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PROTOKÓŁ NR  XLIX / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 24. kwietnia 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 

Konrad Knop 

Zbigniew Rok 

Andrzej Wilk 

  

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 XLIX 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 przekazania do realizacji 

Gminie Kroczyce zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1772 S Siamoszyce 

(od DP 1773 S – Szypowice – Dzwono-Sierbowice.” 

W uzasadnieniu wskazano, iż w związku z planowanym złożeniem przez Gminę Kroczyce 

wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

„Bezpieczeństwo –Dostępność - Rozwój” na przebudowę drogi powiatowej nr 1772 S 

Siamoszyce (od DP 1773S) – Szypowice - Dzwono-Sierbowice zachodzi potrzeba 

przekazania Gminie do realizacji przedmiotowego zadania. W kosztach jego realizacji będą 

partycypować trzy jednostki samorządu terytorialnego: powiat zawierciański oraz gmina  

Kroczyce i gmina Pilica. Pismo potwierdzające wolę realizacji przez gminę Kroczyce 

przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 17 kwietnia br. 

Mając na uwadze  krótki czas na wykonanie dokumentacji technicznej celem terminowego 

złożenia wniosku aplikacyjnego, zasadne jest podjęcie uchwały w powyższej sprawie w dniu 

dzisiejszym. 

  

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty czyli przy  

17 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Projekt uchwały został przekazany radnym 

przed rozpoczęciem obrad.    

 

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

rozpatrywany będzie  w pkt 14 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 protokołów Nr XLVII / 14 z dnia 18. marca 2014 roku i Nr XLVIII / 14 z dnia  

27. marca 2014 roku. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o działalności organizacji pożytku 

publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 

współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu oraz 

przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez  samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat zawierciański. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  

im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 

1a”. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  

w Porębie 42 – 480 Poręba, ul. Zakładowa 1”. 

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

lata 2014 – 2023. 

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

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kroczyce 

zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1772 S Siamoszyce (od DP 

1773S) – Szypowice – Dzwono-Sierbowice. 

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

korespondencji. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji.  

  

 

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych w wyniku przeprowadzonych głosowań 

protokoły Nr XLVII / 14 z dnia 18. marca 2014 roku i Nr XLVIII / 14 z dnia 27. marca 2014 

roku zostały przyjęte jednogłośnie, czyli  przy 18 głosach „za”.   

 

 

Ad.4.) 

 

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

przedstawił Starosta Rafał Krupa. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 28. marca, 31. marca,  

8. kwietnia i 23. kwietnia br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

  

 podjął uchwały w sprawach: 

– przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014; 

(sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia powiatu w ustawowym terminie 

przekazane zostało Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Powiatu; 

– zmian w budżecie powiatu na 2014 rok oraz zmian w planie finansowym; 

– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023;  

– przyznania dotacji w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia „Daj Szansę 

Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym” w Zawierciu na 

dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2014”; 

– wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu; 

– ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu 

mieszkalnego, wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości.  

(przetarg dotyczy lokalu, znajdującego się budynku, położonym przy ul. Równej 15                     

w Zawierciu); 

– udzielenia upoważnienia Jolancie Roweckiej do składania oświadczeń woli  

w zakresie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze 

Włodowskiej w związku z  powierzeniem stanowiska dyrektora jednostki; 
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– udzielenia upoważnienia Sławomirowi Janickiemu w zakresie bieżącej działalności 

Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu  na czas  powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora placówki; 

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu  

w zakresie realizacji umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla 

jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego; 

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Zawierciu do 

składania wniosków w ramach programu ERASMUS+. 

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Zawierciu do realizacji projektu pt. „SZANSA” w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami II”, finansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów najmu: 

sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Pilicy, lokali użytkowych w budynku 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  

w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 80; 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy 

użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO  

im. S. Żeromskiego w Zawierciu z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 8; 

– zaopiniowania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego (opinia pozytywna). 

 

 omówił i przyjął: 

– wyniki finansowe uzyskane przez Szpital Powiatowy w Zawierciu i Zakład 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za I kwartał br. 

Nadmienił, że w rankingu gazety Forbes i Magellan, przeprowadzonego przez firmę  

Deloitte, spośród 250 gminnych i powiatowych placówek medycznych w Polsce, 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zajął 8 miejsce, a Szpital Powiatowy – miejsce 

25. 

– sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu za 

2013 rok wraz  z wykazem potrzeb powiatu w zakresie systemu pieczy zastępczej; 

– sprawozdanie z realizacji projektu systemowego pt. „Śląskie sprawniej – wsparcie 

osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

– propozycję reorganizacji Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu, 

przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu;  

– informacje o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunku dochodów 

własnych na 2014 rok w Zespole Szkół w Porębie i  w Zespole Szkół  

im. X. Dunikowskiego w Zawierciu. 

  

 dokonał podziału środków na poszczególne szkoły ponadgimnazjalne za osiągnięcia 

sportowe w roku szkolnym 2012 / 2013;    

 

 wyraził zgodę na podział dwóch oddziałów klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 

na dwa kierunki kształcenia w: Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu i w Zespole 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu;   
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 rozpatrzył ofertę Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej 

Szkoły Administracji i Zarzadzania w Zawierciu na realizację zadania publicznego pn. 

„Przygotowanie organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej – XXXVI Turniej Tenisa 

Stołowego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – XIII Memoriał im. Janusza 

Dąbrowskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu zawierciańskiego i okolic”, 

złożoną w trybie pozakonkursowym.  

Ze względu na zasadność realizacji przedmiotowego zadania oferta została opublikowana                      

na stronie internetowej powiatu.    

 

 zatwierdził do realizacji i wyasygnował środki finansowe na sporządzenie mapy do celów 

projektowych na dostosowanie pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

w Zawierciu na potrzeby funkcjonowania tomografu komputerowego oraz zdecydował   

o wykonaniu lokalnego systemu kamer dla budynku SOR  w Szpitalu Powiatowym oraz 

zabezpieczeniu środków na ten cel; 

 

 wstępnie zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. O. Langego  

w Zawierciu o wygaszenie trwałego zarządu i wyrażenie zgody na zbycie działki 

usytuowanej po przeciwnej stronie ulicy, przy której położona jest nieruchomość 

zabudowana budynkiem szkoły (działka ta ze względu na kształt oraz  małą powierzchnię 

nie jest przez szkołę wykorzystywana i jest zbędna do realizacji statutowych zadań 

powiatu); 

 

 wydał decyzje o wygaszeniu i ustanowieniu trwałego na nieruchomości, położone  

w Zawierciu przy ul. Parkowej 2 i przy ul. Parkowej 7 (decyzjami uregulowano prawną 

formę władania przedmiotowymi nieruchomościami przez Zespół Szkół im. gen. J. Bema 

w Zawierciu i Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu); 

 

 podjął decyzję o realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu 

komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu i drogi krajowej DK 78 - etap II; 

Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji jednostka samorządu terytorialnego może 

dokonać wyboru projektu, który będzie realizowany w ramach dofinansowania  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

   

 zapoznał się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                                        

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją              

o stanie mienia komunalnego;   

 

 rozpatrzył i zajął stanowiska w sprawie wniosków wystosowanych przez  Komisje Rady 

Powiatu Zawierciańskiego; 

 

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

sesji.   

 

Jednocześnie poinformował, że w okresie sprawozdawczym uczestniczył w następujących 

spotkaniach: 

 

‒ w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa Śląskiego, które odbyło się  

w Jankowicach. Wiodącym tematem spotkania było wypracowaniu wniosków na  

XVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich; 
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‒ w X Ogólnopolskiej Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek 

samorządu terytorialnego, która odbyła się w Warszawie. Podczas konferencji 

uczestniczył w debatach ekspertów na temat finansowania inwestycji w ochronie zdrowia; 

‒ wspólnie z Wiceministrem Zdrowia Sławomirem Neumannem w konferencji pt. 

„Planowanie i projektowanie budowy, rozbudowy oraz modernizacji szpitali”, która 

odbyła się w Warszawie w ramach cyklu konferencji poświęconych problematyce 

szpitalnictwa w Polsce, organizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład Higieny i Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz 

Szpitalnictwa. 

 

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

na terenie powiatu: 

 

– w dniu 3. kwietnia br. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowej 

Społecznej Rady Kombatantów, działającej przy Staroście Zawierciańskim. Podczas 

spotkania omawiane były  między innymi aktualne problemy w środowisku 

kombatanckim;  

– w dniach 9 – 11. kwietnia br. w Starostwie Powiatowym odbyły się spotkania z cyklu 

Grup Wymiany Doświadczeń w ramach projektu „Kompetentny urząd, zadowoleni 

mieszkańcy - integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości                               

i efektywności świadczeń lokalnych usług publicznych”, współfinansowanego                         

z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w którym Starostwo jest jednym                      

z wiodących partnerów realizatora projektu, którym jest Związku Powiatów Polskich; 

– w dniach 11 – 12. kwietnia br. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Żarnowcu po raz drugi przeprowadził XXXVIII Okręgowe Eliminacje Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do zmagań przystąpiło prawie 180 uczestników              

w dziewięciu blokach tematycznych z 6 województw południowej i centralnej Polski.             

W kategorii produkcji roślinnej zwyciężył uczeń ZSRCKU w Żarnowcu z trzeciej klasy 

technikum rolniczego. Pozostali uczniowie szkoły sklasyfikowani zostali również 

wysoko, co zaowocowało uzyskaniem Pucharu Dziekana Wydziału Rolniczo – 

Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla Najlepszej Szkoły, Lidera 

Kształcenia w zakresie Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu; 

– w dniach 11 i 18. kwietnia br. w Porębie Społeczny Komitet na Rzecz Budowy 

Obwodnicy dla miast Poręba i Zawiercie przeprowadził akcję protestacyjną, polegającą na 

blokowaniu przejść dla pieszych na drodze krajowej 78  w Porębie;  

– w dniu 12. kwietnia br.  na Krępie w Ogrodzieńcu odbyły się Ćwiczenia Odwodowej 

Kompanii Pożarniczej Nr 15 oraz pozostałych jednostek OSP włączonych                             

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu zawierciańskiego – 

Ogrodzieniec 2014. W manewrach udział wzięło ponad 50 jednostek Państwowej  

i Ochotniczej Straży Pożarnej; 

– w dniu 13. kwietnia br. na Placu im. T. Stosika w Zawierciu odbyły się uroczyste obchody                     

74. rocznicy „Ofiar Zbrodni Katyńskiej”. W uroczystości uczestniczyły władze 

samorządowe oraz członkowie rodzin pomordowanych; 

– w dniu 16. kwietnia br. w hali sportowej przy ul. Blanowskiej w Zawierciu odbył się  

Finału Wojewódzkiego „Licealiady” w piłce ręcznej. II miejsce w turnieju zajęli 

uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu;   

– w dniu 17. kwietnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, którego 

najważniejszymi tematami była aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia w powiecie 

zawierciańskim, zaopiniowanie struktury wydatkowania środków z Funduszu Pracy, 
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analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie oraz wydanie opinii  

w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych; 

– w dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu odbędzie się 

koncert finałowy Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Bella Italia”, 

organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Twórczości przy Zespole Szkół  

im. J. Bema w Zawierciu. 

 

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

  

 

Ad.5.) 
 

Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W ramach interpelacji radnego powiatu zawierciańskiego składam interpelację w sprawie 

wycofania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania dotyczącego drogi 

Pilica – Żarnowiec wraz z budową ronda bezkolizyjnego w Żarnowcu. W rankingu 

Wojewody Śląskiego zadanie to znalazło się bardzo wysoko, a zostało wycofane. Należy 

dodać, że problem ten ciągnie się od 2000 roku, kiedy to gmina Żarnowiec wykonała projekt, 

dokonała uzgodnień lokalizacyjnych i finansowych, w myśl których 50% kosztów miał 

ponieść Wojewoda Śląski, 25% - powiat i 25% - gmina Żarnowiec. Najważniejszym 

elementem w sprawie jest jednak bezpieczeństwo ludzi. Na tym skrzyżowaniu co roku jest 

kilka bardzo groźnych wypadków. W ostatnim okresie  dwóch uczniów szkoły uległo 

wypadkowi. Ratunkiem okazał się – jako konieczność –  helikopter. Dodać należy, że jest to 

bardzo ważny węzeł komunikacyjny pomiędzy ruchem powiatowym i ruchem wojewódzkim,  

który ma tendencję rosnącą, a co za tym idzie, również wypadkową. Ważnym elementem jest 

również i to, że gmina Żarnowiec w roku ubiegłym, zaczynając od dokumentacji, a kończąc 

na odbiorze, wykonała na drogach powiatowych nakładkę na długości 5,6 km i remont 

chodnika na odcinku 800 m za kwotę 2.000.000 zł. Motywowanie radnych, że to zadanie jest 

mniej ważne, budzi opór wśród mieszkańców gminy Żarnowiec. Jako uzasadnienie  

podkreślam, że powiat zawierciański jest powiatem ziemskim, a nie powiatem grodzkim. 

Wnoszę zatem o wyjaśnienie w sprawie wraz z uzasadnieniem, w jaki  sposób Zarząd widzi 

możliwość załatwienia tej  sprawy i realizację drogi Pilica – Żarnowiec wraz z rondem  

w Żarnowcu z terminem realizacji. Jeśli można, to proszę o odpowiedź na to pytanie  

z uzasadnieniem na piśmie”.   

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam tylko jedno pytanko do Pana Starosty. Pan jako pierwsza osoba w Starostwie 

Powiatowym jest reprezentantem całego powiatu. Jak z tego wynika jest Pan także moim 

reprezentantem, nad czym bardzo ubolewam i chciałbym, żeby ten koszmar jak najszybciej 

się skończył. I w związku z tym … (w tym momencie Starosta Rafał Krupa zapytał, czy 

można obrażać obecnych na sesji). Dlaczego mi Pan przeszkadza? Pan Przewodniczący nie 

udzielił Panu głosu. Mam do Pana jedno pytanko (Starosta Rafał Krupa oświadczył, że 

zacznie odpowiadać, jak Jan Zamora przestanie go obrażać i opuścił salę obrad). Poczekam, 

aż Pan Starosta przyjdzie”.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie radny Zamora, Pan już wyczerpał wszystkie możliwości poniżania i obrażania. Pan nie 

pyta, Pan obraża. Pan poniża.(Jan Zamora stwierdził, że Adam Rozlach nie jest sędzią, a on 

chce tylko zadać Staroście pytanie). Odbieram Panu głos. Kto z państwa chce zabrać głos? 

Zamykam interpelacje i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.  (Jan Zamora 

oświadczył, że jeszcze nie zadał Staroście pytania). Na każdej sesji Pan obraża. Zabieram 

Panu głos. (Jan Zamora oznajmił, że Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach niczym 

się nie różni od Starosty i rozpoczął zadawanie pytanie dotyczącego leczenia Starosty). 

Odebrałem Panu głos. To Przewodniczący Rady udziela głosu.  (Jan Zamora stwierdził, że 

w tej sytuacji Przewodniczący Rady Powiatu powinien ściągnąć policję. Starosta może 

zabierać głos w każdym momencie, a jemu odmawia się  prawa do zadania pytania 

dotyczącego ostatniego pobytu Starosty w szpitalu. Zdaje sobie sprawę, że temat ten jest 

niewygodny dla koalicji rządzącej, ale mimo to chciał jednak zadać to pytanie). Panie radny, 

odebrałem Panu głos. Pana obowiązuje tutaj regulamin. (Jan Zamora oświadczył, że 

Przewodniczącego Rady też   obowiązuje regulamin). W cyrku tylko nie obowiązuje, a Pan 

próbuje tutaj cyrk zorganizować” (Nawiązując do ostatniej wypowiedzi Przewodniczącego 

Rady Jan Zamora powiedział, że chyba na zebraniu wsiowym w gminie).   

 

Paweł Kaziród zgłosił wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach w celu 

uspokojenia sytuacji.  

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„A dlaczego przerwę? Nie mogę zadać pytania? Chodzi o leczenie Starosty w szpitalu   

i o to chciałem się zapytać”. 

 

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

 

„Panie radny, odebrałem Panu głos. Pan poniża. (Jan Zamora zapytał, kogo poniża). 

Wszystkich. (Zwracając się do Przewodniczącego Rady Jan Zamora stwierdził, że Adam 

Rozlach sam się ośmiesza nie pozwalając mu na zadanie pytania).  Odebrałem Panu głos. Na 

każdej sesji Pan poniża innych. Moim obowiązkiem jest prowadzenie obrad  (Jan Zamora 

zaproponował Adamowi Rozlachowi, aby skierował te sprawę do sądu, przypominając, że 

obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest prowadzenie obrad i udzielanie głosu tym, co 

potrzeba). Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad”. 

 

Lech Jaros przypomniał, że został zgłoszony wniosek formalny w sprawie ogłoszenia 

przerwy.  Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poddał wniosek pod głosowanie,  

w wyniku którego został przyjęty przy 5 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i  9 głosach 

„wstrzymujących się”.  W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 

przerwę w obradach. Początek przerwy – godz. 9.30.  

 

 

Ad.6.) 
 

O wznowieniu obrad o godz. 9.45 Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przystąpił 

do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.  
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Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 604 / 14  

w sprawie informacji o działalności organizacji pożytku publicznego na terenie powiatu 

zawierciańskiego (załącznik nr 1 do protokołu), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej, został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 18 głosach „za”.  

  

 

Ad.7.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 605 / 14  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu 

zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2013 roku”, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej, został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.  

 

 

Ad.8.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 606 / 14  

w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu oraz przyjmowania darowizny aparatury  

i sprzętu medycznego przez  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest powiat zawierciański. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 21 głosach „za”.  

  

 

Ad.9.) 

  
Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 607 / 14  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej  oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, został poddany pod głosowanie i  przyjęty jednogłośnie, czyli przy 21 głosach 

„za”.   

 

  

Ad.10.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 608 / 14  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz  

z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1a”, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 21 głosach „za”.   

 

 

Ad.11.) 

 

Jan Macherzyński podziękował za zajęcie pozytywnego stanowiska w sprawie 

termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Porębie.  
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Wobec braku uwag zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 609 / 14  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42 – 480 Poręba,  

ul. Zakładowa 1”, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli 

przy 21 głosach „za”.   

 

 

Ad.12.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 610 / 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 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.13.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 611 / 14  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 19 głosach „za” 

i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił przerwę w obradach. Początek 

przerwy – godz. 9.40. W trakcie przerwy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej 

 

 

Ad.14.) 

 

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

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr XLIX / 612 / 14  

w sprawie przekazania do realizacji gminie Kroczyce zadania dotyczącego przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1772S i 1729S na odcinku (od DP 1773S) Siamoszyce – Szypowice – 

Dzwono-Sierbowice na realizację zadania publicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

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

przy 19 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.15.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przedstawił informację o pracy między 

sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 10.04.br. – otrzymał zaproszenie na II Śląski Konwent Samorządowy „Jakość 

życia mieszkańców a zarządzanie przestrzenią miejską (procesy urbanizacyjne, 

depopulacyjne i społeczne w polskich samorządach”; 
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‒ w dniu 14.04.br. wpłynął protest czytelników przeciwko likwidacji Fili nr 9 Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu na ulicy Marszałkowskiej (protest, 

którego adresatem był Prezydent Miasta Zawiercia, został przekazany do wiadomości 

Radzie Powiatu Zawierciańskiego); 

‒ w dniu 14.04.br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące 

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

marzec 2014 roku; 

‒ pismem z dnia 22.04. br. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament 

Pożytku Publicznego przesłana została informacja o terminach sesji Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, na których możliwe będzie omówienie modelu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania 

na szczeblu powiatu. 

  

  

Ad.16.) 

 

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

Starosta Rafał Krupa oraz  wskazane przez niego osoby.   

 

Interpretacja Krzysztofa Wrony: 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W związku z interpretacją Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczącą wyboru wniosków, 

które uzyskały odpowiednią ilość punktów, Zarząd Powiatu podjął decyzję o pierwszeństwie 

realizacji inwestycji na ulicach: Górnośląskiej, Brata Alberta, Towarowej, Miodowej  

i Rzemieślniczej. Trzeba powiedzieć, że ta droga wymaga pilnego remontu. Wiemy, że ten 

wniosek był składany trzykrotnie i z różnych przyczyn nie uzyskał dofinansowania. Droga ta 

jest kluczowa dla rynku lokalnego, jeżeli chodzi o dostęp do różnych instytucji publicznych 

na terenie miasta Zawiercia. Jest niejako wizytówką miasta. Mamy absolutną świadomość, że 

droga łącząca Pilicę i Żarnowiec (z planowaną budową ronda) jest inwestycją realizowaną od 

prawie 15 lat, której ciągle nie możemy skończyć. Mam tę świadomość, ale pod względem 

funkcjonalności i bezpieczeństwa musimy w pierwszej kolejności zrealizować zadanie  

w Zawierciu. Ta decyzja jest absolutnie uzasadniona nawet pod względem oszczędności 

finansowych i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.  

Jeżeli chodzi o realizację drogi pomiędzy Pilicą a Żarnowcem, to zapewniam, że zrobimy 

wszystko, aby w tym roku ta inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie ze środków 

własnych, oczywiście przy zabezpieczeniu środków finansowych przez gminy (ale w kwocie, 

nie w procencie). Ze względu na to, że mamy kosztorysy, to wiemy, za ile ta droga może być 

wykonana. Jeśli tylko gminy nie wycofają się z deklarowanego dofinasowania (gmina 

Żarnowiec –  1.250.000 zł, gmina Pilica – 500.000 zł), to zrobimy wszystko, aby ta droga 

jeszcze w tym roku została zrealizowana. Oczywiście szczegółowa odpowiedź na  

interpelację zostanie przekazana na piśmie.   

 

Wystąpienie Jana Zamory: 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Co prawda interpelacja radnego Jana Zamory nie była przeze mnie słyszana w pełni ze 

względu na obraźliwe słowa, które – jak zwykle – Jan Zamora kieruje w moją stronę, ale 



 12 

odpowiem. Oczywiście Pan  zapewne będzie się odnosił do artykułu prasowego jednego  

z lokalnych brukowców, mówiącego o moim pobycie w szpitalu. Tak. Istotnie zmogła 

mnie choroba i musiałem pojawić się w szpitalu. Jechałem do pracy i gorzej się poczułem. 

Zostałem przyjęty do szpitala, ale poprosiłem o wypisanie mnie na spotkanie. Miałem 

zobowiązania wobec Premiera Jerzego Buzka, a konkretnie zaproszenie na spotkanie  

i  wspólną konferencję i musiałem to zrealizować. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym. 

Chciałbym powiedzieć, że badania mam przeprowadzone, które – niestety – są niezbyt dla 

mnie korzystne (żeby Pan wiedział). Nie robiłem sobie badań, dlatego, że jestem zdrowy. 

Jestem zdrowy, ale widocznie coś mi dolega. Chciałbym, żeby Pan od moich prywatnych 

spraw się absolutnie odczepił. I chciałbym, aby Pan zajął się własnymi sprawami, a nie 

prywatnymi i moim zdrowiem.  Dlatego chciałbym raz jeszcze powiedzieć, że pomimo 

tego, czuję się bardzo dobrze. Jeżeli tylko będzie to możliwe, to nawet będąc w szpitalu, 

nadal będę reprezentował powiat tak, aby realizować określone zadania związane  

z funkcjonowaniem powiatu.   

  

 

Ad.17.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach udzielił głosu radnemu Janowi Zamorze, 

zapowiadając jednocześnie, że odbierze mu głos, gdy tylko obrazi kogokolwiek chociaż 

jednym słowem.   

  

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Na pewno wszyscy widzieli obrady Sejmu. Premier siedzi w ławach rządowych (podobnie 

jak tutaj nasz Zarząd) i wychodzi Przewodniczący opozycji czy jakikolwiek poseł i zwraca się 

do Premiera. Oni nawet nie mówią „Panie Premierze”, tylko „Tusk” czy jakoś tam.  Czy 

wyobrażacie sobie, że Premier wyjdzie, jeśli jakiś opozycjonista czy ktokolwiek oskarży czy 

nawet coś powie. A ja powiedziałem, że nie podobają mi się rządy Pana Starosty. Czy ja 

powiedziałem jakieś brzydkie słowo? Nie. A co robi Starosta – ucieka. Macie Państwo teraz 

obraz, jakim politykiem jest Starosta. Nie wolno o nic zapytać, bo to jest Pan Starosta. To mi  

przypomina bajkę o rozbójniku Rumcajsie (oglądaliście ją wszyscy), gdzie też był  Starosta  

z Ilczyńskiego zamku”.   

 

Leszek Wojdas (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Cóż to za sesja, w której nie zabiorę głosu. Ponieważ tych sesji do końca kadencji jest kilka, 

to chciałem jeszcze raz tym wszystkim, którzy tak się emocjonują i denerwują, powiedzieć, że  

już nam niewiele zostało. Kolejny głos z tej mównicy: chłopy, trochę spokoju, pamiętajcie, że 

ten świat jest piękny, wokół kwitną drzewa, wiosna, za parę dni 1 Maja, w niedzielę wielkie 

wydarzenie w Rzymie. Przekażmy sobie znak pokoju. Jeszcze raz spokoju życzę wszystkim  

w tym weekendzie majowym, który się zaraz zacznie.  

Chciałem podziękować Staroście, który był dwa razy na naszych zgromadzeniach 

publicznych (w piątek i tydzień temu) i tym wszystkim, którym się chciało. Ja zaraz 

wyjaśniam. Pozwoliliśmy sobie wydać takich 5 tysięcy ulotek. One są rozdawane w mieście 

Poręba i w  Zawierciu.  Jest w nich ten apel, który żeście Państwo radni podpisywali, jest 

jakieś nawiązanie i ciągłość. Jest artykuł w mojej ulubionej gazecie (kłaniam się Pani 

Moniko) i ulubionej Zarządu. Był wywiad z Przemkiem Dudą, który o tym mówił, ale 

Przemek zawsze wraca do tego, że tamta władza zawaliła. Nie wiadomo kto. Dzisiaj jest 

pytanie czy z tego wojewódzkiego centrum przyszły jakieś informacje, czy nie odesłali nic. 
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Nie przychodzi na te protesty bardzo dużo ludzi. Ja byłem trochę zdziwiony, bo pierwszy 

protest był w Porębie (w centrum), gdzie wydawało się, że przyjdą setki ludzi. To nieprawda. 

Społeczeństwo jest podzielone, bo część ludzi w blokach boi się, że będzie miała zjazd z ulicy 

Chopina (kto zna Porębę, to wie o co chodzi). To jest totalna bzdura. Gdzieś informacja nie 

dotarła do społeczności, ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że na tej drodze będzie 

ruch lokalny. Porównanie do Siewierza, co się stało.   

Ale chciałem powiedzieć o tym, jak zachowuje się policja. Policja zachowuje się, jak na 

zasadzie psa ogrodnika, przynajmniej w pierwszym spotkaniu, gdzie mnie i kolegę 

Kowalskiego (bo to my byliśmy organizatorami) prześwietlili do wnętrza, tak jakby nie 

wiedzieli, skąd się Wojdas znalazł. To ja im przypominam, że były takie lata  (akurat nie ma 

Komendanta), gdzie Wojdas chodził na  policję z kwiatkami i dyplomami, gdzie powiat 

kupował jakieś kamizelki, samochody, instalacje gazowe. Zapomnieli, ale skąd się to bierze. 

Za mnie były wymiany dwóch komendantów i jeszcze komendant wojewódzki dzwonił  

i konsultował. Ja nie wiem, który to za Starosty Krupy jest już Komendant, bo się już 

zagubiłem i to może kara za niewiedzę. Natomiast zarzut, że nie przygotowaliśmy 

odpowiedniej informacji, jest bzdurą. Natomiast zgadzam się, że to nie było zgodnie z ustawą 

o zgromadzeniach publicznych, bo ja nie podałem w tym zawiadomieniu, które wysłałem do 

policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, dróg krajowych i do burmistrza,  jednej 

sprawy, a mianowicie mojego adresu i w jakim języku zgromadzenie będzie. To jest moja 

wina. Ja bym powiedział Panu Komendantowi, ale trzeba przyznać, że oprócz tego, wysłał 

całą armię swoich funkcjonariuszy i dwóch naczelników, którzy 10 minut mój dowód 

sprawdzali, ale drugi raz już przyszli normalni funkcjonariusze i zachowywali się 

przyzwoicie. A wiecie dlaczego? Bo na pierwszym spotkaniu był Starosta Krupa. Na drugim 

spotkaniu był Starosta Rafał Krupa, na pierwszym spotkaniu był Poseł Waldemar Andzel, 

na drugim spotkaniu było dwóch posłów z Twojego Ruchu od Palikota: Witold Klepacz  

i Jerzy Borkowski i znowu Waldemar Andzel. Nie wiem, kto będzie jutro. Zapraszam 

wszystkich i spokojnie róbmy to, co  do nas należy. Uśmiechajcie się, bądźcie sobie życzliwi. 

Tego Wam w przeddzień Święta Pracy Leszek Wojdas życzy”. 

 

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

 

„Trzeba oddać sprawiedliwość. Panie radny, robi Pan dobra robotę dbając o bezpieczeństwo, 

organizując, nawet będąc prześwietlany przez nią, trochę już jak weteran”.   

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W zapytaniach nie chciałem się przepychać i nie chciałem robić większej publiki do kamery. 

Panie Starosto, jak się poucza niegrzecznego Janka (ja nie mówię, że on to grzecznie robi), to 

też grzecznością trzeba świecić.  Nazywanie brukowcem jednej z gazet to niedobry przykład. 

Można pouczyć i świecić przykładem. Ja czytam obydwie te gazety (nie wiem, która jest 

bardziej na be, a która bardziej na cacy). Ta druga nie ma o czym pisać, to pisze że  

w Niegowie coś się stało  czy w Olkuszu. Ta przynajmniej zajmuje się naszym powiatem. 

Władza zawsze była świecznikowa i będzie się o niej pisać, czy będzie Pan tego chciał, czy 

nie. Nazwanie gazety, która pisze o Pana pobycie w szpitalu, brukowcem nie jest normalną 

procedurą. Nie każdy pracujący, jadący do pracy, może zrobić sobie tomografię i dalej do 

swoich obowiązków dotrzeć. Nie każdy, mam tego świadomość i możemy sobie to 

dowieść poza mikrofonem i kamerami. Ta procedura nie była potrzebna w tym momencie 

dla ratowania życia Pańskiego. Przywileje władzy są, władza jest  znana nie tylko  

w szpitalu. Z tej sytuacji wyszły dwie strony medalu, ale pouczając o grzeczności dobrze 

byłoby grzeczność utrzymywać. To tyle uwagi do tego wystąpienia. 
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I mam jeszcze jedno pytanie. W marcu była ze Starostwa przysłana Pani oceniająca 

połacie, zabrane pod drogę powiatową (o wyrównanie zabranych działek pod tę drogę 

zabiegałem od początku kadencji). Chciałbym wiedzieć, jaki jest dalszy ciąg tego 

zagadnienia i czy te panie mogą liczyć na odszkodowanie, ponieważ jedna z tych 

poszkodowanych czy darczyńców dla tej drogi powiedziała, że ten nowy operat czy ocena 

spraw finansowych dla pokrycia ich działek nie był dobrze przygotowany.   

Nie ma dziś radnego Konrada Knopa, który zadał pytanie o stan prawny procedowania  

i naszej mocy uchwałodawczej względem opinii Komisji. Czy opinia ma być obowiązkowa 

czy nie i czy to zostało jakoś postanowione. Pani mecenas powiedziała, że nie zrobi tego  

w ciągu 5 minut na ostatniej sesji. Miesiąc czasu minęło, to może miałaby czas, żeby 

można było opinię przedstawić”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Kierownik Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa 

przygotuje odpowiedź na piśmie. W zakresie uchwały dotyczącej przystąpienia do 

Lokalnej Grupy Działania nie mamy informacji, że ona jest nieważna”. 

 

Radca prawny Dagmara Kokowska – Smok (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałabym powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnej informacji, co by ta 

uchwała podlegała z przyczyn formalnych unieważnieniu. Biuro Rady, z tego co wiem, nie 

ma również takiej informacji. Chciałbym powiedzieć, że zapis w statucie, o którym 

rozmawiano na poprzedniej sesji, stanowi, ze projekt uchwały powinien być zaopiniowany 

przez odpowiednią Komisję i tak faktycznie jest. Natomiast chodzi o interpretację tego 

zapisu. Gdyby interpretacja, którą reprezentowała część radnych na poprzedniej sesji, 

byłaby powszechnie przyjęta (moim zdaniem ta interpretacja ma charakter rozszerzony), 

mogłaby prowadzić do tego, że mielibyśmy problem  z podejmowaniem uchwał.  Komisja 

nie może stać wyżej od całej Rady, dlatego –  moim zdaniem –  należy ten zapis odnieść do 

wszystkich Komisji. Komisja powinna zająć stanowisko, ale nie powinna wystąpić taka 

sytuacja, że Komisja w ogóle nie zajmuje żadnego stanowiska. Istotnie uchybieniem 

byłaby taka sytuacja, gdyby projekt nie był w ogóle przekazany do konsultowania  

z Komisją i w ogóle procedura byłaby w tym punkcie pominięta. Ale procedura 

przewidziana w statucie została wyczerpana, a członkowie Komisji (zresztą wszyscy radni 

ślubujecie i macie obowiązki w Komisjach, do których jesteście Państwo przydzieleni) 

powinni takie stanowisko zająć, przy czym zdecydowanie wypowiedziałabym się w ten 

sposób, że był też brak precyzji w określeniu, czego tak naprawdę brakowało Państwu do 

zajęcia stanowiska w przedmiocie tej uchwały, która nawet nie była aktem prawa 

miejscowego. Dlatego uchwała jest – w mojej ocenie –  ważna, spełnia formalne przesłanki 

i na tej podstawie nie można jej zakwestionować. Chciałbym tylko zaznaczyć, że 

gdybyśmy zakwestionowali ten zapis w ten sposób, że brak zajęcia stanowiska przez 

Komisję uniemożliwia procedowanie przez Radę nad projektem takiej uchwały, to  

w rzeczywistości ta interpretacja mogłaby doprowadzać do niemożności podjęcia przez 

Radę uchwały, często ważniejszej niż ta, nad która Rada procedowała. Dlatego uważam, że 

ta uchwała jest ważna i procedura została zachowana”. 

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam pytanie, a może sprostowanie. Nie chodziło mi o konkretną jedną uchwałę, tylko 

o zasadę procedowania i  uchwałodawstwa tej uchwały. Ja wiem, że została ona przyjęta  
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i przyjęliśmy to do wiadomości na ostatniej sesji. Zastanawia mnie, co w takich  

sytuacjach, kiedy nie będzie opinii. Tutaj zabrzmiało z Pani ust, że gdyby Komisja, nie 

podejmując stanowiska, miało ku temu jakieś poważne przesłanki, to wtedy mogłaby nie 

zająć stanowiska, bo powiedziała Pani, że nie stwierdza, czego właściwie Komisji 

brakowało, by tę opinię wydać. Może nie tymi słowami, ale cytuję z pamięci (jest nagranie, 

możemy cofnąć). Przynajmniej ja tak odebrałem, że właściwie nie wiem co Komisji 

brakowało do wydania opinii. Jakie to miałyby być przesłanki, żeby Komisja mogła 

stwierdzić, że nie podejmuje stanowiska. Czy to miałby być jakiś proceder następny i kto 

miałby określać te stanowiska i przyczynę dla takiego stanowiska”.   

 

Radca prawny Dagmara Kokowska – Smok (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odniosłam się do tego przypadku,  ponieważ akurat w tym przypadku wystąpiły takie 

okoliczności i dlatego omawiałam akurat ten przypadek. Ale proszę odnieść tę wypowiedź 

ogólnie do zasad. Ja to mówię świadomie, ponieważ może zajść różna sytuacja, ale w każdym 

przypadku, który spotkamy następnym razem, będziemy mieli z tym do czynienia. Natomiast 

jeśli chodzi o to, co powiedziałam ,to odniosłam się bardziej do wypowiedzi radnych, którzy 

reprezentowali na poprzedniej sesji jakieś zastrzeżenia. Natomiast – moim zdaniem –  nie 

sprecyzowali ich dokładnie na sesji. Precyzując chciałabym powiedzieć, że Komisja powinna 

zająć stanowisko. Jeżeli uważa, że nie ma dostatecznego materiału, czy jeżeli coś nie 

odpowiada im w projekcie uchwały, nie może zaopiniować negatywnie i przedstawić Radzie 

stanowisko w tej sprawie. Powinna zająć stanowisko w formie opinii w przedmiocie projektu. 

Takie jest moje zdanie, ponieważ gdybyśmy przyjęli zasadę, że Komisja może nie zajmować 

żadnego stanowiska i pozostawiać projekt uchwały bez jakiegokolwiek odniesienia w formie 

określonej opinii, to mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której Rada nie będzie w stanie 

podjąć uchwały. I takie jest moje stanowisko, że tu procedura została zachowana w tym 

przypadku i że uchwała (i to co najważniejsze) w treści, w jakiej zapadła na ostatniej sesji, 

jest uchwałą ważną”. 

 

Paweł Kaziród (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Promocji Jana Macherzyńskiego,  ja –  jako 

Wiceprzewodniczący –  czuję się zobowiązany do wyjaśnienia, dlaczego  nie było opinii  

w sprawie właśnie tej uchwały, która tutaj była podjęta. Otóż nie było  pełnej dokumentacji,  

nie było wniosku, o który Komisja poprosiła  w sprawie przystąpienia. Komisja poprosiła  

o uzupełnienie dokumentacji. Dostaliśmy projekt tej uchwały za pięć dziewiąta, w czasie sesji 

dokumentacji nam nie uzupełniono, w związku z czym Komisja nie podjęła w tym    

momencie stosownej uchwały i nie zaopiniowała tej uchwały. I tak to wyglądało. Nie 

chodziło o to, że Komisja nie chciała.  Komisja nie mogła wydać opinii, nie posiadając pełnej 

dokumentacji w tej sprawie. To tylko w kwestii wyjaśnienia tego”. 

 

Jerzy Gębala (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Słuchając wypowiedzi kolegi Leszka Wojdasa, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale   

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu nie jest zbytnio zainteresowana obwodnicą. Bo 

odniosłem wrażenie, że nie widać pomocy ze strony Komendy. Uważam, że oni są 

fachowcami tutaj i opinia policji o stanie bezpieczeństwa na tych drogach czy na tej drodze, 

która biegnie przez Zawiercie, jest bardzo ważna i powinna być brana pod uwagę przez 

Marszałka czy tak dalej. Czy tutaj nie możemy jakoś poprosić Komendanta, żeby oni 

troszeczkę pomogli”. (Leszek Wojdas z sali  stwierdził, że policja postępuje zgodnie  
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z przepisami, a nawet aż za bardzo zgodnie z przepisami). Pomijając to, co było na miejscu 

przy blokadzie, ale oni mają statystyki, więc może też mogą coś zrobić  w tym kierunku”.  

 

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

 

„Podobała mi się inicjatywa Leszka Wojdasa, a szczególnie to, jak potrafił spuentować. 

Uśmiechajmy się, bądźmy dla siebie mili.   

Ja pragnę dwie informacje  Państwu przekazać. W dniu 30 kwietnia mija termin złożenia 

Przewodniczącemu Rady  oświadczeń majątkowych. Traktujemy to wyjątkowo poważnie.  

Z serwisów od samego rana dowiadujemy się, czego to nie wpisał Minister Sławomir Nowak 

i ma wyznaczony termin rozprawy.  Ja tylko proszę,  zgłaszamy się do 30 kwietnia do Biura 

Rady Powiatu z oświadczeniem majątkowym.   

Zapraszam wszystkich radnych do udziału w uroczystościach z okazji świąt majowych, 

abyśmy godnie reprezentowali nasz powiat i naszą Radę wszędzie tam, gdzie mieszkamy, 

żyjemy czy pracujemy”.   

 

 

Ad.18.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach – dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady XLIX sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 11.00. 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Adam Rozlach  

                  


