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PROTOKÓŁ NR  L / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 20. maja 2014 roku 

 
 

Sesja – zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 16. maja 2014 roku w trybie art. 15 ust. 7 

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

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu Początek obrad – godzina 15.00. 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach.  

 

 

Obecni: 

 

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

 

 

Radni nieobecni: 

 

Jan Grela 

Artur Janosik 

Jarosław Kleszczewski 

Konrad Knop 

Małgorzata Komenda 

Rafał Porc 

Zbigniew Rok 

Jan Zamora 

 

  

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz radca prawny Starostwa Dagmara Kokowska – 

Smok, przedstawiciele prasy lokalnej i inni goście, zgodnie z załączoną do protokołu listą 

obecności.   

 

 

Ad.1.) 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach. Na podstawie listy 

obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał,             

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

Starostą Rafałem Krupą oraz pozostałe osoby, biorące udział w posiedzeniu. 

Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 16. maja 2014 

roku. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż w związku z potrzebą uzupełnienia wniosku  

o dofinansowanie pozyskane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych”  zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok  

w celu zwiększenia wkładu własnego na realizację inwestycji ze względu na zmniejszenie 

efektu ekologicznego dla tego zadania. Wraz z wnioskiem przedłożony został stosowny 

projekty uchwały.  

 

 

Ad.2.) 
 

Wobec braku propozycji dotyczących wprowadzenia zmian do przekazanego w materiałach 

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

obrad przedłożonym przez wnioskodawcę:    

   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Uwagi do porządku obrad.  

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

4. Zamknięcie sesji.  

 

 

Ad.3.) 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu):  

 

„W związku z faktem, że zostaliśmy potraktowani niekorzystnym wskaźnikiem, spadła 

efektywność ekologiczna projektu dotyczącego termomodernizacji budynku szpitala  

i będziemy musieli otrzymać mniejsze dofinansowanie. W związku z powyższym musimy 

zabezpieczyć niespełna 3.100.000 zł ze środków własnych. Chciałbym jednak szanownych 

radnych uspokoić, bo planujemy skorzystać z dodatkowego montażu finansowego  

w momencie pojawienia się możliwości skorzystania z środków centralnego programu  

operacyjnego, czy to krajowego czy wojewódzkiego. W związku z tym ta inwestycja może 

być dofinansowana ze środków norweskich  tylko i wyłącznie w 50%,  natomiast pozostała 

część czyli nasz wkład własny będzie mógł podlegać finasowaniu czy montażowi 

finansowemu  z wykorzystaniem środków z nowego okresu programowania. Dlatego też 

przedstawiony w budżecie wkład własny w wysokości ok. 7.000.000 zł będziemy chcieli 

zaspokoić ze środków finansowanych dodatkowych funduszy unijnych.    

Chciałbym jeszcze powiedzieć, że konkurencja  w mechanizmie norweskim jest bardzo 

wysoka i już dzisiaj wiemy, że chcemy dać sobie szansę i żeby próbować dokonać 

zmontować to w takim układzie. Dlatego poprosiłem Przewodniczącego Rady o zwołanie 

dzisiejszej sesji. Powiem jeszcze, że prawdopodobieństwo otrzymania tych środków nie jest 

stuprocentowe. 

Chodzi o to, że zgodnie z wytycznymi audytu ekologicznego efektywność w postaci 

odnawialnych źródeł energii jest niższa niż założona we wniosku. I teraz są dwie możliwości. 

Pierwsza to przyrównanie  zaplanowanej efektywności ekologicznej do tej naszej inwestycji 

w takiej postaci, jaka była, co się wiązało ze zmniejszeniem dofinasowania w formie dotacji. 

W drugim rozwiązaniu można jeszcze postawić, nie wiem, cztery wiatraki i dodatkowo  

200 m
2 

 paneli fotoorganicznych czy dodatkowe studnie produkujące ciepło, ale to w naszym 

szpitalu nie ma sensu. Dlatego też musimy przy tym parametrze pozostać, rezygnując niejako 

https://www.google.pl/search?client=firefox-a&hs=jeo&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&q=paneli+foto+organicznych&spell=1&sa=X&ei=BSZ_U76xH6-f7gbF5YCYCw&ved=0CCYQBSgA&biw=1280&bih=860
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z części dofinasowania, bo nie mamy w tym momencie innego wyjścia. To dla nas jest 

optymalne rozwiązanie, które nie zamyka nam możliwości do  montażu czyli do składana 

dodatkowych wniosków, między innymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych czy  Regionalnego Programu Operacyjnego (pytania Lecha Jarosa, który 

stwierdził, że ze złożonych wyjaśnień wynika, że zwiększamy udział własny i ubiegamy się  

o środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w razie ich nieuzyskania będziemy 

dociągać do tych innych). Jeżeli nie dostaniemy środków z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, to będziemy składać cały wniosek do RPO od początku do końca. Możemy też 

dodatkowo montować środki z innych programów. Składanie wniosków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego będzie najwcześniej na jesieni tego roku, a może się 

okazać, że za rok. W związku z czym chcemy iść trochę do przodu w tym zakresie. Fundusze 

norweskie planowo miały być rozdzielane na początku czerwca, a wiemy już, że się to 

przesunie na koniec września”.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przypomniał, że zgodnie z obowiązującym 

Statutem Powiatu Zawierciańskiego projekty uchwał, rozpatrywane na sesjach zwoływanych 

na wniosek uprawnionych podmiotów, nie podlegają opiniowaniu przez stałe Komisje Rady.  

 

Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr L / 613 / 14  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok  został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie, czyli  przy 17 głosach „za”.    

 

 

Ad.4.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach, dziękując wszystkim obecnym za przybycie, 

zamknął L sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego.   

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 15.15. 

 

 

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczący Rady Powiatu  

  

(-)Anna Bryła                  (-)Adam Rozlach 

 


