeszcze inny temat) czy może 

północna czy południowa. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach podziękował za 

wystąpienie, przypominając, że statutowy czas wypowiedzi został przekroczony o 20 sekund).  

Ale dlaczego Pan przerywa, czy to nie jest ważne. To jest najważniejsza inwestycja dla miasta 

(Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił o dokończenie wypowiedzi w ciągu 

30 sekund). To właśnie tu widać, komu zależy na obwodnicy, bo okazuje się, że wszyscy chcą 

w Zawierciu obwodnicy,  tylko chyba jeden człowiek jest przeciw. Tym człowiekiem jest 

Ryszard Mach i społeczeństwo będzie miało do wyboru: albo Prezydenta Macha będziemy 

mieli albo obwodnicę. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zwrócił uwagę, że to 

jest sesja Rady Powiatu i odebrał głos Janowi Zamorze). Pan zawsze się tak samo 

zachowuje. Pan prawdy nie zagłuszy. Pomysł jest prosty i łatwy do zrealizowania, tylko 

trzeba chcieć. Pan pułkownik powiedział, że w jedności siła. Jeśli się wszyscy zjednoczymy, 

to do 2017 roku mamy obwodnicę. Jeśli tej obwodnicy nie będzie,  to tylko i wyłącznie 

będzie wina Prezydenta Ryszarda Macha, bo on ma dzisiaj władze i pieniądze”. 

(Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przypomniał, że wcześniej odebrał Janowi 

Zamorze głos).   

 

Leszek Wojdas (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja jeszcze przed zabraniem głosu przez Jana Zamorę zadałem mojemu koledze pytanie, 

kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem. Andrzej powiedział, że jutro a więc słuchajcie 

Państwo. Wznieśmy się ponad pewne podziały. Jutro jest rzeczywiście Wigilia i tego się nie 

da ukryć i taka jest prawda.  możemy się cieszyć z tego, co mówiła tutaj Pani Poseł i Pan 

Poseł, z którym nie to, że polemizuję na facebooku  tylko czytałem odpowiedź Marszałka 

Mirosława Sekuły na zadane pytanie przez Posła. Ja tam złośliwie włożyłem skan pisma, 

który dostałem, bo zadawałem dwa czy trzy miesiące temu  z tego miejsca pytanie. Podpisał 

się w odpowiedzi Starosta i jest podpisany pod tym członek Zarządu Województwa 

Stanisław Dąbrowa, znany nam przecież były radny. Jeśli są działania wielotorowe, to 

chwała im za to, bo najważniejszym celem jest obwodnica na drodze krajowej 78. Nie jest 

ważne, jakimi drogami i jakimi sposobami się do tego dojdzie. Dobry jest układ o tym, co 

mówiła Posłanka. Natomiast ja jestem sceptykiem i cały czas podchodzę  do tego w taki 

sposób spokojny. My i Wy jako posłowie, musimy mieć za sobą poparcie społeczności 

powiatu zawierciańskiego i jeszcze ewentualnie powiatów ościennych i takie działania 

rozpoczęliśmy już dawno, bo przecież jeszcze ja byłem Wicestarostą, kiedy  wszyscy 

parlamentarzyści dostali takie stanowisko, podpisane przez wszystkie Rady Gmin i Radę 

Powiatu Zawierciańskiego. I dobre jest pytanie, co się dzisiaj z tym Posłem w czerwonej 

kurteczce, bo niewiele osób odpowiedziało na to pismo. My mamy dokumenty (leżą  

u Dyrektora PZD i u mnie w  teczce), ale zostawmy tę historię daleko. Społeczny ruch 

poparcia daje piękne pole do popisu parlamentarzystom. Wy macie jeszcze 2 lata kadencji, 

my mamy niecały rok i to, co dzisiaj, drogi Janku, mówiłeś ludzkim głosem, ale niepotrzebnie 

się denerwujesz między Tobą a Adamem. Słuchajcie, lud boży tak zadecydował   

w referendum, że jest, jak jest i lud boży powiatu zawierciańskiego albo wybierze albo nie 

wybierze tych, którzy chcą sprawować nad nim władzę i to będę wybory powiatowe i gminne 

i burmistrzów i prezydentów i starostów i to my będziemy robili, tylko do tych ludzi można 

mieć pretensje i ich oceniać po kadencji.  Ja złośliwie (albo i nie) lub trochę żartobliwie 

powiem, że w zeszłym roku wydaliśmy taki mandat zaufania (to takie żółte karteczki  

z kalendarzem). W tych dniach odbieramy z drukarni podobny układ graficzny, z tym, że tam 

jest napisane, że czerwone kartki będą przy wyborach. Gwarantuje to, że będą czerwone 

kartki przy wyborach tym wszystkim, którzy się odpowiednio starają (albo i nie)  
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o obwodnicę. W Polsce trzeba masę obwodnic, to nie jest tylko tych dwunastu ujętych  

w planach, bo to jest tylko wycinek tych potrzeb. Plan rządu jest dobry, żeby połączyć pewne 

ciągi, a nie rozpoczynać kolejne zadania, żeby te drogi były takimi odcinkami poszatkowane, 

to jest logiczne, że trzeba pewne całości porobić.  Miejmy to zaufanie do Premier Elżbiety 

Bieńkowskiej, ale też premier Bieńkowska nie zrobi cudów, bo ciągle ta kołdra jest mała.  

Ja proponowałbym spokój i to, co Urząd Marszałkowski robi (moje ugrupowanie w zeszłym 

tygodniu weszło tam w koalicję i chwała za to, tylko ciekawe, co z tego wyjdzie, może to 

wzmocni ten układ rządzący w województwie). Sytuacja jest dobra, ale nie beznadziejna. 

Trochę lepsza niż poprzednia i z wiarą –  ja zawsze tutaj powtarzałem –  niech nam pomagają 

wszystkie strony tego dialogu i bądźmy normalną przyzwoita Radą, mówmy językiem 

ludzkim i wszystkiego najlepszego Wam składam przy okazji  życzenia. Janku, ja dziękuję Ci 

za to wyróżnienie wśród samorządowców.  Ja, przyjeżdżając na posiedzenia Komisji czy na 

sesję, muszę odstać 7 – 10 minut, żeby włączyć się w ruch. To jest prosta prozaiczna sprawa, 

żadne sentymenty. To jest życie”. 

 

 

Ad.6.) 
 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku posiedzenia 

projektu uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 555 / 13  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.     

 

 

Ad.7.) 
 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku posiedzenia 

projektu uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 556 / 13  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy  

19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.     

 

 

Ad.8.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 557 / 13  

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI / 526 / 10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie 

utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych będących placówkami 

oświatowymi prowadzonymi przez powiat zawierciański, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Edukacji Publicznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został 

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

  

  

 

 



 13 

Ad.9.) 

  
Przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2014 rok w ustawowym terminie został 

przekazany Radzie Powiatu oraz przesłany – celem zaopiniowania – Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Górny odczytał: 

 

 Uchwałę Nr 4100/VII/236/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11. grudnia 2013 roku, w sentencji której zawarta 

jest pozytywna opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego projekcie 

uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

(załącznik nr 3 do protokołu); 

 Uchwałę Nr 4100/VII/237/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11. grudnia 2011 roku, w sentencji której zawarta 

jest pozytywna opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 10.367.466 zł 

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem (załącznik           

nr 4 do protokołu). 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach odczytał opinie stałych Komisji Rady 

Powiatu w sprawie projektu budżetu na 2014 rok.  Przytoczone opinie, potwierdzone 

podpisami Przewodniczących Komisji stanowią załącznik nr 5 do protokołu.   

 

Stanowisko Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej do projektu budżetu powiatu na 

2014 rok wraz z rekomendacją do przyjęcia tego dokumentu zaprezentował Przewodniczący 

Komisji Jerzy Gębala (załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem budżetu powiatu na 2014 rok.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił  o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej, zadaniem której będzie przeprowadzenie głosowania imiennego na projektem 

budżetu powiatu na rok przyszły.     

 

Dariusz Bednarz zgłosił kandydatury radnego Jerzego Gębali i radnego Henryka Karcza,  

a Paweł Kaziród - kandydaturę radnego Konrada Knopa.    

 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 19 głosach 

„za”  powołała Komisję Skrutacyjną w ww. składzie.  

 

Radni otrzymali przygotowane wcześniej karty do głosowania nad omawianym w tym 

punkcie porządku obrad projektem uchwały. Karty zostały zaparafowane przez wszystkich 

członków Komisji Skrutacyjnej. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim 

wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

Jerzego Gębalę. 

 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił  

10 – minutową przerwę w obradach w celu ustalenia wyniku głosowania.   
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Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Gębala odczytał protokół 

z głosowania imiennego (załącznik nr 7 do protokołu), zgodnie z którym za przyjęciem 

projektu uchwały Nr XLIV  / 558 / 13 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 

zawierciańskiego na 2014 rok głosowało 16 radnych (wymienionych z imienia i nazwiska),   

a 4 radnych (wymienionych z imienia i nazwiska) oddało głos „wstrzymujący się”.  

Głosów „przeciw” nie było.   

 

W oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

stwierdził, że projekt uchwały Nr XLIV / 558 / 13 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 

zawierciańskiego na 2014 rok w wyniku głosowania imiennego Rada Powiatu przyjęła przy 

16 głosach „za i 4 głosach „wstrzymujących się”.     

 

 

Ad.10.) 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Górny odczytał Uchwałę Nr 4100/VII/238/2013 

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, z dnia 11. grudnia 

2013 roku, w sentencji, której zawarta jest pozytywna opinia o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Zawierciańskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2014 – 2023 wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 559 / 13                         

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii wszystkich Komisji stałych,  został poddany pod głosowanie i przyjęty  

przy 18  głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił przerwę w obradach. Początek 

przerwy – godz. 9.55.  

 

 

Ad.11.) 

 

Po wznowieniu obrad o godz. 10.30 Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia.  

  

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 560 / 13                         

w sprawie ustalenia terminów sesji i uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii wszystkich Komisji stałych,  został poddany pod głosowanie  

i przyjęty  przy 12  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

  

Ad.12.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 561 / 13                         

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Zawierciańskiego na 

2014 rok,  w wyniku przeprowadzonego głosowania został  przyjęty  przy 12  głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się.   
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Ad.13.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 562 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Liceum Profilowanego w  Porębie, po uzyskaniu pozytywnej 

Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 12  głosach 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.14.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 563 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Zawierciu, 

po uzyskaniu pozytywnej Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 12  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.15.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 564 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zawierciu, 

po uzyskaniu pozytywnej Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 12  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.16.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 565 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Zawierciu, 

po uzyskaniu pozytywnej Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.17.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 566 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zawierciu, 

po uzyskaniu pozytywnej Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.18.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 567 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łazach, po 

uzyskaniu pozytywnej Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   
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Ad.19.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 568 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pilicy, po 

uzyskaniu pozytywnej Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.20.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 569 / 13                         

w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowcu, po 

uzyskaniu pozytywnej Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.21.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 570 / 13                         

w sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011 – 2020”, po uzyskaniu pozytywnej 

Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.22.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 571 / 13                         

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII / 543 / 13 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu 

zawierciańskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, po uzyskaniu pozytywnej Komisji 

Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy  

13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.23.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 572 / 13                         

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV / 444 / 13 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie 

ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2013 roku z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, po uzyskaniu pozytywnej 

Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się.   
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Ad.24.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 573 / 13                         

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu zawierciańskiego w 2014 roku, po uzyskaniu pozytywnej Komisji Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 13  głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.25.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 574 / 13                         

w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu „Czas na staż” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, po uzyskaniu pozytywnej Komisji Promocji, Rozwoju  

i Integracji Europejskiej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 13  głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się.   

 

 

Ad.26.) 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Maligłówka poinformował, że Komisja 

Rewizyjna po rozpatrzeniu wszystkich aspektów sprawy uznała, że skarga Barbary 

Witkowskiej na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu jest bezzasadna. 

Stanowisko Komisji w sprawie skargi, zaprezentowane przez Przewodniczącego Komisji, 

stanowi załącznik do ujętego w tym punkcie porządku obrad projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIV / 575 / 13                         

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 13  głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się.   

 

 

Ad.27.) 
 

Sprawozdanie z kontroli, przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2013 

roku (załącznik nr 9 do protokołu) przedstawił Przewodniczący Komisji Zdzisław 

Maligłówka. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zastrzeżeń ze strony radnych.    

 

 

Ad.28.) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przedstawił informację o pracy między 

sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 29.11. br.  wpłynęło pismo przekazujące Uchwałę Rady Miasta Mysłowice   

w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic 

propagujących utworzenie „autonomii gospodarczej Śląska”.  
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Intencją Burmistrza Zdzieszowic jest wyodrębnienie gospodarcze regionów celem 

zatrzymania wypracowanych środków w danym regionie. Pismo zostało przekazane 

stałym Komisjom Rady Powiatu celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie; 

‒ w dniu 4.12. br. inspektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach 

prowadzący kontrolę w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  wystąpił  

z zapytaniami, czy Rada Powiatu  w latach 2011 – 2013 rozpatrywała skargi na działania 

Starosty w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i czy Rada Powiatu 

lub Komisje Rady ww. okresie prowadziły kontrole w tym zakresie – wyjaśnienia zostały 

przekazane we wskazanym w piśmie terminie (w obu przypadkach odpowiedzi były 

negatywne); 

‒ w dniu 5.12. br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego  

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały  Nr XLII/543/13 Rady Powiatu 

Zawierciańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na 

obszarze powiatu zawierciańskiego i ich parkowania na parkingach strzeżonych oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu ze względu na 

fakt, iż ustalona przez Radę Powiatu wysokość kosztów spowodowanych wydaniem 

dyspozycji usunięcia roweru lub motoroweru o 1 zł przekroczyła wysokość opłaty za 

usunięcie tych pojazdów.  

W stosownym piśmie z dnia 9. grudnia br. Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach  został poinformowany, iż Rada Powiatu we własnym 

zakresie dostosuje treść uchwały w części dotyczącej ustalenia kosztów spowodowanych 

wydaniem dyspozycji usunięcia roweru lub motoroweru do wymogów ustawy Prawo  

o ruchu drogowym. Uchwała w tej sprawie została podjęta w dniu dzisiejszym w pkt 22 

porządku obrad; 

‒ w dniu 9.12.br. Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Kromołów przekazał prośbę 

mieszkańców o kontynuację prac inwestycyjnych na terenie Kromołowa (wykonanie 

chodnika, doświetlenie ulic, poprawienie nawierzchnie dróg);  

‒ w dniu 18.12.br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informację dotyczącą 

struktury należności, struktury zobowiązań oraz rachunku zysków i strat za miesiąc 

listopad 2013 roku; 

‒ na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu od wielu instytucji wpłynęło także wiele życzeń 

świątecznych i noworocznych.  

  

Informacja została przyjęta bez uwag i zapytań ze strony radnych.   

 

 

Ad.29.)  

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, złożone w pkt 5 porządku obrad, udzielił 

Starosta Rafał Krupa i wyznaczone przez niego osoby.   

 

Interpelacje dotyczące obwodnicy Zawiercia:   

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeśli chodzi o obwodnicę, to dużo było mowy w tym zakresie i dużo dyskusji i dużo 

chwalenia się. Ja powiem tak. To jest trudny temat i każdy z nas musi w tym kierunku cos 

zrobić. Tak jak samorząd niższego szczebla (mówię tu o gminach i powiatach), jak  

i województwo śląskie, ale – nie oszukujmy się –  najważniejsza decyzja jest w Ministerstwie. 

Jest to decyzja Ministra, wprowadzająca nas na listę realizacji tych  inwestycji, co otworzy 
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drogę do inwestowania. Po naszej stronie jest lobbowanie. Ja wiem, że akurat tu padła 

propozycja odnośnie wkładu własnego. 60.000.000 zł wkładu własnego to są potężne 

pieniądze. Chyba, że ktoś ma takie pieniądze, to zachęcam do inwestowania. Obawiam się, że 

może być jakiś problem z odbiorem tych pieniędzy,  bo nie da się takiego odcinka zrobić 

płatnego, dlatego co do tego, to ja mam określone wątpliwości. Nawet w podziale na dwie czy 

trzy gminy, to te 60.000.000 zł to są naprawdę duże pieniądze. My musimy zrobić swoje czyli 

musimy za wszelką cenę,  jako samorządy, realizować wszelkie działania zmierzające do 

tego, żeby ta inwestycja znalazła się w projektach kluczowych. Ale najważniejsza jest decyzja 

ministerialna. To nie jest decyzja z podziału samorządowca, ale lobbing jak najbardziej jest 

potrzebny. Tak jak Pani Poseł mówiła o zadaniach, jakie zrealizował Urząd Marszałkowski, 

to radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli określone działania ze współpracy  

z samorządami gminnymi i powiatowymi z terenu całego województwa. To nie Warszawa 

załatwiała, nie decydowała o tym. Natomiast my na terenie powiatu powinniśmy przez 

swoich parlamentarzystów lobbować, naciskać, żebyśmy byli bliżej, żebyśmy mieli wejście 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do Ministerstwa Transportu. Myślę, że 

jak mamy Panią Wicepremier Elżbietę Bieńkowską, to ona nam na pewno troszeczkę ułatwi 

i  na pewno troszeczkę zbliży nas o tego, a może nawet zrobi coś więcej, ale to jest kwestia 

rozmów czy naciskania. Niestety, także i pracy parlamentarnej od początku do końca”.   

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Starosto,  ja tutaj nie zgadzam się w pełni, bo rzeczywiście te 60.000.000 zł to my 

możemy zorganizować. To nie będą pieniądze wyrzucone, bo my te pieniądze na przyszły rok 

wydajemy tak jakby bez pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej. Ale niech Pan sobie 

wyobrazi, że zamrażamy tylko te pieniądze na rok 2015. W prognozach budżetowych są 

pieniądze, pozyskujemy na te inwestycje, które żeśmy zamrozili na rok 2014 i pozyskujemy 

pieniądze z Unii Europejskiej. To jest tak realne i możliwe, a dodatkowo to daje kartę 

przetargową dla Posłów,  którzy będą chcieli nas wspierać. Pokażą rządowi: „zobaczcie, jacy 

tu ludzie są zdesperowani, jak są zaangażowani, oni potrafili w okresie trwania okresu 

wyborczego odłożyć pieniądze po to, żeby zbudować tę obwodnicę”. Ja, Panie Starosto, 

założę się, że w takiej sytuacji, jeśli premier Tusk (czy obojętnie kto byłby premierem)  

zobaczy tę naszą determinację, to myślę, że nie będzie problemu. Te 60.000.000 zł, które 

zdołalibyśmy odłożyć, wystarczy nam, bo tutaj Pani Poseł mówiła, że rozmawiała  

w GDDKiA, że z tej kwoty 550.000.000zł  zbije się na 380.000.000 zł. Ja dokładnie się nie 

znam, ja tylko powtarzam te słowa, które usłyszałem. Wiem z tego, co mówił Prezydent 

Ryszard Mach, że 15 % trzeba mieć wkładu własnego, a  85% Unia dodaje.  Niech Pan sobie 

weźmie 15% z 60.000.000 zł, to tak jakbyśmy mieli na 400.000.000 zł.  Wtedy rachunek jest 

prosty, zostają nam tam pieniądze, ale niech Pan sobie jeszcze wyobrazi, że dostaniemy  

z rządu jakieś 20.000.000 zł, to wtedy  wycofujemy te nasze 20.000.000 zł i na rok 2015 

mamy na kolejne inwestycje. Wtedy Unia Europejska nam dokłada . Być może, że ja mówię 

chaotycznie i niezrozumiale, ale jeśli chcielibyście skorzystać z tego pomysłu, to można 

dyskutować kto i ile. Jest to szansa jedna na tysiąc, bo już nie powtórzy się taka okazja. 

Budżet Unii Europejskiej jest zatwierdzony, pieniądze są na przyszły rok, a niewiele 

samorządów będzie korzystało z tego. Ja chcę, żeby wykorzystać każdą szansę, jaka się 

nadarza, bo to jest ratunek dla naszego miasta, a być może i powiatu”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie radny, Pan ma rację. Ten kierunek jest jak najbardziej możliwy. Ja przyznam się 

szczerze, że nie znam takiego rozwiązania, żeby na obwodnicę samorządy dokładały wkład 
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własny 15% w takiej sytuacji. Jest to faktycznie jest jakiś krok, ale należy zadać sobie 

pytanie, czy nas na to stać. I o tym musi Pan rozmawiać z samorządowcami: z burmistrzem 

Poręby (idąc od Siewierza) i z Prezydentem Miasta Zawiercia. Natomiast ja powiem  

z własnego doświadczenia. Mieliśmy ogromny problem ze Szpitalem Powiatowym  

w Zawierciu. Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu zawierciańskiego 

chcieliśmy poręczenia. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, ilu z samorządów 

odpowiedziało na nasze potrzeby. Jeden – Miasto Zawiercie. W związku z czym ja zachęcam 

do dyskusji, zachęcam do przekonywania samorządowców do współpracy. Być może skusi 

się następny samorząd i jeszcze jeden, żeby realizować to przedsięwzięcie. Dlatego ja 

przyjmuję ta informację. będziemy lobbować we wszystkich zakresach, natomiast dla nas 

najważniejsze jest, w zależności od poziomu dopłaty ze środków unijnych, pracować nad tym, 

żeby GDDKiA ten wkład własny wygospodarowała. My oczywiście wtedy też jako 

samorządowcy możemy partycypować, ale to jest zadanie, które musi się znaleźć. Trzeba 

pamiętać o tym, że nie my będziemy wymieniać zdania czy doświadczenia w zakresie tego,  

w jaki sposób zachęcić. Musimy pracować nad tematem, żeby nasza obwodnica znalazła się 

na określonej liście w Ministerstwie i to jest najważniejsze”.  

 

Henryk Karcz (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja tylko dwa słowa w sprawie obwodnicy. Ja jestem reprezentantem gminy Ogrodzieniec  

i powiem tak. Jestem na wszystkich sesjach Rady Miasta. Nam dzisiaj jest potrzebne 

3.000.000 zł na naprawę dróg gminnych, gdzie ludzie nie mają jak dojechać na swoje posesje. 

Uważam Janku, że na pewno gmina i mieszkańcy by się nie zgodzili na to, żeby przekazać te 

3.000.000 zł”. (Jan Zamora jest pewien, że byłaby taka zgoda).   

 

 

Ad.30.)  

 

Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Marek Jeremicz (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem podziękować Panu Staroście za możliwość wystąpienia w dniu dzisiejszym. 

Jestem tutaj z powodu pewnego nieporozumienia, które przybrało – ku mojemu ubolewaniu –  

pewien wymiar publiczny. Z inicjatywy Pana Starosty mniej więcej dwa tygodnie temu 

spotkaliśmy się ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy brali udział w tej sprawie, której już 

teraz nie będę przypominał, żeby Państwu czasu nie zabierać. W długiej i szczerej rozmowie 

doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę wszystkim nam chodziło o to samo czyli o dobro 

pacjenta. Generalnie biorąc dochodziliśmy do tego różnymi drogami. Z mojej strony mogę 

wyrazić ubolewanie, że być może nie była to droga właściwa wybrana przez naszych 

współpracowników. Mnie się wydaje, że problem jest na tyle złożony i sytuacja, która wtedy 

była, na tyle trudna, że musimy tutaj brać pod uwagę zarówno stres, który towarzyszy temu 

wydarzeniu, a wtedy człowiek zachowuje się w bardzo różny sposób. Ja ze swojej strony 

chciałbym zapewnić, żeby  Państwo może nie odnieśli takiego wrażenia, że Rejonowe 

Pogotowie Ratunkowe jest jednym z nieszczęść, które nawiedziło powiat zawierciański,  

o czym mówił przed chwilą Pan Starosta (nie w sensie pogotowia, ale ogólnie). W związku  

z czym chciałbym powiedzieć, że te zarzuty, z którymi spotkał się radny Jerzy Gębala, 

uważam za głęboko niesprawiedliwe, ponieważ motorem jego działania, jak okazało się  

w trakcie tej naszej rozmowy, było tylko i wyłącznie dobro pacjenta i ta sytuacja, którą ocenił 

jako skrajnie niekorzystną dla pacjenta, dla tej osoby poszkodowanej. W zasadzie jest to 

wszystko, co chciałem Państwu na ten temat powiedzieć. Ja mam nadzieję, że współpraca 
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nasza będzie się układała się nadal, ponieważ samorząd powiatu zawierciańskiego jest 

jednym z niewielu, który dla pogotowia robi naprawdę dużo. Ostatnio ze strony Pana 

Przewodniczącego Adama Rozlacha spotkaliśmy się z bardzo uprzejmym gestem,  

a mianowicie przekazaniem kolejnych pomieszczeń w Pilicy dla  naszej Stacji. Wielokrotnie 

nasze prośby kierowane pod adresem powiatu, jeżeli chodzi o jakąkolwiek współpracę czy 

jakieś świadczenia rzeczowe na rzecz  pogotowia, spotkały się z życzliwością Pana Starosty. 

Chciałbym, aby ta współpraca nada układała się w taki sposób. Chciałbym Państwu złożyć 

serdeczne życzenia spokojnych i wesołych Świąt, oby naszych interwencji było jak najmniej”. 

  

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

 

„Panie Dyrektorze podoba się mi to, stało się, jak się stało. To jest piękne, jeżeli przełożony 

osoby, która narozrabiała (w cudzysłowie) przychodzi i mówi przepraszam, bo to wysoce 

niestosowne. Naprawdę żeby coś mogło się zmienić, to trzeba najpierw prawdzie oddać 

sprawiedliwość Pan to uczynił. Dziękujemy Panie Dyrektorze”. 

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Nie byłbym sobą. Jak to już było mówione o jednym Leszku, tak będzie i drugi tak samo. 

Panie Przewodniczący, w interpelacjach radny Henryk Karcz nie zabierał głosu, a dołożył 

się do dyskusji. Do tej pory nie było wolno, żeby ktokolwiek zabrał głosu w interpelacji, żeby 

dokładał się do dyskusji. (Wicestarosta Rafał Porc stwierdził, że był to mądry głos). 

Dziękuję, bardzo mądry jest tylko ten, który służy Zarządowi. (Janek, nie przerywaj mi, nie 

udzieliłem Ci głosu, bo cię wyłączę). Dyskusja o tym, czy mądry głos czy nie mądry, to do 

decyzji jest Rady. a nie ewentualnie Wicestarosty.  

Zwracam do Pana Dyrektora, żeby go nie zatrzymywać, później porozmawiamy na nasze 

tematy. Panie Dyrektorze, muszę się przedstawić. Jestem starym praktykiem, 30 lat lekarzem. 

Również jeździłem w strukturach pogotowia, kiedy jeszcze było w Sosnowcu (przepraszam 

jeszcze w ZOZ, a potem dopiero w Sosnowcu). Tu w tej kadencji, w pierwszym roku, 

doprowadziłem do spotkania Kierownika Pogotowia na specjalnie zwołanej doraźnej Komisji 

Zdrowia. Wtedy wydawało nam się, że nie ma odpowiedniej współpracy z pogotowiem. Mam 

tylko takie pytanie i apel, jeżeli takie sytuacje praktyków nas i innych przedstawicieli 

samorządów będą spotykały, czy możemy mieć taką gorącą linię do Pana Dyrektora, żeby 

ewentualnie takie interwencje były odnotowywane.  Ja nie mówię, żebyśmy mieli zawsze 

rację, to nie o to chodzi. Wtedy była dosyć taka poważna akcja z policji i człowiek 

psychiczny, agresywny, z siekierką itd. i był kłopot z interwencją ze strony pogotowia. Tak 

samo to było, nie chcę do tego wracać i nie chodzi o to, tylko żeby na przyszłość można było 

nie dopiero wystąpieniem radnego czy interwencją Starosty do Pana osoby można było 

dotrzeć”. 

 

Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Marek Jeremicz (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mój telefon, który jest do dyspozycji Pana Starosty czy Pana Dyrektora, będzie zawsze dla 

Państwa czynny, niezależnie od pory dnia. Jeżeli jakiekolwiek sytuacje konfliktowe będę 

mógł rozwiązać, to bardzo bym prosił o to, żeby były zgłaszane. Chcę tylko zaznaczyć 

jeszcze jedno. Rzeczywistość, w jakiej nam przychodzi działać (Pan to najbardziej wie) jest 

dość skomplikowana. Przepisy zmieniają się niejednokrotnie z miesiąca na miesiąc i bardzo 

wiele z nich nie przystaje do dotychczasowych wyobrażeń na temat działalności różnych 

naszych placówek (bo to nie tylko pogotowie ratunkowe, ale również przychodnie i oddziały 
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szpitalne). Proszę też z pewną dozą pobłażliwości i tolerancji spojrzeć na to, bo czasami 

przepisy, które nas obowiązują, budzą również i nasz sprzeciw. Ale my nie mamy innego 

wyjścia, tylko się do nich stosować i starać  się co najwyżej, aby jak najłagodniej były 

stosowane wobec pacjentów”. 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Tak, ma pan rację, Pana Starosto. Chciałem złożyć wszystkim życzenia wszystkiego 

najlepszego, zdrowia, szczęścia, spokojnych świąt. Być może jestem człowiekiem 

kontrowersyjnym, ale u mnie to jakby jest kolor biały i czarny, nie ma pośrednich. Jeżeli 

uważam, że coś jest nie tak, to mówię. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że być może niektórych 

uraziłem. Wiele osób tutaj otrzymało z mojej strony, być może potraktują to jako brzydkie 

zachowanie czy – tak jak mówi Pan Przewodniczący – że obrażam ludzi. Ja uważam troszkę 

inaczej, ale w szczególności to traktuje jako mecz, jakbyśmy rozgrywali i czasami w ferworze 

walki zdarzają się faule. Być może z mojej strony zdarzyły się takie faule. Jeśli ktoś czuje się 

obrażony, to chciałbym przeprosić, ale nie obiecam, że będzie lepiej, bo to jest dalej mecz, 

gra, ale są święta. Proszę Państwa, tutaj,  z tej trybuny, chciałbym szczególnie zaapelować do 

Pana Starosty i do Pana Edmunda Kłóska. Jeśli czujecie się obrażeni przeze mnie, to 

potraktujcie to, że to była walka. Ale życie toczy się dalej i my jesteśmy dzisiaj radnymi, jutro 

nie będziemy czy pojutrze, niech to będzie potraktowane,  że my jakieś zawody rozgrywamy  

i dlatego jeśli ktoś się czuje obrażony z mojej strony (być może są też inni ludzie, bo czasami 

tak mówię w ferworze walki, gdzie zdarzają się faule),  to bardzo przepraszam”. 

 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu 

Marian Gajda (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Przepraszam, że tak na raty, ale w swoim pierwszym wystąpieniu nie powiedziałem 

wszystkiego do końca, ale to tak w ferworze walki, jak mówi radny Jan Zamora. Ja mam 

taką serdeczną propozycję Panie Starosto i Panie Przewodniczący, żebyśmy w przyszłym 

roku, w I kwartale, zorganizowali taką sesję odnośnie obwodnicy.  Najwyższy czas, żeby to 

do końca przedstawić. W przyszłym roku zaczną się emocje, bo to zbliżają się wybory i będą 

co niektórzy podgrzewać nas na sesjach, z czego efektu nie będzie, a my chcemy efekt. 

Wszyscy chcemy osiągnąć efekt bez względu na przynależność partyjną. Uważam, że to jest 

najważniejsze, żeby zrobić taką sesję i zaprosić Panią Minister (zrobimy wszystko, żeby 

przyjechała tutaj do nas, może Marszałek przyjedzie) i wtedy niech się wszyscy wypowiedzą, 

a tak będzie jeden przed drugim obiecywał. I to tyle.  

A teraz (bo tak się zdarzyło, że przez ostatnie dwa lata nie mogłem Państwu złożyć życzeń, 

bo byłem nieobecny akurat w Wigilię na ostatniej sesji) w związku z czym przyjmijcie 

najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, wszystkiego najlepszego, ażebyśmy spotkali się za 

rok i powiedzieli tak: tym, co obiecywali, udało się to spełnić i obwodnica jest. Wszystkiego 

najlepszego”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił radnych (tych, którzy zechcą), aby  

w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu  odebrali gazety powiatowe i rozprowadzili je  

w swoich środowiskach.  Jednocześnie poinformował, że po zakończeniu sesji odbędzie się 

występ kolędowy.  
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Ad.31.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach – dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 11.20. 

 

 

 

Protokół sporządziła:        Przewodniczący Rady Powiatu   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Adam Rozlach 
                   

     

                   


