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PROTOKÓŁ NR  XLVIII / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 27. marca 2014 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha. Początek obrad – 

godzina 9.00.  

 

 

Obecni: 
 

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

 

Radni nieobecni: 

  

Jan Grela 

Artur Janosik 

Jarosław Kleszczewski 

Zbigniew Rok 

Krzysztof Wrona 

  

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

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 z Komendantem Powiatowym Policji  

w Zawierciu Robertem Szczypką i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu Markiem Fiutakiem, 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 XLVIII 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 powiatu 

zawierciańskiego do Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”.   

W uzasadnieniu wskazano, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” jest 

sprawdzonym partnerem  w działaniach na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich. Od 

początku swojej działalności  aktywnie współpracuje z powiatem zawierciańskim. W roku 

2013 za pośrednictwem LGD powiat złożył i uzyskał dofinansowanie ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację dwóch projektów. Pełnoprawne członkostwo 

powiatu w Stowarzyszeniu stanie się korzystnym aspektem zacieśniania współpracy, 

szczególnie istotnej w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i pozwoli 

uczestniczyć w podejmowaniu przez LGD decyzji ważnych dla rozwoju obszarów wiejskich 

na terenie powiatu. Mając na uwadze, że prawdopodobnie w miesiącu maju br. ogłaszane 

będą konkursy na dofinansowanie ze środków unijnych projektów związanych z obszarami 

wiejskimi, podjęcie przedmiotowej uchwały na obecnej sesji jest zasadne.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty czyli przy  

17 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Projekt uchwały został przekazany radnym 

przed rozpoczęciem obrad.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zdecydował, że powyższy projekt uchwały,   

rozpatrywany będzie  w pkt 24 porządku obrad. Kolejność  pozostałych punktów porządku 

obrad zmienia się odpowiednio.  

 

Porządek obrad sesji po zmianie przedstawiał się następująco:  

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI / 14 z dnia 27. lutego 2014 roku. 

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

sesji.   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o realizacji świadczeń medycznych 

w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2013 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2013 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” na lata 2014 – 2020. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 423 / 12   z dnia 

28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości 

powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu 

mieszkalnego,  wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia  

31 marca 2011 roku  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu. 

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

lata 2014 – 2023. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do 

Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”. 

25. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli, przeprowadzonych w I kwartale 2014 roku. 

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

korespondencji. 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

28. Wolne wnioski. 

29. Zamknięcie sesji.  

  

 

Ad.3.) 

 

Protokół Nr XLVI / 14 z dnia 27. lutego 2014 roku –  wobec braku uwag i zastrzeżeń ze 

strony radnych –  w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, 

czyli  przy 16 głosach „za”.   

 

 

Ad.4.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej planowej sesji Rady 

Powiatu przedstawił Starosta Rafał Krupa. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 28. lutego, 11. marca  

i 26. marca br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

  

 podjął uchwały w sprawach: 

– zmian w budżecie powiatu na 2014 rok oraz zmian w planie finansowym; 
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– ogłoszenia i przeprowadzenia powiatowego konkursu „Ekologiczne  Sołectwo 2014”, 

przyjęcia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji konkursowej; 

– wyrażenia zgody na zakup i na przyjęcie darowizny aparatury oraz sprzętu 

medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu; 

– wyrażenia zgody na realizację zadań będących przedmiotem projektu pn. „Likwidacja 

barier w budynku ABC Szpitala Powiatowego w Zawierciu w zakresie umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym poruszanie się”; 

– przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi konsultacji dotyczących projektów 

uchwał Rady Powiatu  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu;  

Konsultacje były przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych. 

– przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

powiatu zawierciańskiego”;  

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 7 kwietnia do 28 kwietnia 2014 

roku w formie forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej powiatu. 

– powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2014 roku w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

– wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu, które 

zostały wyłonione w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert, w 

następujących dziedzinach: 

 „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, 

pomoc społeczna i przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku 

pracy” – wybrano 6 ofert i przyznano dotacje w łącznej wysokości 20.040 zł.; 

 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego” –  

na realizację zadań przyznano dotacje dla 6 organizacji w łącznej wysokości 

21.300 zł; 

 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – wybrano 9 ofert, a łączna kwota 

dotacji przyznanych na realizację zadań z tego obszaru wynosi 21.400 zł. 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy 

dzierżawy lokalu użytkowego, znajdującego się  w budynku głównym Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu, sali gimnastycznej i auli szkolnej, znajdujących się  

w budynku Zespołu Szkół  im. gen. J. Bema  w Zawierciu oraz umowy najmu 

powierzchni użytkowej, znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego Zawierciu  

z podmiotem, wyłonionym w przetargu na realizację zadania pn. „Montaż  

i eksploatację systemu telewizji szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”; 

– powierzenia Sławomirowi Janickiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka 

Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu na okres kolejnych 3 miesięcy,  

tj. do dnia 30. czerwca 2014 roku. 

Powodem podjęcia powyższej decyzji są szczególne potrzeby związane  

z przygotowywaniem placówki do reorganizacji swojej działalności.  

 

 zapoznał się i przyjął: 

– sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu 

w 2013 roku oraz planu działań na 2014 rok; 

– informacje o działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego za miesiąc styczeń i luty br. oraz informację dotyczącą bieżących 

spraw szpitala;   
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– informacje o przeprowadzonych windykacjach należności Skarbu Państwa wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2013 roku i o realizacji w 2013 roku Uchwały Rady Powiatu w 

sprawie określenia zasad, sposobu i tryb udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi 

zawierciańskiemu lub jednostkom podległym; 

– raport diagnostyczny pn. „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych  

w powiecie zawierciańskim w 2013 roku”, opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Zawierciu;  

– informację o wynikach konsultacji społecznych projektu pn. „Programu aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych „Razem” na lata 2014 – 2020, który jest 

przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie zapytania ankietowego.  

W wyznaczonym terminie  nie wypłynęły żadne opinie dotyczące przedmiotowego 

dokumentu. 

 

 rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia „Daj Szansę Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim 

Niepełnosprawnym w Zawierciu na realizację zadania pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2014”, 

złożoną w trybie pozakonkursowym; 

 

 zadeklarował wsparcie finansowe dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  w Zawierciu 

na zakup sprzętu informatycznego w ramach realizowanego w latach 2012 – 2014 zadania 

inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Laboratorium Diagnostyczne”; 

   

 wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Zawierciu z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót dla zadania związanego 

z rozbudową i przebudową budynku w Chruszczobrodzie na potrzeby Ośrodka; 

 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Zawierciu o udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup samochodu 

ratownictwa technicznego; 

 

 wystąpił do Rad Gmin z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie projektu uchwały 

Rady Powiatu w sprawie podziału powiatu zawierciańskiego na okręgi wyborcze  

w wyborach do Rady Powiatu. Wprowadzenie nowego podziału jest podyktowane 

koniecznością dostosowania go do obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu 

Wyborczego.   

 

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

sesji.   

 

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

na terenie powiatu: 

 

– w dniu 2. marca br. odbyły się uroczystości związane z drugą rocznicą katastrofy 

kolejowej w Chałupkach pod Szczekocinami; 

– w dniach 4 – 7. marca br.  w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego  

w Zawierciu odbyły się warsztaty pod hasłem „Tydzień Bezpieczeństwa". Młodzież 

uczestniczyła w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez przedstawicieli IPA – 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji; 
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– w dniu 5. marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyła się konferencja  

pn. „Inicjatywa – Kreatywność – Przedsiębiorczość w Naszym Regionie”, którą w ramach 

XI edycji Dnia Przedsiębiorczości zorganizował Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  

w Zawierciu; 

– w dniu 5. marca br. odbyło się oficjalne przekazanie przez Fundację „Od Pokoleń dla 

Pokoleń” i SK Bank na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu platformy 

elektrochirurgicznej Force Triad – najnowocześniejszego sprzętu służącego do 

przeprowadzania zabiegów metodą laparoskopową; 

– w dniu 6. marca br. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach Mirosław Skrzypczyk odebrał prestiżową 

nagrodą im. ks. Stanisława Musiała za inicjatywy społeczne promujące dialog 

chrześcijańsko – żydowski i polsko – żydowski, w szczególności za ocalanie pamięci                    

o polskich Żydach; 

– w dniu 7. marca br. na terenie powiatu została zakończona kwalifikacja wojskowa, której 

celem było  ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu 

obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby 

wojskowej. Do kwalifikacji j zgłosiło się 612 osób rocznika podstawowego 1995. Za 

organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu 

zawierciańskiego odpowiedzialny był Wydział Spraw Obywatelskich  i Zarządzania 

Kryzysowego; 

– w dniach 11 – 12. marca br. w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu odbyły 

się XII Powiatowe Targi Edukacyjne, na których prezentowano ofertą edukacyjną szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu; 

– w dniach 18 – 19. marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego  

w Zawierciu odbyła się V edycja konferencji „ŻERMUN”. Podczas obrad, wzorowanych 

na posiedzeniach Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaproszeni gimnazjaliści 

reprezentowali różne kraje i dyskutowali w pięciu komisjach – Politycznej, Rozbrojenia, 

Społeczno – Ekonomicznej, Ochrony Środowiska oraz Komisji Specjalnej. Tematem 

ogólnym 2 – dniowych obrad była edukacja, jej rola w zapewnieniu rozwoju, równości 

oraz bezpiecznej przyszłości wszystkich ludzi; 

– w dniu 22. marca br. w Kamieniołomie w Ogrodzieńcu odbyły się „Przeprawowe 

Mistrzostwa H6”. Jest to nowa impreza integracyjna dla miłośników samochodów 

terenowych, organizowana na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.   

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mówił Pan w tym sprawozdaniu o Ośrodku w Chruszczobrodzie. Tam coś było, ale nie 

bardzo zrozumiałem, ale doszły mnie takie słuchy, że ponoć tam konie hodujecie czy 

przetrzymujecie. Do utrzymywania tych koni jest potrzebny jest personel, proszę mi więc 

powiedzieć tylko, czy to prawda, czy nie”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie radny, nie wspominałem o Chruszczobrodzie, tylko o rozszerzeniu środków na 

inwestycję, a czy to jest prawda, to – Panie Przewodniczący –  mogę odpowiedzieć  

w interpelacjach”. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach uznał, że pytanie to nie 

dotyczy sprawozdania).   
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Ad.5.) 
 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam zapytania, żeby Pan się nie dopominał o pisma. Pierwsze pytanie do Pani dyrektor. 

Na ostatniej sesji zwyczajnej zapytałem Panią dyrektor, kiedy odbędzie się przetarg na 

transport medyczny w szpitalu. Pani dyrektor powiedziała, że nie wie, a jak będzie wiedziała, 

to zostanie to ogłoszone (można sprawdzić w protokole). Cóż się okazuje? Sesja jest  

w czwartek, Pani dyrektor nic o tym nie wie, a w piątek organizowany jest przetarg. Okazuje 

się też, że umowa z poprzednim zwycięzcą konkursu wygasła, to wydaje mi się, że to 

powinien być wcześniej ogłoszony konkurs. Z doniesień prasowych wynika, że Pan Kamiński 

to jest partner życiowy Pani dyrektor. I mam tylko jedno pytanie. Pani musiała wiedzieć, 

kiedy kończy się umowa z Panem Kamińskim. I pytanie jest takie. Dlaczego Pani kłamie. 

Drugie pytanie do byłego Starosty Leszka Wojdasa. Panie Starosto, złożyłem pismo do 

Starostwa Powiatowego odnośnie … (w tym momencie Starosta Rafał Krupa stwierdził, że 

są to pytanie do byłego Starosty, a  Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

zdyscyplinował radnego, przypominając kierowane są do Zarządu Powiatu, a nie do radnych).   

Oczywiście, że Zarządowi, tylko ja zwracam się do Leszka Wojdasa, bo on będzie jakby 

potwierdzeniem tych moich pytań. Niechże Pan pozwoli mi, Panie Przewodniczący, przecież 

wszyscy wiedzą, że Pan jest z NAW i Pan nie pozwala. (Przewodniczący Rady Powiatu 

Adam Rozlach zapowiedział, że za chwilę odbierze radnemu głos). No i niech Pan odbiera, 

pytanie muszę zadać. Złożyłem pismo i okazało się, że Pan Starosta w latach 2012 – 2013  

(w okresie półtora roku) na kancelarie prawnicze wydał ponad 100.000 zł, mimo, że  

w starostwie są prawnicy. I pytanko, Panie Leszku, a ile za Pana 8 –letniej kadencji wydano   

na kancelarie prawne”. 

 

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

 

„Pytań i interpelacji nie składa się kierunkowych, w kierunku radnych. Pan radny Leszek 

Wojdas, były Starosta,  nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. (Jan Zamora stwierdził, 

że może będzie chciał odpowiedzieć). Wcześniej muszę mu udzielić głosu”. (Leszek Wojdas 

oświadczył, że teraz sytuacja jest bardziej skomplikowana). 

 

Konrad Knop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałem zapytać na Komisji Rewizyjnej, ale nie było Pana Starosty. Chciałbym, aby Pan 

Starosta ustosunkował się do wystąpienia pokontrolnego RIO, które zostało ogłoszone  

w ostatnich dniach”. 

 

Jerzy Gębala (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałbym się zapytać, czy w skali powiatu prowadzi się rejestr na temat ludzi 

bezdomnych. Czy wiemy, ile na terenie powiatu mamy ludzi  bezdomnych. Czy oprócz 

ośrodka czy też schroniska (jak to się fachowo nazywa) w Żerkowicach, które prowadzi 

Kościół Zielonoświątkowy i  oprócz Dziennego Domu Pomocy na terenie miasta, są na 

terenie powiatu inne placówki. Mówimy tutaj o różnych sprawach, o których powinniśmy 

mówić albo nie powinniśmy rozstrzygać, a mamy również osoby bezdomne na terenie 

naszego powiatu. Może też trzeba by pomyśleć o nich, bo jest to wskaźnik –  jak kolega 

powiedział –  biedy na terenie naszego powiatu”. (Jan Zamora stwierdził, że „u nas nie ma 

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

 

„Panie radny Zamora, nie udzieliłem Panu głosu, to nie jest targ ani ulica. (Jan Zamora 

zapytał Adama Rozlacha, dlaczego się do niego „przyczepił”). Pan przeszkadza, Pan 

komentuje, nie udzieliłem panu głosu. (Jan Zamora stwierdził, że nie mówił do 

Przewodniczącego Rady Powiatu). Nie do mnie, ale Przewodniczący jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie sesji. (Jan Zamora uznał, że Adam Rozlach jest uczulony na jego 

nazwisko). Nie udzieliłem Panu głosu, może Pan nie zna Statutu, ale niech Pan  kultury się 

nauczy”. (Jan Zamora oświadczył, że Adam Rozlach też powinien się nauczyć). 

 

 

Ad.6.) 
 

Informacja o realizacji świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Przewodnicząc Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Zygmunt Knopik (treść 

wystąpienia w formie stenogramu):   

 

„Stanowisko Komisji jest pozytywne. Materiał ten został przedyskutowany i zatwierdzony   

5 głosami „za” , niemniej jednak pozwolę sobie Wysoką Radę zająć kilkoma uwagami 

dotyczącymi służby zdrowia, a szczególnie naszego Szpitala Powiatowego. Otóż myślę, że 

większość z nas z dużą satysfakcją przyjęła informacje o realizacji świadczeń medycznych, 

jak również informacje o sytuacji finansowej szpitala. Wszyscy pamiętamy nasze obawy  

i lęki, kiedy podejmowaliśmy działania restrukturyzacyjne, kiedy likwidowaliśmy oddziały, 

łączyliśmy oddziały, kiedy zmienialiśmy zasady funkcjonowania szpitala, jak również   

w innych dziedzinach. Baliśmy się, co z tego wyjdzie, czy przypadkiem nie wylejemy dziecka  

z kąpielą, czy nie urodzą się jakieś dodatkowe problemy. Trzeba  z satysfakcją powiedzieć, że 

nie. Te działania przynoszą efekty.  

Dodatkowo chcę tu zwrócić uwagę na powstanie nocnej opieki medycznej POZ, jak również 

zwiększenie o 1 stanowisko OIOM –u, a przede wszystkim rozszerzenie działalności 

Oddziału Paliatywnego, który jest bardzo ważnym oddziałem, bo tam czas oczekiwania był 

bardzo długi, a teraz to się skróciło, bo mamy teraz tam nie 8, a 20 lóżek. Dzięki temu ten 

zakres opieki medycznej z osobami terminalnie chorymi się rozszerzył i mamy większą 

dostępność do tego. Zmiany polegające na tym, że zamiast ordynatorów wprowadzono 

kierowników oddziałów, których jednocześnie zobowiązano do tego, że ponoszą większą 

odpowiedzialność za wynik czy efekt finansowy działalności swojego oddziału,  to wszystko 

przyniosło konkretne efekty. Tak krótko tylko to przypomnę, żebyśmy tak sobie wszyscy 

mogli sobie to utrwalić, a mianowicie: w 2010 roku wynik finansowy szpitala to strata na 

poziomie 7.500.000 zł, w roku 2011 ta strata wynosiła  6.500.000 zł, w roku 2012 mieliśmy 

pierwszą jaskółkę –  był wynik dodatni i wynosił 88.000 zł, a w 2013 roku (wszyscy o tym 

wiemy) szpital wypracował zysk ponad 2.000.000 zł.  Jakbyśmy to policzyli, to w ciągu tych 

4 lata jest to ok. 9.500.0005 zł do przodu. Czy to jest dużo, czy to dobry efekt. Moim zdaniem 

bardzo dobry. Pamiętamy, jak w dyskusjach pan radny Jan Zamora mówił, że w takiej 

placówce, jak szpital, efekty zobaczy się po kilku czy kilkunastu latach, że decyzje i działania 

podejmowane dzisiaj skutkować będą za ileś tam lat. I tak było w tym przypadku. Działania 

były podejmowane od 2009 roku i – jeszcze raz powiem – z dużą obawą podchodziliśmy do 

tego. Pamiętamy wszyscy, że były dwie tendencje, jeżeli chodzi o szpital. Pierwsza tendencja 

była taka: zlikwidujmy, zrównajmy z ziemią (w cudzysłowie mówiąc), stwórzmy nową 
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placówkę. Tak, żeby zostawić to, co było złe,  utworzyć placówkę po nowemu już tylko  

i wyłącznie po kosztach, żeby nie było żadnych strat. I druga tendencja, mówiąca o tym, że 

szpital ma misję do spełnienia, że szpital to placówka publiczna  i że trzeba za wszelką siłę 

ludzi leczyć, nie patrząc na koszty. Dzisiaj już wiemy, że oba te kierunki myślenia były 

błędne. Trzeba było wybrać drogę środka, drogę powolnych, stopniowych reform i ta droga 

przynosi dzisiaj już efekty. Możemy powiedzieć, że zagrożeń finansowych w szpitalu nie ma. 

Jeszcze tylko jedna liczba. Koszty finansowe szpitala ponad 2 lata temu to było ponad 5 mln 

zl rocznie. Te koszty finansowe, polegające na spłacie zaciągniętych kredytów w postaci 

odsetek, w roku 2013 wynosiły 3.100.000 zł, a w roku bieżącym będzie to jeszcze mniej. 

Także pod względem tych kosztów finansowych szpital wychodzi na  prostą. Co w  takim 

razie jest przed nami. Proszę Państwa, przed nami jest wiele do zrobienia, jeżeli chodzi  

o szpital. Wydaje nam się, mnie osobiście wydaje się, że najważniejszą rzeczą w tej chwili 

jest zmiana PR-u szpitala, żeby zmieniać opinie wśród pacjentów, mieszkańców powiatu na 

temat tego, jak szpital funkcjonuje, jak w szpitalu się leczy. Żeby tę opinię zmieniać, to trzeba 

przede wszystkim poprawiać standard i warunki leczenia na poszczególnych oddziałach  

i poszczególnych salach szpitalnych. I takie działania już są podejmowane. Myśmy na 

Komisji te propozycje zmian dogłębnie analizowali. Dzisiaj będą one wzięte pod opinie 

Wysokiej Rady. I ja chcę powiedzieć, że w moim odczuciu, a także w odczuciu wszystkich 

członków Komisji Zdrowia, te zmiany dotyczące ograniczenia liczby łóżek na 

poszczególnych oddziałach to są potrzebne i trafne działania, które przyniosą efekt   

w postaci poprawy standardu leczenia pacjentów na oddziałach. Dlaczego? Dlatego, że po 

pierwsze obłożenie łóżek na poszczególnych oddziałach nie  przekraczało 80% rocznego 

limitu, czyli w najtrudniejszym oddziale to znaczy w Oddziale Wewnętrznym to obłożenie 

było 70%, więc są jeszcze rezerwy, czyli można pokusić się o zmniejszanie liczb łóżek, dzięki 

czemu będzie dostęp do pacjenta z trzech stron, tak jak to przepisy wymagają i dzięki temu 

poprawi się także standard leczenia, a dostępność do leczenia się nie zmieni. Dlatego w tym 

zakresie mamy jeszcze oszczędności i na innych oddziałach są one jeszcze większe.  

W Oddziale Wewnętrznym jest propozycja zmniejszenia o 7 łóżek, a obłożenie było 80%, 

zmniejszenie o 5 łóżek na Oddziale Dziecięcym, gdzie obłożenie roczne było tylko 35%, 

zmniejszenie o 6 łóżek na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym – obłożenie roczne 42%, 

zmniejszenie o 6 łóżek na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – obłożenie roczne 

50%. Planuje się utworzenia Pododdziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla dzieci czyli 

plus 6 łóżek i  zmniejszenie o 5 łóżek na Oddziale Noworodków (tam też obłożenie nie było 

w 100%). Dodatkowo jest pozycja utworzenia Poradni Osteoporozy oraz Poradni Medycyny 

Sportowej i Urologicznej. Te działania (jak już mówiłem) poprawią standard leczenia, sale 

nie będą przepełnione, na salach pacjenci będą mogli czuć się lepiej. 

Z informacji, jakie mamy ze szpitala, wynika, że będą budowane nowe węzły sanitarne, będą 

łazienki, będzie ich więcej (będzie jedna łazienka na dwie sale szpitalne), będą również 

remontowane te łazienki, które są aktualnie w szpitalu,  a wiemy że to jest pięta Achillesowa 

(to też jest ten negatywny element tego PR-u o szpitalu). Dlatego myślę, że wszyscy 

poprzemy tego typu działania, tym bardziej, że jak najbardziej – jak zapewniała Pani Dyrektor 

na Komisji – te remonty i modernizacje będą robione bez zaciągania kredytów, tylko z tych 

wypracowanych oszczędności, z tego zysku, o którym tutaj wcześniej mówiliśmy. Nie chcę 

wypaść tutaj na tego, który twierdzi, że w szpitalu jest wszystko elegancko, że wszystko jest 

w porządku, że też szpital już funkcjonuje na wysokim poziomie. Jeszcze nie. Ten szpital ma 

płynność finansową (to jest wielki sukces), nie ma zagrożenia, że przyjdzie komornik  

i zamknie konta, zabierze pieniądze i nie będzie za co kupić leków i sprzętu medycznego. Ten 

temat mamy za sobą, ale my wszyscy wiemy, że jak ktoś z naszej rodziny idzie do szpitala, to 

jest taka sugestia, żeby ze sobą przynieść sprzęt medyczny czy przynieść lekarstwa, bo 

brakuje. Wydaje mi się, że z tym musimy wszyscy walczyć. Takiej postawy nie może być. To 
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znaczy szpital musi tak funkcjonować i  tak organizować swoją pracę, żeby na te leki 

starczyło teraz, kiedy wypracowywany jest zysk. Pacjent musi być obsłużony w szpitalu 

kompleksowo, łącznie z lekami i sprzętem medycznym. Może z lekami nie jest tak najgorzej, 

a ze sprzętem medycznym jest trudniej, bo słyszymy, że trzeba przynieść strzykawki, 

opatrunki i takie inne rzeczy. Wydaje mi się, że tutaj dyrekcja jeszcze ma coś do zrobienia  

i wydaje mi się, że w tym kierunku trzeba iść. Organ założycielski, Zarząd i my jako radni 

musimy tych spraw pilnować. Do zrobienia jest jeszcze kwestia czystości na salach, 

a w szczególności w łazienkach. Wiemy jak te łazienki w szpitalu wyglądają. Mamy nadzieję, 

że te działania modernizacyjne, o których  będziemy za chwilę mówić, za chwilę je 

zatwierdzać, poprawią ten stan. Skrócić trzeba czas oczekiwania na Izbie Przyjęć. Wszyscy, 

którzy idą do szpitala, narzekają, że na Izbie Przyjęć się długo czeka na przyjście lekarza  

i przyjęcie do szpitala. Może SOR sprawę poprawi. Poprawić trzeba również jakość 

wyżywienia i sposób podawania tego wyżywienia. Wiemy, że do niedawna zupy były 

nalewane do talerzy z wiader. Ta sytuacja się zmienia, ale tutaj trzeba jeszcze wielu działań  

w tym kierunku, żeby estetyka wydawania pożywienia i jakość była lepsza”.  

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący Komisji Zdrowia, jakby tak spojrzeć na te liczby, no to fajnie jest, ale 

szkoda, że Pan nie dopowiada wszystkiego. Wiadomo, że każdy się chce pochwalić. 

Powiedział Pan, że w 2009 roku zadłużenie urosło do 7,5 mln zł. Wtedy Starostą był Pan 

Ryszard Mach. ( Zygmunt Knopik przypomniał, że takie zadłużenie było w 2010 roku).    

Dobrze, w tym czasie był Pan Ryszard Mach obecny i tak analizując, to on nas wepchnął  

w to, co jesteśmy. Tutaj liczby by pokazywały, że jest fajnie, że poprawia się, ale tylko na 

liczbach. Panie Starosto, może Pan sobie przypomina, kiedyś było takie spotkanie w szpitalu, 

kiedy mnie Pan straszył że mi życie umili, a Zbigniew Rok (był wtedy jeszcze z Panem) 

powiedział mi tak: „Panie Zamora, szpital to nie hipermarket”. Tak ta rozmowa się 

zakończyła i ja z tego wychodzę i liczę. Zwolniliście prawie 200 osób ze szpitala (Starosta 

Rafał Krupa stwierdził, że to nieprawda). Z tych danych, które się przewijały z prasy czy  

z różnych sytuacji, to około 200 osób. (Starosta Rafał Krupa stwierdził, że to nieprawda). To 

100 (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach oświadczył, że odpowiedź będzie 

później). Ja mogę się mylić, ale szacuję, że 200. Pensja jednej osoba z ZUS-em średnio 

kosztuje  około 2.500 zł (być może mniej lub więcej, nie znam tego), ale to jest rachunek 

prosty: 200 razy 2.500 zł daje 500.000 zł. Przez 12 miesięcy daje 6.000.000 zł. Czym tu się 

chwalić. Zwolniliście ludzi i zaoszczędziliście 6.000.000 zł”.  

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ta jedynka to jestem ja. Pan Przewodniczący wymieniał, że przy 1 głosie „przeciw”. To ja 

jestem ta czarna owca. Dlaczego? W sprawozdaniu finansowym szpitala cieszą te osiągi, 

które są podłożem tego. Analizował inaczej radny, inaczej analizuje Zarząd. Efekty są takie, 

jak na papierze wynikają. Za tym stoją zwolnienia, za tym stoją ograniczenia, ale  

i organizacja pracy. Natomiast  świecznikowo są oddziały, które prowadzą na plus  

i utrzymują  te minusowe, nic się tu nie zmienia  w strukturze osiąganych zysków od kilku lat. 

Od kilku lat interna podtrzymuje i utrzymuje doły oddziałów chirurgii,  jak również 

ginekologii, są poradni prowadzone cały czas na minusie i są utrzymywane bez  żadnych 

zmian finansowych. Mogło by być jeszcze lepiej, kiedy byłoby to pozmieniane. Od lat o tym 

mówię i apeluję na każdej Komisji. Natomiast co do ograniczania łóżek, to byłem „za”, za 

powoływaniem nowych tworów poradni –  nie. Już kiedyś tu mówiłem, że szpital zmienia 

profil. Pani dyrektor  wtedy negowała to. Uchwaliliśmy uchwałą powołanie Oddziału 
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Urologicznego. Oddziału nie ma, a mamy powołać Poradnię Urologiczną jako kompleksową 

obsługę pacjenta i to jest argument dla powołania tej Poradni Urologicznej. Gdzie ta 

kompleksowość, jak nie ma oddziału. Pokazuje Pan Starosta (może nie wszyscy wiedzą), że 

brak pieniędzy. Ktoś zrobił bilansowanie na przyszłość tej Poradni  Urologicznej, że ma 

dawać zysk. Przy niej byłem wstrzymującym się. Natomiast wyraźnie negatywne i nadal nie 

uwierzę, że zyski ma przynieść Poradnia Sportowa, która nie przynosi nigdy zysków  

i  tworzenie poradni dla jednego schorzenia, co się nazywa osteoporozą, też się   mija z celem. 

Jest to schorzenie – co powiedziałem na Komisji – leczone  przez różnych lekarzy i nie musi 

być twór tworzony, bo nie ma nawet specjalizacji lekarz osteoporolog.  Tam będą pracować 

inni lekarze. Jest to jednostka chorobowa interdyscyplinarna i uważam, że  tworzenie takiej 

poradni, jest bezsensem”.    

 

Jerzy Gębala (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja nie o sprawach lecznictwa, bo akurat kolega mój przedmówca jest lekarzem i on na tym 

się najlepiej zna, ale ja tak z punktu widzenia szarego obywatela Zawiercia. Akurat tak się 

składa, że mieszkam 200 metrów od szpitala i kilka razy dziennie tam przechodzę lub 

przejeżdżam. Mamy obok ładny, odnowiony Dom Pomocy Społecznej,  na ulicy Miodowej 

Stację Dializ (też ładnie budynek wygląda). No niestety, podchodzimy pod szpital i wygląd 

budynku jest,  jaki jest. Mamy nadzieję, że dostaniemy jakieś dotacje i  będzie 

przeprowadzona termomodernizacja, więc będzie ładnie. Chciałem zwrócić uwagę na to, co 

jest przed szpitalem. Dwa małe parkingi, rozjeżdżona trawa i chodniki przed szpitalem. 

Myślę, że powinniśmy się nad tym też zastanowić, bo jak dostaniemy pieniądze na remont 

ulic: Górnośląskiej, Brata Alberta, Towarowej Rzemieślniczej i Miodowej, to jest w planie, że 

będziemy tam robić i parkingi i chodniki. Ale jeśli nie dostaniemy, możemy pomyśleć, żeby 

tam uporządkować ten teren. No bo to jest pierwsze skojarzenie człowieka, który podjeżdża 

pod szpital i musi najpierw zaparkować i albo nie ma gdzie, albo wjeżdża w błoto. To jest taki 

pierwszy kontakt ze szpitalem i może trzeba by się nad tym zastanowić. Może nie jest to 

najważniejsze, bo wiadomo, że najważniejsze to jest miejsce do leczenia i leki, ale myślę, że 

też jest ważny wygląd. Najpierw się widzi, a potem się dopiero ocenia według innych 

kryteriów”. 

 

Leszek Wojdas (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Co to za sesja, kiedy ja nie zabieram głosu. Ale na poważnie, ponieważ jest to dysputa raz na 

jakiś czas, aczkolwiek temat szpitala i w ogóle ochrony zdrowia często tutaj z tej mównicy 

jest poruszany. Chciałbym zaapelować do wszystkich kolegów. Nam się kończy ta kadencja 

za niewiele. Ja byłem taki złośliwy i nawet proponowałem, co by tutaj taki zegar był   

i wyświetlał, tak  jak w Warszawie dług publiczny, żeby wyświetlał, ile zostało Zarządowi  

i ile nam, bo to jest jedna wielkość. Natomiast ja uważam tak. Przestańmy się samobiczować 

za stan ochrony zdrowia w powiecie zawierciańskim. Oczywiście jest wiele spraw, na które 

my mamy wpływ, na który ma wpływ dyrekcja, personel, na jakość obsługi, na odczucie 

pacjenta i  społeczności naszego  powiatu pięknego, zawierciańskiego. Natomiast nam jakoś 

umyka ten temat,  który jest naczelnym tematem w tym kraju. W tych rozmowach premiera, 

takich przykrych w Sejmie, które toczą się z matkami tych dzieci czy opiekunami ludzi 

pokrzywdzonych, tam padło dosyć mądre stwierdzenie. Ja wiem, że chyba do sumienia 

poruszyło tego premiera. Pan tam jeździsz po całej Europie, walczysz Pan o Ukrainę, zajmij 

się Pan sprawami tego kraju. I ja mam apel. My radni mamy naszych reprezentantów, tak jak 

mówił tu Starosta, a o tym apelu, który miesiąc temu był zadedykowany i przesłany do 

sejmikowców. I wiem, że długo czekali, żeby ich tam ktoś przyjął. Więc ja przypominam. 
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Jeszcze kilkadziesiąt tysięcy ludzi w powiecie zawierciańskim głosowało na nas, na różne 

ugrupowania. Wiecie, jaka jest populacja ludzi chodzących na wybory, Średnia frekwencja   

to było gdzieś 50%.  Moje ugrupowanie dostało 20%, co –  jak policzycie – to kilkadziesiąt 

ludzi w powiecie zawierciańskim zagłosowało na nas, żebyśmy tutaj byli w tej Radzie. My 

mamy Pana Przewodniczącego i Zarząd i wy macie prawo pełnym głosem mówić, domagać 

się i to, co w tym apelu jest, taka ulotka zostanie wydana dzisiaj, jutro, pojutrze w nakładzie 

kilku tysięcy sztuk, gdzie będzie ten apel z  Waszymi podpisami i będzie apel mieszkańców  

o wsparcie i wy macie prawo żądać w imieniu tych  mieszkańców, żeby Was poważnie 

traktowano i w Katowicach i w Warszawie i nawet w Częstochowie – mieście stołecznym. Ja 

to trochę złośliwie mówię, bo część władzy katowickiej przeniosło się do Częstochowy, ale to 

już są rozgrywki nasze partyjne wewnętrzne. Jaki procent dochodu narodowego idzie na 

ochronę zdrowia, jak państwo reguluje sprawy, żeby w tym kraju żyło się normalnie. Za rok 

od jesieni będą wybory parlamentarne. Wymagajmy od tych ludzi, którzy są naszymi  

reprezentantami, przedstawiania jasnych sytuacji. Wy macie prawo jako Zarząd występować  

i głosić mocno na wszystkich spotkaniach typu Związki Powiatów Polskich, gmin, miast.  To 

samo prawo macie mówić, jeżeli są spotkania z Wami przedstawicieli władz  naczelnych. 

Niech  oni wiedzą, że tu nie ma przyzwolenia na dole na to, co się dzieje. Bo czy to będzie 

Pani Guzikowa czy to była Pani Bieńko, czy jeszcze inna, są możliwości powyżej których się 

już wyżej nie podskoczy. Ja miałem przyjemność albo wątpliwą  przyjemność, jak cię zawożą 

i idziesz do szpitala. Jeżeli tutaj mówił Zygmunt Knopik (bardzo dobre sprawozdanie złożył 

z Komisji), że są roboty przy łazienkach, słuchajcie to jest XXI wiek, jak ludzie nie mieli 

łazienek i toalet w domu, to ich urządzała jedna toaleta na korytarzu. Ale dzisiaj, kiedy jest 

jako taki standard, to my tego wymagamy, tym bardziej, jak się jest chorym czy 

niepełnosprawnym. To jest obowiązek, a że państwo na dorobku. Ja mam 67 lat w tym roku  

i od kiedy moja pamięć jako tako funkcjonuje, to moje państwo jest zawsze na dorobku. 

Dosyć tego. Ja nie chcę startować w żadnych wyborach parlamentarnych ani euro, ale jest 

prasa (jak jest prasa. to dopiero fajnie się mówi)  wy też macie misję do spełnienia, aby 

uświadomić ludziom, że oni mają prawo do obwodnicy, mają prawo do dobrego i mądrego 

zarządzania. To, że Jan Zamora się tu domaga i walczy, jak z wiatrakami, to trzeba do niego 

dołożyć taki współczynnik jego trudnego charakteru. Ja ci nie odpowiem na pytanie wprost, 

bo by trzeba się zapytać, ile my płaciliśmy za mojego panowania. Porad prawnych na 

zewnątrz pewno niewiele albo wcale, natomiast cały czas mówię, że sytuacja jest bardzo 

skomplikowana w tej kadencji, ale to już był wybór Wasz. Życzę powodzenia”. 

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie radny, znów nie byłoby sesji, gdyby Pan powiedział, a ja nie odpowiedział. Apel  był 

do rządzących. Pan Przewodniczący nie przerywał i dał skończyć radnemu, ale może 

i dobrze. Natomiast tutaj debatujemy nad  zachowaniem naszego szpitala w takich realiach, 

które w tym państwie obowiązują. W trakcie rządzenia szpitalem przez poprzednich 

dyrektorów, przez  powiat i poprzednich starostów, również i ugrupowanie SLD rządziło i nie 

było wtedy rozkwitu tego szpitala. Tak, że jeśli mówimy do polityków, to wszystkich opcji  

i do wszystkich po drodze kadencji. Przepraszam za wycieczki, ale po prostu debatujmy nad 

tym, co do nas należy i w jakich realiach przyszło nam żyć. To wystąpienie będzie dobre 

przed wyborami parlamentarnymi, żeby ludzie wybrali tych ,którzy lepiej będą rządzić 

Polską”. 
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Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałbym się odnieść do kilku kwestii podniesionych w dyskusji przed proponowaną 

uchwałą. Chciałem podziękować za głos rozsądku Leszka Wojdasa, który przedstawił 

realnie i faktycznie jak to wygląda. Tego się nie da załatwić w ciągu chwili, a przede 

wszystkim system (tu chciałbym podkreślić Panie radny Leszku), że system jest nieodłączny 

(Lech Jaros zaznaczył, że zmienił się  w trakcie tej kadencji). Cały czas się zmienia i cały 

czas próbujemy go udoskonalać, natomiast trzeba powiedzieć, że bez dobrze i sprawnie 

działającego systemu nie da się rozsądnie funkcjonować. Ja chcę dalej odnieść się do słów 

m.in. Jana Zamory. Nie zwolniliśmy osób, to się nie nazywa zwolnienie (najłatwiej 

powiedzieć, że zwolniliśmy) my żeśmy dostosowali. Jeżeli szpital miał kiedyś 500 łóżek,  

a w tej chwili ma ok. 300, to ma pracować nie 600, tylko 1200 ludzi, więc trzeba to urealnić. 

Jest to dostosowanie. Jeżeli ktoś nie rozumie tego słowa, to proszę doczytać. Ja chciałem 

powiedzieć, że nie chodzi o zwolnienia. Jeżeli chodzi o oszczędności, ja odnoszę się do tego, 

co Pan powiedział. Jeżeli liczy Pan problem, to trzeba go dobrze liczyć, a Pan próbuje 

przeliczyć. Ja chciałem podkreślić, że w tym roku, jak to zostało przedstawione przez  

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, szpital będzie miał wynik finansowy 2 mln zł, a na 

inwestycje związane z zakupem sprzętu –  1 mln zł plus inne remonty – 2 mln zł, czyli 

wspólnie 3 mln zł wspólnie wygospodarowane na polepszenie infrastruktury, na 

unowocześnienie sprzętu. Z tej matematyki Pana nic, niestety, nie wychodzi. Radzę, żeby Pan 

lepiej to policzył.  

Jeżeli chodzi o szeroko rozumiane plany, które przedstawił Lech Jaros, to   realizujemy na 

tyle, na ile nas stać. Dzisiaj szukamy pieniędzy z różnych źródeł. Nie będziemy dzisiaj o tym 

mówić, żeby mimo wszystko zachować kompleksowość w zakresie  Poradni Urologicznej. 

Jeżeli chodzi o Oddział Urologiczny, to robimy  wszystko, by znaleźć pieniądze na sprzęt  

i być może w taki czy inny sposób dostosowanie innego oddziału do tych potrzeb, ale to 

dlatego, że porady urologiczne na terenie naszego powiatu są rozproszone i trzeba 

powiedzieć, że są w dużej części odpłatne. Dlatego, że nie ma dużego osobnego 

świadczeniobiorcy w tym zakresie i chcemy przystąpić do tego kontraktowania. Myślimy  

o tym po to, żeby nie odbierać innym, tylko rozszerzyć zakres świadczeń tych usług dla 

naszych mieszkańców, bo taki problem, bardzo duży, na terenie naszego powiatu istnieje. 

Wiadomo, że mamy inne ośrodki oddalone o 55 km od nas.  

Jeżeli chodzi o kwestie budynków, które są przed szpitalem, to wiemy dobrze, że mamy 

szpital przeznaczony do termomodernizacji. Środków na termomodernizacje w tej nowej 

perspektywie będzie bardzo dużo, więc myślimy o tym, że na pewno nam uda się to zrobić, 

ale kiedy, to czas pokaże. Na razie walczymy o to, żeby to udało się najszybciej zrealizować. 

Natomiast problem z parkingami jest nie tyko przed szpitalem, ale i przed Urzędem Miejskim 

i Starostwem Powiatowym. Trudno jest zaparkować nawet przed sesją, jest to określony duży 

problem. Natomiast chcę powiedzieć, że planujemy i myślimy o tym, aby infrastrukturę   

dookoła szpitala rozbudować, żeby ona była zadawalająca, ale jest też kwestia środków 

finansowych. Proszę o zaopiniowanie pozytywne przedmiotowej uchwały”. 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Muszę się do Pana słów ustosunkować. Panie Starosto, my tu wszyscy na sali wiemy, że Pan 

jest wybitnym ekonomistą elitarnej szkoły, ale rachunek jest prosty: 2.500 zł razy 200 osób. 

Ja nie wiem, ile dokładnie jest. (Starosta Rafał Krupa stwierdził, że Jan Zamora powinien 

się dowiedzieć). Przychodzę tutaj, aby się dowiedzieć, a Pan mnie nie chce tego dowiedzieć.  

I druga rzecz. Panie Starosto, jest Pan świetnym demagogiem. Wy zrobiliście restrukturyzację 

czy dostosowanie, to znaczy, że te osoby, które żeście zwolnili czy dostosowali, rozpłynęły 
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się w powietrzu czy zasiliły Powiatowy Urząd Pracy. Gdzie te osoby są, wyparowały, co się  

z nimi stało”. 

 

Henryk Górny (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chcę zgłosić wniosek formalny, ale chcę go uzasadnić. Myślę, że się to mieści w zapisach 

Statutu. Dobrym zwyczajem I i II kadencji, a nawet częściowo III było, że po dyskusji  

(dzisiejsza dyskusja  w sprawie szpitala bardzo mi się podobała i stanowisko Pana 

Przewodniczącego, który w imieniu Komisji przedstawił opinię, bo chyba nie mówił tylko  

w swoim imieniu, ale także w imieniu Komisji o wynikach głosowań nad poszczególnym 

projektami uchwał, które świadczyły i pokazały, że tak powinniśmy myśleć o naszym 

szpitalu) zabierał głos Starosta i odpowiadał na problemy. Ja w związku z tym 

proponowałbym, abyśmy zakończyli dyskusję. Mój wniosek formalny dotyczy zakończenia 

dyskusji, abyśmy mogli przejść do głosowania. Natomiast na przyszłość o wszystkich 

sprawach trzeba tak dyskutować, jak dziś, bo tu przez moment, przez kilka minut, powiało 

czymś, co budzi nadzieję. Mianowicie, że widzimy problemy, widzimy kroki, które idą do 

przodu  i że widzimy ograniczenia, jakie są nie tylko z naszej winy, ale i szerszej, wobec 

czego życzmy sobie, aby we wszystkich dyskusjach taki duch panował”.   

 

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

 

„Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, bo wskazałem ręką, że następny będzie radny Lech 

Jaros. W związku  z powyższym, czy za Pana zgodą głosowanie nad wnioskiem  

o zamknięciu dyskusji można przesunąć o jedno wystąpienie”.     

 

Henryk Górny (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący, co na to statut. Zdaje mi się, że statut mówi, że wniosek w sprawach 

formalnych jest głosowany w pierwszej kolejności”. 

 

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

 

„Przed przystąpieniem do głosowania wniosku formalnego chcę powiedzieć, że jako 

Przewodniczący Rady zgadzam się z Przewodniczącym Komisji Zdrowia Zygmuntem 

Knopikiem, który zna kryteria oceny funkcjonowania jednostki, ponieważ sam  

z powodzeniem dobrze zarządza podobną jednostką. A korzystając  z okazji: Pani dyrektor 

szpitala, mieszkaniec Pilicy prosił,  abym podziękował Wam za to, że wnuczek trafił na 

Oddział Dziecięcy i żyje, za profesjonalną opiekę i za ciepło, z jakim spotkali się tam i to 

dziecko i ci rodzice. I czynię to. Dziękuję bardzo”. 

 

Wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji, zgłoszony przez Henryka Górnego,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 14 głosach „za”, 5 głosach 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Nr XLVIII / 585 / 14 w sprawie informacji  

o realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, 

czyli przy 5 głosach „za”, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 14 głosach „za”  

i 4 głosach „wstrzymujących się”.    
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Ad.7.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 586 / 14  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2013 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (wyrażonej jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”) 

oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

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

 

 

Ad.8.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 587 / 14  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu za 2013 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej (wyrażonej jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”) oraz Komisji 

Budżetu i Infrastruktury Technicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

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

  

 

Ad.9.) 

  
Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 588 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych) po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, czyli przy  

5 głosach „za”, został poddany pod głosowanie i  przyjęty jednogłośnie, czyli przy  

19 głosach „za”.   

 

  

Ad.10.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 589 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Dziecięcym), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 18 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”.  

 

 

Ad.11.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 590 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, 

czyli przy 5 głosach „za”, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy  

19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
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Ad.12.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 591 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, 

czyli przy 5 głosach „za”, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy  

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

 

 

Ad.13.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 592 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

utworzenia Pododdziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla dzieci), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, 

czyli przy 5 głosach „za”, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy  

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

 

 

Ad.14.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 593 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

utworzenia zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Noworodków), po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, czyli przy  

5 głosach „za”, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 19 głosach 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

 

Ad.15.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 594 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

utworzenia Poradni Osteoporozy), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej, wyrażonej przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 14 głosach „za”, 5 głosach 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

 

Ad.16.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 595 / 14  

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (dot. 

utworzenia Poradni Medycyny Sportowej), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej wyrażonej przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.  
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Ad.17.) 
 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Krótkie pytanie uszczegółowiające. Skąd będą fundusze, bo Pan powiedział, że nie  z tej 

puli,  która idzie z ogólnego finansowania różnych poradni. Tak zrozumiałem. Pan 

powiedział, że o funkcjonowanie Poradni Urologicznej, to niech się Pan nie martwi, a będzie 

leczyła pacjenta z powiatu zawierciańskiego. Skąd na to pieniądze, czy  z kontraktu z NFZ”.   

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Oczywiście, że z kontraktu, ale proszę zastanowić się, ilu jest świadczeniobiorców na terenie 

całego powiatu. Niech Pan się zastanowi”.    

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Kontrakt to oni mają. Czyli Fundusz decyduje, gdzie te środki idą, a nie my naszym 

głosowaniem. To są raczej gruszki na wierzbie. (Wicestarosta Rafał Porc stwierdził, że  to się 

okaże w przyszłości). Czyli nie ma pewności o finansowaniu tej poradni ze strony Pana 

Starosty. (Starosta Rafał Krupa poprosił o zadanie pytania, bowiem nie zrozumiał intencji tej 

wypowiedzi). Skąd będzie finasowanie Poradni Urologicznej z taką pewnością, że ona będzie 

tu funkcjonowała i będzie dobrze prosperowała również finansowo. Dla mnie jest to obraz 

kontraktowania wobec usług medycznych ze strony różnych podmiotów. Te podmioty istnieją 

i funkcjonują. Czy Fundusz  ogłosił większą pulę kontraktu na rzecz urologii na teren 

województwa lub naszego powiatu”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja powinienem poprosić Panią dyrektor o odpowiedź, ale ja postaram się odpowiedzieć sam. 

Jak sobie nie poradzę, to Pani dyrektor podpowie. Pan doktor doskonale wie, jak działa 

system finasowanie przez NFZ. Jest ogłoszony konkurs,  do konkursu trzeba przystąpić po to, 

aby móc pozyskać określone środki na poradnie. My mamy w tej chwili konsultacje 

urologiczne w naszym szpitalu realizowane poza konkursem, oczywiście jako usługi 

zewnętrzne i wiemy, że potrzeby są duże, jeszcze większe niż takie jak mamy i chcemy 

rozszerzyć taką możliwość, bo widzimy, jaki jest wielki problem. Czy Fundusz będzie miał 

więcej czy mniej pieniędzy, na  to, niestety, my żadnego wpływu nie będziemy  mieć, 

natomiast wiemy, że w przypadku szeroko rozumiane kompleksowości dużo wskazuje na to, 

że kontraktowanie będzie odrębne dla placówek zamkniętych czyli szpitali i odrębne dla 

innych placówek, m.in. dla placówek otwartych publicznych i niepublicznych. Tutaj nie mówi 

się o dodatkowych środkach. Chcę powiedzieć, że my dzisiaj nie wiemy, czy konkurs 

zostanie ogłoszony tylko na sam powiat zawierciański. czy na region czyli Zagłębie czy na 

całe województwo. W związku z czym nie możemy powiedzieć, że na powiat zawierciański 

będzie tyle samo pieniędzy albo mniej. Tego dzisiaj nie wiemy. My dzisiaj próbujemy 

rozszerzyć działalność placówki pod nazwą Szpital Powiatowy w Zawierciu o dodatkową 

poradnię, która jest absolutnie niezbędna i wiemy dobrze o tym, a czy będzie ona na plusie 

czy na minusie, to jest kwestia wtórna.    

Decyzja o nowych kierunkach, podjęta przez Zarząd, nie jest decyzją łatwą, bo też poniekąd –  

jak Pan doskonale wie –  jest to określona konkurencja między jednostkami (mówimy tutaj  

o Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego). Ale trzeba powiedzieć, że takich placówek 

otwartych jak Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, czyli świadczeniodawców na terenie 
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całego powiatu i miasta, jest bardzo wiele. Nie konkurujemy tylko z ZLA, ale konkurujemy  

z innymi jednostkami niepublicznymi, które niejednokrotnie nie realizują kontraktu tak, jak 

powinno się realizować kontrakt i my o tym wiemy. Dlatego uważam, że my tutaj  jesteśmy, 

żeby sobie o tym spokojnie powiedzieć, że my robimy wszystko i zrobimy wszystko, aby 

obsługa pacjenta na terenie powiatu była jak największa. Ja chciałbym powiedzieć, że 

ubolewam nad tym bardzo mocno, ale mamy z Zarządem bardzo duży  problem, związany, 

niestety, z zatrudnieniem pielęgniarek. O tym wiadomo, że pewne zwolnienia poszły, ale 

przeważnie osoby poszły na odprawy emerytalne lub inne świadczenia. Natomiast wiadomo, 

ze zmniejszyliśmy zakres etatów na 7/8 czy 3/4 i dzisiaj się okazuje, że do nowego 

kontraktowania niezbędne są oświadczenia, że pracownik jest do dyspozycji pracodawcy.  

Dzisiaj się okazuje, że nasi pracownicy zatrudnieni w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, nie 

podpiszą oświadczeń, że są do dyspozycji pracodawcy. Zastanawiamy się, skąd takie 

problemy się biorą i okazuje się, że – niestety (nad czym bardzo mocno ubolewam –  te osoby 

podpisywały oświadczenia konkurencyjnym zakładom. No to gdzie pracują: w szpitalu czy po 

godzinach gdzieś indziej. Nad tym trzeba się zastanowić. Polecam wszystkim, bo my bardzo 

mocno walczymy o szpital, a okazuje, się że mamy problemy o dużo większe. Jednym  

z największych problemów tej restrukturyzacji, którą realizujemy od kilku lat,  jest praca nad 

personelem i szkolenia. To jest najważniejsza sprawa”. 

 

Jan Zamora chciał zabrać głos ad vocem, jednak Przewodniczący Rady Powiatu Adam 

Rozlach wyjaśnił, że ad vocem można udzielić głosu tej osobie, która zadała pytanie, a w tym 

przypadku był to Lech Jaros, któremu może udzielić głosu.  

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący, to jest głos w dyskusji. Jak będzie mógł zabrać głos kolega radny 

Jan Zamora po mnie, to nie pytania, to głos w dyskusji . To nie było pytanie do Starosty, 

tylko dyskusja  w tym punkcie dotyczącym Poradni Urologicznej.  

Jeszcze za dyrektora Zawadzkiego na Komisji mówiłem, że trzeba kadrę łączyć i wiązać  

z zakładem. Te lojalki, które ktoś teraz podpisuje, świadczą o tym , że pewno szpital ma 

problem. Ale szpital szedł właśnie w zabezpieczenie podstawowe  funkcjonowania 

oddziałów, a dyżury były z zewnątrz zamawiane, nawet ta sama kadra, ale z obcą firmą  

z zewnątrz i nie było problemu. Jeżeli przyjdzie lekarz (dziękuję Panie Starosta, że Pan słucha  

z uwagą, ale może powiem innym), jeżeli przyjdzie lekarz o 15.00 i do 7.00 rano chce 

dotrwać i pójdzie do innej pracy, nigdy nie będzie służył temu zakładowi. Ja sobie nie 

wyobrażam, pracując na tym oddziale, żeby kolega mój obsługujący inną salę nie udzielił 

informacji, nie powiedział co się z pacjentem dzieje, nie zajrzał do materiałów. Teraz pacjenci 

tego nie mogą uzyskać, bo lekarze generalnie właśnie nie czują się związani z oddziałem,  

z zakładem. Ale to jest nasz wybór i nasze prowadzenie i takie, a nie inne funkcjonowanie 

tego zakładu”. 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Starosto, Pan powiedział, że coś o zmniejszaniu etatów do 7/8 czy 6/5. Chodzi o to, 

żeby te pielęgniarki Pana demagogii do garnka nie włożą, one muszą mieć pieniądze, one 

muszą zarabiać. Moją pracownicę Pan podebrał, bo Pan jej lepiej zapłacił i poszła do szpitala. 

Ja nie mam pretensji, a Pan się tak dziwnie zachowuje. Niech Pan powie pielęgniarce o 6/8 

etatu. One muszą dzieci nakarmić,  do szkoły wysłać i dlatego tak się to dzieje, jak 

przedmówca powiedział”. 
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Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odniosę się do słów Lecha Jarosa. Istotnie,  jeżeli chodzi o cały personel medyczny 

szpitala, to mamy dużo do zrobienia i będziemy robić to w trybie ciągłym. Powiem, że w tej 

chwili realizujemy projekt też związany ze szkoleniem pracowników. Bardzo wymagający 

projekt. Drugi projekt związany jest z  akredytacją Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

(bardzo trudny).  Na pewno po tych działaniach będziemy mogli się poszczycić się bardzo 

dobrą opieką medyczną. Natomiast jeśli chodzi o informowanie pacjenta o schorzeniach, to 

co do tego są różne kierunki. Ja mam też swój określony i uważam, że informacje powinna 

przedstawiać tylko jedna osoba konkretnie jednej wybranej osobie z rodziny, a nie każdemu  

z osobna i nie powinien to być przypadkowy lekarz, który akurat dyżuruje. Akurat to jest 

moje stanowisko i  w wielu szpitalach i klinikach tak jest. Może czas na to, żebyśmy  

w naszym szpitalu to wprowadzili.  

Natomiast jeśli chodzi o to, czego radny Jan Zamora nie rozumie (chodzi o części etatów) to 

ja wiem, że Pan nie rozumie, co to jest 6/5 a, co 5/6. Panie radny, niech Pan się pochwali, jaką 

szkołę Pan skończył i dopiero będzie Pan mówił o Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Krakowie, który ja skończyłem. Panie radny, ja chciałbym, aby Pan sobie obejrzał tę 

szkołę, skończył taką uczelnię i dopiero będziemy dyskutować o wyższości uczelni. Ja  

chciałem podkreślić, że – niestety –  zdarza się tak, że w naszym szpitalu dajemy możliwość 

dodatkowego zatrudnienia, a pracownicy – niestety –  nie są związani. Okazuje się, że to my 

jako powiat, jako szpital powiatowy, płacimy ZUS –y, płacimy obciążenia. Związki 

zawodowe bardzo mocno pracują na rzecz pracowników, robią robotę taką, żeby były 

rozsądne parametry, a tutaj okazuje się, że my tych pracowników nie mamy. Więc my się 

zastanówmy, gdzie my jesteśmy. Dlatego ja nie mówię o wszystkich pracownikach. Część 

pracowników szpitala (nie można mówić o całości, że to jest problem całego szpitala, bo nie 

to jest problemem), część personelu (nie mówimy jeszcze o innych szczegółach z tym 

związanych) pracuje się w innych zakładach albo po godzinie. Zaczęliśmy trochę pilnować  

w szpitalu i okazuje się, że sprzętu zużywamy mniej materiałów, zużywamy mniej. Chyba 

wszyscy rozumiemy, o co chodzi”. 

 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił radnych  

o udział w głosowaniu (chociaż – co podkreślił – nie ma takiego obowiązku). Stwierdził, że  

jak wyborcy zobaczą, że przysłowiowy radnych Kowalski nie jest ani „za” ani „przeciw”,  

ani się nie wstrzymuje, to znaczy, że jest mu wszystko jedno i że sprawy powiatu ma  

w głębokim poważaniu. 

 

Projekt uchwały Nr XLVIII / 596 / 14 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu (dot. utworzenia Poradni Urologicznej), po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej przy 4 głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się”, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty 

przy 18 głosach „za  i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

 

Ad.18.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 597 / 14  

w przyjęcia Programu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” na lata 

2014 – 2020., po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji 

Europejskiej, został poddany pod głosowanie i  przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach 

„za”.   



 20 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił przerwę w obradach. Początek 

przerwy – godz. 10.40. w trakcie przerwy odbyło się posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju 

i Integracji Europejskiej.  

 

 

Ad.19.) 

 

Po wznowieniu obrad o godz. 11.45 Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 598 / 14  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 423 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym 

jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i  przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 17 głosach „za”.   

 

 

Ad.20.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 599 / 14  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,  wchodzącego w skład 

powiatowego zasobu nieruchomości, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i  przyjęty przy 16 głosach 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.21.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 600 / 14  

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku  w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu., po 

uzyskaniu pozytywnej opinii wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu, został poddany pod 

głosowanie i  i  przyjęty jednogłośnie, czyli przy 17 głosach „za”.   

 

 

Ad.22.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 601 / 14  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023, po uzyskaniu 

opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty przy 16 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.23.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLVIII / 602 / 14  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu  
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i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 16 głosach „za” 

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.24.) 

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu); 

 

„Otóż krótko i na temat odnośnie projektu uchwały. Wniosek Zarządu o przyjęciu powiatu do 

Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” cała Komisja przyjęła jako bardzo pozytywne 

stanowisko i zaszczyt. Natomiast nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

z powodu braku wniosku w formie dokumentu. Nie widzieliśmy tego wniosku formalnie. 

Brak też opinii Zarządu „Perły Jury” również w formie dokumentu lub w jakiejś innej formie 

poza informacją słowną. W związku z tym Komisja stwierdziła, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby po dyskusji na Komisjach podjąć uchwałę na następnej sesji”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zapowiedział przystąpienie do głosowania 

ujętego w tym punkcie porządku obrad projektu uchwały, jednak Konrad Knop zwrócił 

uwagę, że głosowanie zostanie przeprowadzone bez opinii Komisji merytorycznej. Wyraził 

opinię, że projektu uchwały nie można poddać pod głosowanie bez opinii Komisji, bowiem 

zgodnie z § 29 ust. 3 Statutu Powiatu projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez 

właściwe Komisje Rady.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach oświadczył, ż Komisja była poinformowana i 

procedowała nad tym tematem. Jeżeli jednak nie wypracowała stanowiska w sprawie, to    

Rada zdecyduje, czy przyjąć projekt uchwały czy odrzucić. Komisja miała możliwość zajęcia 

stanowisko w przedmiotowej sprawie. Nie można blokować obrad Rady. Poza tym zwrócił 

uwagę, że w cytowanym wyżej przepisie jest napisane, że projekty uchwał nie muszą być 

zaopiniowane, tylko powinny.  

  

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Nr XLVIII / 603 / 14 w sprawie przystąpienia 

powiatu zawierciańskiego do Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 11 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

W odpowiedzi na pytanie Pawła Kaziroda, który chciał wiedzieć, czy za przyjęciem uchwały 

musi głosować przynajmniej 13 radnych oświadczył, że nie ma takiego obowiązku i odesłał 

pytającego do lektury Statutu.   

   

 

Ad.25.) 

 

Sprawozdanie z kontroli, przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I kwartale 2014 

roku (załącznik nr 2 do protokołu) przedstawił Przewodniczący Komisji Zdzisław 

Maligłówka. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zastrzeżeń ze strony radnych.    
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Ad.26.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przedstawił informację o pracy między 

sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 7.03.br. wpłynął wniosek radnych: Jana Zamory i Zbigniewa Roka  

o wyznaczenie dwóch radnych z Komisji Rewizyjnej (po jednym z opozycji i koalicji 

rządzącej), którzy mogliby uczestniczyć w posiedzeniach komisji, powołanej do 

przeprowadzenia przetargu na transport medyczny w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.  

Radni zostali poinformowani, iż realizacja powyższego wniosku nie leży   

w kompetencjach Przewodniczącego Rady Powiatu; 

‒ również w dniu 7.03. br. wpłynął wniosek grupy radnych: Jana Zamory, Jana 

Macherzyńskiego, Konrada Knopa, Pawła Kaziroda, Jarosława Kleszczewskiego, 

Lecha Jarosa, Leszka Wojdasa i Zbigniewa Roka o zwołanie sesji Rady Powiatu 

Zawierciańskiego; 

‒ w dniu 10.03. br. wpłynęło oświadczenie radnych: Jarosława Kleszczewskiego, Pawła 

Kaziroda i Jana Macherzyńskiego o wycofaniu swoich podpisów pod wnioskiem  

o zwołanie sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego, złożonym w dniu 7.03.br.    

‒ w dniu 11.03.br. wpłynął e-mail radnego Leszka Wojdasa dotyczący wycofania podpisu 

pod wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego, złożonym w dniu 

7.03.br.  .   

Pozostali wnioskodawcy zostali poinformowani, że wobec wycofania poparcia wniosek  

o zwołanie sesji nie spełnia kryteriów, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym  

i zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  

‒ w dniu 11.03.br. wpłynął wniosek grupy radnych: Jarosława Kleszczewskiego, Lecha 

Jarosa, Jana Macherzyńskiego, Pawła Kaziroda, Konrada Knopa, Zbigniewa Roka  

i Jana Zamory o zwołanie sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego (sesja odbyła się w dniu 

18 marca br.); 

‒ w dniu 12.03. br. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach przesłał zapytanie w sprawie dokonania przez Radę 

Powiatu w roku ubiegłym oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego n terenie 

powiatu; 

‒ w dniu 13.03. br. wpłynęło pismo Rady Gminy Olszanka przekazujące uchwałę w sprawie 

negatywnego stanowiska dotyczącego działań w przedmiocie utworzenia „autonomii 

gospodarczej Śląska”; 

‒ w dniu 14.03. br. – wpłynął wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa 

Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie umożliwienia wskazanym przez 

Ministerstwo ekspertom przybliżenia na jednej z najbliższych sesji modelu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego wypracowane w ramach projektu systemowego 

„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego w Polsce”, realizowanego w ramach POKL. (Lech Jaros chciał 

wiedzieć, jaki podmiot prawny wystąpił z możliwością uruchomienia nieodpłatnych porad 

prawnych i jaki będzie z tego ciąg dalszy dla mieszkańców powiatu. Ponieważ 

Przewodniczący Rady Powiatu wskazał na datę pisma, uznał, że stanowiska w sprawie 

należy spodziewać się na kolejnej sesji).  

‒ W odpowiedzi na pytanie Lecha Jarosa oświadczył, że stanowisko w tej sprawie zostanie 

przedstawione na kolejnej sesji); 

‒ w dniu 17.03.br. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach przekazał zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 65/14  
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z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad 

powiatów województwa śląskiego na kadencję 2014 – 2018; 

‒ w dniu 19.03. br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące   

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

grudzień 2013 roku przy zamkniętych księgach rachunkowych, a w dniu 20.03.br. – za 

miesiąc luty 2014 roku; 

‒ w dniu 21.03.br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przekazała informacje  

o zakończeniu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu zawierciańskiego  

i skierowaniu wystąpienia pokontrolnego skierowane zostało do Starosty 

Zawierciańskiego oraz udostępnieniu tego dokumentu na stronie internetowej RIO  

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

  

  

Ad.27.) 

 

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

Starosta Rafał Krupa oraz  wskazane przez niego osoby.   

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Małgorzata Guzik (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelację Zbigniewa Roka, złożoną na sesji w dniu 18 marca br. 

wyjaśniam, co następuje:   

Pierwsze pytanie: Jaka firma wygrała przetarg na transport medyczny. W postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie 

usług transportu pacjentów dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu” wpłynęło 3 oferty. 

Otwarcie ofert odbyło się 14 marca o godz. 10.15. Wpłynęła oferta Kolumny Transportu 

Sanitarnego „Triomed” Sp. z  o.o. z Lublina (wartość złożonej oferty to 1.345.050,00 zł). 

Druga oferta to Franciszek Śnieżek „CITO-MED.” Gabinet Masażu Lasowice Wielkie (kwota 

535.500 zł). I trzecia oferta: Paweł Kamiński KAM-MED. z Zawiercia na kwotę 805.770,00 

zł. Zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego w trakcie badania i oceny złożonych 

ofert sprawdza się złożone oferty pod względem spełniania warunków podmiotowych  

i przedmiotowych, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. W przypadku stwierdzenia braków, błędów lub rozbieżności  

w złożonych ofertach, Zamawiający jest zobowiązany zastosować czynność przewidzianą  

w art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 4 lub w art. 87 ust. 1 i odpowiednio wezwania do uzupełnienia 

dokumentów lub wyjaśnienia treści złożonych dokumentów lub wyjaśnienia oferty. 

Prowadzone postępowanie jest obecnie na etapie procedury uzupełnienia i wyjaśnienia ofert. 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni i może zostać przedłużony o kolejne 60 dni, zgodnie  

z art. 85 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.  

Kolejne pytanie: Jakie z tego będą korzyści. Ponieważ postępowanie nie jest zakończone,  

w związku z czym na obecnym etapie nie można mówić o ewentualnych korzyściach.  

Kolejna treść pytania: Ile lat transport medyczny jest obsługiwany przez Pana Kamińskiego.   

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego w ostatnich latach, w oparciu  

o przeprowadzony konkurs na świadczenia medyczne lub przetarg, świadczy Pan Kamiński 

od 1 lipca 2005 roku do chwili obecnej. Równolegle z Panem Kamińskim świadczyły usługi 

dwie firmy: NZOZ Mawo- Med z Katowic od 2011 roku i Heba-Med. Antoni Miechurski od 

2009 roku.  

Jeżeli chodzi o postępowanie na świadczenie usług medycznych, to zdarzyła się taka sytuacja, 

że w dniu otwarcia ofert o godzinie 16.00 do szpitala (zarówno na skrzynkę mailową 
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sekretariatu głównego, jak również Pani Danuty Wójcik) wpłynęły pytania od redaktora 

„Kuriera Zawierciańskiego”. Pytania sugerowały, że w trakcie otwarcia dochodzi do 

rzekomego wykluczenia najtańszej oferty z przetargu  przeze mnie i przez panią Wójcik. Pan 

redaktor Mazanek posiadał również informacje o wysokości ofert i ile ofert wpłynęło. 

Informuję, że Pan Mazanek nie był wówczas na otwarciu ofert i takiej informacji nie posiadał. 

Musiał taką informację uzyskać od jednego z oferentów. Na otwarciu ofert był Pan Kamiński 

i Pan Śnieżek, więc jeden z oferentów takiej informacji udzielił. Ponownie sugerując tutaj, że 

jest wykluczenie Pana Śnieżka z postępowania, zawiadomiłam prokuraturę o próbie 

utrudniania przeprowadzenia postępowania przetargowego. Same dokumenty zostały złożone. 

(Jan Zamora domagał się odpowiedzi na swoje pytanie). Ja powiedziałam wyraźnie, że 

postępowanie będzie w tym roku. Nie powiedziałem kiedy, powiedziałam, że nie pamiętam. 

Nie powiedziałam konkretnej daty i powiedziałam, że postępowanie przetargowe będzie na 

stronie internetowej w zakładce przetargi. Zgadza się? Jeśli chodzi o partnera życiowego, 

którego Pan i „Kurier Zawierciański” mi wyciąga. Panie radny, sięgnęliśmy bruku, więc ja 

panu odpowiem. Póki co. ja partnera życiowego nie mam. Chyba. że pan ma inną wiedzę, ale 

ja chyba lepiej wiem. Ja raczej chyba wiem czy mam, czy nie mam. Chyba, że Pan jest moim 

swatem. Jak Pan jest moim swatem, to ja się zastanawiam nad propozycją Pana Kamińskiego. 

Tylko musimy się dogadać, bo wie Pan, że cały ambaras, żeby dwoje chciało na raz”. 

 

Interpelacja Konrada Knopa: 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja też chciałem podkreślić, że dziwnym zbiegiem okoliczności wystąpienie pokontrolne   

trafiło do kolegów kilka dni wcześniej. Nie wiem skąd. My otrzymaliśmy, jak się okazuje, 

kilka dni po tym, jak koledzy mówili. Nie odniosę się jeszcze do tego wystąpienia 

pokontrolnego, bo mamy na to 30 dni i musimy się sami odnieść do tego. Natomiast jest 

oczywiście kilka zarzutów w zakresie prowadzenia dokumentacji, ale liczyliśmy się z  tym,  

zgłaszając wniosek do prokuratury w tym zakresie. W innych zakresach, to proszę sobie 

poczytać też, jak wyglądają inne wystąpienia pokontrolne. Każdy może sobie przeczytać  

i ocenić, jakie to są  kwestie. Myślę, że czas okaże, czy będą jakieś jeszcze dodatkowe 

konsekwencje w tym zakresie czy nie”. 

 

Jan Zamora chciał ad vocem ustosunkować się do wystąpienia dyrektor szpitala.  

Starosta Rafał Krupa zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu z pytaniem, czy jeżeli 

odpowiedź na interpelacje udzielana jest w formie pisemnej, to przysługuje formuła ad 

vocem. 

  

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„To było zapytanie, a nie żadna interpelacja. To nie dotyczy ważnych spraw powiatu. To 

dotyczyło tego przetargu, kiedy się odbędzie. Pani Dyrektor mi nie odpowiedziała. 

(Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach  przypomniał, że wystąpienie ad vocem trwa 

zaledwie 1 minutę). A ma Pan stoper? To niech mi Pan powie, kiedy mam zaczynać, żeby 

mnie Pan nie oszukał.  

Pani Dyrektor, ja Pani się zapytałem odnośnie przetargu, a Pani powiedziała, że nie wie, 

kiedy będzie i na nagle przetarg jest organizowany w następnym dniu i piątego już 

prawdopodobnie wygasła umowa z Panem Kamińskim. To kto w takim razie obsługuje teraz 

transport medyczny”. 
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Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Małgorzata Guzik (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Panie radny, jeszcze raz Panu wyjaśniam. Ja wyraźnie odpowiedziałam, że nie pamiętam  

i nie wiem, kiedy będzie rozpisane postępowanie. Zarówno postępowaniami przetargowymi, 

jak i konkursami zajmują się odpowiednie komórki. To te komórki wiedzą, kiedy kończą się 

postępowanie przetargowe i te komórki rozpisują. W przypadku zamówień publicznych, to 

akurat w tej chwili jest bardzo dużo postępowań przetargowych dotyczących Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, w których uczestniczyła Danuta Wójcik, w związku z czym 

mieliśmy opóźnienia w postępowaniach przetargowych, nie tylko dotyczącego transportu. 

Usługi transportu dalej świadczy Kam-Med  na podstawie art. 67 ust 5 ustawy Prawo 

zamówieniach publicznych. Ustawa dopuszcza, że możemy taką umowę zawrzeć”.  

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„A czy Pani wyciągnie jakieś konsekwencje w stosunku do osób, które w odpowiednio 

wcześniejszym terminie nie ogłosiły przetargu”. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam 

Rozlach przypomniał Dyrektor szpitala, że nie udzielił głosu Janowi Zamorze, w związku  

z czym może odpowiedzieć na zadane pytanie, ale nie musi).   

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Małgorzata Guzik (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Odpowiem. Panie Zamora, tłumaczę Panu, że osoba, która zajmuje się postępowaniami 

przetargowymi, uczestniczyła w postępowaniach dotyczących SOR – u. To było dla nas 

priorytetem, dlatego  było opóźnienie i tyle. Natomiast ustawa dopuszcza, że możemy 

zawrzeć taką umowę i przedłużyć taką umowę na dodatkowych warunkach i z tego prawa 

skorzystaliśmy. Szpital nie poniósł z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów”. 

 

Interpelacja Jerzego Gębali:    

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Adam Witas (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeśli idzie o zadania w zakresie osób bezdomnych, to są to zadania gmin. Powiat takiego 

rejestru nie prowadzi. Natomiast od wielu już lat jesienne posiedzenie Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego jest poświęcane temu zagadnieniu ze szczególnym naciskiem na 

osoby bezdomne odnośnie przygotowania do zimy. Na terenie naszego powiatu takie 

schronisko funkcjonuje w Zawierciu (dyrektor Zygmunt Knopik może potwierdzić). Z tego 

co wiem, z tych informacji przekazywanych przynajmniej w tych ostatnich dniach, to jedna 

osoba która była na terenie Ogrodzieńca ( teraz jest w schronisku, bodajże w Kluczach)  

i jedna osoba z terenu gminy Kroczyce jest w schronisku Brata Alberta w Częstochowie (ta 

osoba jest utrzymana i oni ponoszą koszty). To tyle, co na tym etapie mogę powiedzieć”. 

 

Jerzy Gębala (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„A propos odpowiedzi Pana Dyrektora. Troszeczkę się nie zrozumieliśmy, bo mnie nie 

chodziło o osoby, które są umieszczone w jakich ośrodkach na stałe, bo na pewno są osoby, 

które chwilowo przebywają w Dziennym Domu Pomocy tu w mieście czy gdzieś w gminach. 

Są takie osoby, które nie przebywają na stałe, gdzieś nie są skierowane, ale są, bo na przykład 
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nie chcą skorzystać z takich stałych pobytów. Czy w ogóle wiemy o takich osobach, czy nie 

wiemy. Być może nie jest to obowiązkiem PCPR (ja się tu nie upieram), ale czy możemy 

uzyskać taką informację na przykład od gmin. Czy możemy zwrócić się do gmin  

o informacje, czy mają osoby bezdomne na swoim terenie czy nie”.  

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja myślę, że taka informacja  w każdej gminie jest, tylko my tego nie sprawozdajemy. Być 

może można zapytać też  policji. Policja być może takie dane by nam przekazała, jeśli będzie 

taka prośba,. Jeśli Pan radny chce taką informację,  to my wystosujemy pismo do gmin   

z prośbą o przedstawienie, ile takich osób przebywa w obecnym czasie na ich terenach. Tak? 

To taką prośbę na piśmie wystosujemy”. 

 

 

Ad.28.)  
 

Konrad Knop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja bym chciał poprosić, Panie Przewodniczący, żeby radca prawny, który jest na Sali,  

wypowiedziała się co do spornego punktu Statutu, czyli czy uchwala musi być opiniowana 

czy nie musi być opiniowana. Bo ja nie wiem, czy Pan jest wielkim językoznawcą czy 

łamiemy Statut. O co tutaj chodzi”. 

 

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

 

„Panie radny, a jeśli Komisja notorycznie nie będzie zajmowała stanowiska, to znaczy, że 

szanse powiatu maleją w pozyskiwaniu środków finansowych”. 

 

Konrad Knop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jak będzie taka sytuacja, to będzie mógł Pan tak mówić. Spokojnie chcieliśmy obradować na 

Komisji (ja byłem gościem tej Komisji, bo nie jestem jej członkiem). Zachowanie Pana 

Starosty na Komisji było poniżej wszelkiej krytyki (tak stwierdzili wszyscy członkowie). 

(Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach stwierdził, że też uczestniczył w tym 

posiedzeniu, ale tego nie stwierdził). Nie był Pan cały czas. (Adam Rozlach oświadczył, że 

mimo tego widział, jak Konrad Knop zabierał głos, mimo, że nie jest członkiem tej 

Komisji). Przewodniczący Komisji udzielał mi  głosu, to zabierałem. Proszę o to, żeby radca  

wypowiedziała się w tej sprawie. Wydajemy na prawników 100.000 zł rocznie, a może 

łamiemy tutaj prawo.(Starosta Rafał Krupa stwierdził, że w chwili obecnej nie jest 

realizowany ten punkt porządku obrad). Nieważne w jakim punkcie teraz jesteśmy, jest 

ważne, czy łamiemy statut czy nie. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

przypomniał Konradowi Knopowi, że projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez 

właściwą Komisję, ale nie muszą być. Rada otrzymała taką możliwość). To jest Pana wersja. 

(Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach oświadczył, że ogłosił przerwę za zgodą 

radnych. Komisja obradowała bardzo długo i nie wie, z jakich powodów Komisja była 

przeciwko temu, żeby zwiększyć szanse powiatu i wyraźnie działała politycznie). Komisja nie 

jest przeciwko. Czy ja mogę prosić o to, aby radca powiedziała wyraźnie, że tak nie musi być 

opiniowana ta uchwała”. 
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Radca prawny Dagmara Kokowska – Smok (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Na mnie tutaj nikt 100.000 zł nie wydaje rocznie (to po pierwsze). Szkoda, ale nie. 

Natomiast powiem tak. Jesteśmy  post factum i po głosowaniu. Ja przeanalizuję tę sprawę, ale 

ja się tutaj nie będę wypowiadała teraz  w tym punkcie. Są rzeczy, które należy przemyśleć. 

Jeżeli ma się wydać opinię prawną, to nie w minutę ani w trzy ani w dziesięć”.   

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„A Pan Przewodniczący od ręki wie, co robić. Ja tutaj mam wystąpienie pokontrolne  

i przeczytam: Księgi rachunkowe były przechowywane w Wydziale Finansów. Bezpośredni 

nadzór nad tym Wydziałem sprawowała Pani Halina Mackiewicz Skarbnik Powiatu.  

Odpowiedzialność za wykonywane obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych 

uchwałą, w tym z tytułu nadzoru ponosił Rafał Krupa – Starosta Zawierciański jako 

kierownik jednostki, stosownie do odpowiednich artykułów. Ja już mówiłem o tym na 

Komisji mówiłem. Gdyby radni jako 25 udziałowców firmy prywatnej dostali taki raport, to 

już  w pierwszym dniu Starosta wyleciałby z roboty z wilczym biletem. Na potwierdzenie 

moich słów, że on się naprawdę nie nadaje do roboty, to jest to, że ponad 100.000 zł zostało 

wydanych na  kancelarie prawne. Pytałem się Starosty Leszka Wojdasa.  Za jego kadencji 

ani złotówki na ten cel nie wydano –  tak między słowami powiedział. No to o czym my tutaj 

mówimy. Kto tu nami zarządza. Ludzie, przecież zło niszczy ten powiat. Trzeba by się 

zastanowić. Do Was mówię, radni z NAW, bo wy o tym decydujecie. Przecież możecie 

innego człowieka wstawić, żeby było normalnie. My zagłosujemy, ja dwoma rękami się pod 

tym podpiszę, a nie człowieka, który nic nie potrafi. (Starosta Rafał Krupa zapytał, czy może 

przedmiotem obrad jest obrażanie jego osoby). Jakie obrażanie, tutaj jest raport RIO i każdy 

może przeczytać, bo na e-maila przyszedł”. 

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Druzgocący raport RIO, o którym mówił Pan miesiąc temu niecały i w którym nie ma 

żadnych wniosków dyscyplinarnych i osobowych. Panie radny, proszę sobie usiąść i dać już 

święty spokój tej sprawie”. 

 

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

 

„Proszę wszystkich, a cechuje w tym pan radny Zamora, o wiele rzeczy można zapytać, 

powiedzieć,  ale proszę nie obrażać nikogo. Nie ma pan takiego moralnego prawa. (Jan 

Zamora stwierdził, ze nikogo nie obraża, tylko czyta pismo z RIO). Proszę sobie obejrzeć 

wszystkie nagrania sesji. Chyba, że Pan jest już taki bezkrytyczny”. 

 

Paweł Kaziród (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem się króciutko odnieść do tej uchwały, którą żeśmy głosowali. Zgodnie  z naszym 

Statutem projekty uchwał powinny być zaopiniowane prze właściwą Komisję Rady . 

Przyznałbym Panu Przewodniczącemu rację, gdyby ten punkt brzmiał: „Projekty uchwał 

mogą być zaopiniowane”. W mojej opinii „powinny” znaczy, że muszą być zaopiniowane. To 

jest tylko moja opinia.  

I jeszcze moja taka mała prośba do Pana Przewodniczącego. W czasie informacji o pracy 

Przewodniczącego Rady między sesjami i otrzymywanej korespondencji Pan Przewodniczący 
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wymienił moje nazwisko odmieniając je Pawła Kaziróda. Panie Przewodniczący, ja nie ze 

złośliwości, bo nie czuję się urażony ani obrażony, ale nasze sesje są filmowane. Nazwisko 

Kaziród jest dosyć popularne w Zawierciu, w powiecie, w gminie Ogrodzieniec. Jestem 

radnym już prawie 4 lata. Nazwisko Kaziród  odmienia się nie Kaziróda, a Kaziroda. Moja 

drobna uwaga, tylko po to, aby mieszkańcy naszego powiatu nie czuli się obrażeni”. 

(Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach oświadczył, że uwzględni uwagi przy 

kolejnej sesji).   

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Zgodnie z językiem polskim nazwiska w ogóle powinny być odmieniane. Nie każdy z tej 

możliwości korzysta. Ja też się spotykam z tym problemem, otrzymując zaproszenia.  

Ja nie jestem radcą prawnym. Radcy prawni skorzystają z możliwości wydania opinii, 

natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w Statucie widnieje zapis co do opinii Komisji  

w zakresie uchwał, że powinny być. I tak się proszę Państwa dzisiaj stało. Przewodniczący 

Rady Powiatu uchwałę, wniesioną przed sesją na wniosek Zarządu Powiatu, skierował do 

właściwej Komisji Rady Powiatu celem wydania opinii. Fizycznie uchwała ta trafiła do 

Komisji, jej członkowie nad nią pochylili swoje czoła, a ponieważ nie wydali opinii to, 

niestety, jest tak, że nie może działalność członków Komisji zmierzać do blokowania. 

Zgodnie z taką zasadą nie wydanie opinii negatywnej jest zaakceptowaniem dokumentu. 

Co do tego wystąpienia pokontrolnego RIO powiem tylko dwa zdania. Mieliśmy sesję 

nadzwyczajną, mieliśmy wiele zarzutów  pod naszym adresem i to, co powiedziałem na sesji, 

na której debatowaliśmy nad tym problemem po raz pierwszy. Szanowni Państwo, czasem 

trzeba poczekać, żeby emocje minęły, żeby gorące głowy ochłonęły. Mówiłem to odnośnie 

powołania tej Komisji Doraźnej. Minęły niespełna dwa tygodnie i kilka dni i  na stronach 

internetowych pojawiło się ogólnie dostępne wystąpienie pokontrolne RIO – 14 stronicowy 

dokument z kontroli kompleksowej. Zapewniam Państwa, że bywały bardziej obszerne 

dokumenty w tym zakresie. Jakież to tam znajdujemy druzgocące fakty (jak jedna z gazet 

raczyła napisać w piątkowym wydaniu).Ano takie, że w 14 wnioskach pokontrolnych RIO 

zaleca w czterech wzmocnić nadzór nad pracownikami jednego z Referatów, a w pozostałych 

wnioskach pokontrolnych uzupełnić dokumentację i czynności, których się nie wykonało.  

I chcę Państwu powiedzieć, że w przypadku kompleksowych kontroli Regionalnej Izby 

Obrachunkowej są znacznie poważniejsze wnioski, które  może stawiać Regionalna Izba 

Obrachunkowa łącznie z wnioskami osobowymi. Oczywiście w tej sprawie, w której zwołano 

tę sesję nadzwyczajną czyli ksiąg rachunkowych, poczekamy na wyniki, ale osoba 

inteligentna, czytając ten raport, też jest w stanie wyciągnąć własne wnioski. I bardzo bym 

prosił (bo padły te słowa tutaj na poprzedniej sesji),  żeby nie robić z tego wydarzenia 

aferalnego, bo – jak pokazują wydarzenia przynajmniej  z ostatnich dni –  podobne afery 

rzeczywiście mają miejsce, ale ta akurat u nas nie ma miejsca w naszej jednostce, w naszym 

powiecie i mam nadzieję, że w żadnej gminie powiatu zawierciańskiego”. 

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałbym tak jakby podsumować i zakończyć temat Komisji, temat tej uchwały. Nie chcę 

tutaj dociekać, czy to były względy polityczne czy też inne. Staraliśmy się w dyskusji podejść 

do tego tematu obiektywnie, padły różne słowa skrajne. Natomiast powiem tak. Uchwała nie 

została w ogóle odczytana, w związku z tym, że brak było w ogóle dokumentów, fizycznie 

wniosku o przystąpienie powiatu do tej kwestii i brak było fizycznie jakiegokolwiek 

potwierdzenia w formie dokumentu ze strony „Perły Jury”. W związku z tym (niezależnie od 

tego, czy dyskusja odbywa się jeszcze w szerszych kręgach) Komisja doszła do wniosku, że 
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trzeba to przedyskutować i nie  ma negatywnego stanowiska, nie ma żadnej opinii  Komisji. 

W związku z tym nie chcę, żeby mówione tu było, że opina była negatywna i  głosowanie 

było takie czy inne. Wydaje mi się, że radca prawny to wyjaśni”. 

 

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia Małgorzata 

Grabowska (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia, bo dzisiejsza sesja 

była poświęcona dość znacznie szpitalowi, jak również branży związanej z personelem. 

Chciałam konkretnie Państwa poinformować o tym, że borykamy się z zatrudnieniem, jeśli 

chodzi o pielęgniarki w Polsce, ponieważ tak naprawdę statystyki nie kłamią i mówią, że  

5,5 pielęgniarki przypada na 1000 osób. A od kilku lat placówki medyczne prowadzą głęboką 

restrukturyzację zatrudnienia wśród personelu pielęgniarskiego i to jest – niestety –  absolutne 

minimum i w związku  z tym braki pielęgniarek występują w każdym obszarze branży 

medycznej. Jak wiecie Państwo, leczenie pacjentów bez ich pomocy nie jest możliwe. 

Również chciałabym Państwu powiedzieć czy  przypomnieć, że  personel pielęgniarski się 

starzeje. Nie ma na rynku chętnych osób do pracy, dlaczego, że jest to ciężka praca, a do tego 

nisko opłacana. Nie tylko  w naszym szpitalu, ale praktycznie obecnie w służbie zdrowia, 

zawód pielęgniarki nie cieszy się właśnie taką estymą, ponieważ nie daje dochodu Zdajemy 

sobie sprawę, że muszą być cięcia związane z tym, aby móc pracować, ale też nie dziwmy się, 

że pielęgniarki podejmują pracę w innych jednostkach, bo chcą utrzymać swoje rodziny, chcą 

po prostu godnie żyć. Zawsze ideą mojego Związku, który reprezentuje czyli Związku 

Zawodowego „Solidarność”, była godna praca i godna płaca. Jak Państwo widzicie, ciężko 

jest w dzisiejszych czasach to zrealizować. Życzyłabym sobie, aby  płace wśród pielęgniarek 

były takie, żeby nie musiały podejmować kolejnego zatrudnienia na ćwierć etatu czy pół etatu  

czy nawet całego etatu. To nie tylko dotyczy pielęgniarek, dotyczy również lekarzy. Jak 

Państwo wiecie lekarzy brakuje  i lekarze też podejmują prace w innych jednostkach i pracują 

na dyżurach i  w poradniach. I trudno się dziwić, że też podejmują się tej pracy pielęgniarki, 

chcą utrzymać swoje rodziny. To jest personel starzejący się. Przeciętna wieku w tej chwili 

wśród pielęgniarek jest powyżej 45 lat do + 55. Dlaczego mówię, że +55. Bo proszę Państwa,   

w ramach restrukturyzacji praktycznie ciężko jest znaleźć pielęgniarkę w szpitalach  

i placówkach, która będzie miała więcej niż 55 lat, ponieważ wszystkie w ramach 

restrukturyzacji musiały przejść na świadczenia przedemerytalne. Po prostu nazwijmy to 

naturalne przejścia. Taka jest nagroda za 30 – 35 letnią pracę przy łóżku chorego. Każdy 

mówi, że jest to  rola służebna i efekt jest taki, że one oczekują, żeby coś w tej materii się 

zmieniło. Reprezentuję je  i chciałbym, aby Państwo nie zrozumieli źle intencji, jakie mamy  

w tej chwili, jeśli chodzi o zatrudnienie, ponieważ jak Państwo wiecie (jeśli nie, to 

poinformuję), że z dniem 1 kwietnia 2014 roku wchodzi nowe rozporządzenie Ministra 

Zdrowia dotyczące minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych. Pojawił się tam 

bardzo skomplikowany matematyczny algorytm, który naprawdę po to został stworzony, żeby 

nikt nie zrozumiał i mógł nie wiadomo jak go zinterpretować. Z kolei my, jako strona 

związkowa, oczywiście oponowaliśmy, bo uważaliśmy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo 

pacjenta i to, aby każdy z nas (bo każdy może być tym potencjalnym pacjentem) miał 

właściwą opiekę w szpitalu i miał godne zabezpieczenie. Przeraża nas to, że – niestety –  

ze zrozumiałych względów zakusy ekonomiczne, które sterują tym, aby ciąć po kosztach 

zatrudnienia, tylko, że  są pewne granice tych cięć, bo nie może pracować mniej niż się 

powinno. W tej chwili  Dyrektor szpitala dała nam do opiniowania minimalne normy 

zatrudnienia w szpitalu i mamy nadzieję, że dogadamy się tutaj pod tym względem i nie 

będziemy musieli protestować w tej materii, żeby usatysfakcjonować chociaż w części w tych 

mizernych czasach i w tej mizerii finansowej, jakie daje nam NFZ”.   
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mam jedną prośbę do radnych. 30 kwietnia mija termin, kiedy my, wszyscy radni, musimy 

złożyć nasze oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe Starosta i Przewodniczący 

składa Wojewodzie a radni – Przewodniczącemu Rady. Bardzo proszę, aby to nie było 30 czy 

29 kwietnia. Proszę przynosić od zaraz, bo możemy w czymś być może pomóc, bo różnie 

Państwo wypełniacie te oświadczenia majątkowe”. 

 

 

Ad.28.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach – dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady XLVIII sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.35. 

 

 

Protokół sporządziła:        Przewodniczący Rady Powiatu   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Adam Rozlach  

                  


