
BR.0002.006.2014.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  LI / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 29. maja 2014 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha. Początek obrad – 

godzina 9.50.  

 

Obecni: 
 

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

 

 

Radni nieobecni: 

  

Jan Grela 

Jarosław Kleszczewski 

Rafał Porc 

Zbigniew Rok 

  

  

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 LI 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.  

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Być może to nie dotyczy zmiany porządku obrad, ale wszyscy wiemy, że zmarł generał 

Wojciech Jaruzelski. Mnie nie było prawie dwa tygodnie w Polsce. Wróciłem wczoraj w nocy 

i jak włączyłem telewizję, to okazało się, że  krucjata PIS-owska czy jakaś tam była 

zatrzymać pogrzeb różańcem. Ja, proszę Państwa, uważam, że generał Jaruzelski to jedna  

z najbardziej wybitnych postaci w polskim życiu politycznym. Ja akurat miałem to szczęście 

(lub takiego pecha), że w czasie stanu wojennego byłem w wojsku. Ja wiem jak to się działo,  

jak to wszystko wyglądało. Wielkość tego człowieka polegała na tym, że kiedy trzeba było 

nas obronić przed sowietami (ich zachowania jakie są, to wszyscy wiemy), wprowadził stan 

wojenny. Faktycznie zginęło ludzi i to jest wielkie nieszczęście, ale kiedy dojrzał czas do 

tego, żeby oddać władzę, to generał Jaruzelski oddał tę władzę. Proszę Państwa, być może ta 

moja propozycja będzie kontrowersyjna, ale ja proponuję minutą ciszy uczcić pamięć 

generała Jaruzelskiego. Pan Przewodniczący, proszę, niech Pan zdecyduje”. 

 

Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci generała Wojciecha 

Jaruzelskiego. 

  

Wobec braku innych uwag dotyczących wprowadzenia zmian do porządku obrad, sesja 

odbyła się zgodnie z następującym porządkiem obrad, ustalonym przez Przewodniczącego 

Rady Powiatu:  

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu Nr XLIX / 14 z dnia 24 kwietnia 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 stanu bezpieczeństwa publicznego  

i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2013 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

powiatu zawierciańskiego w 2013 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funkcjonowania pogotowia ratunkowego na 

terenie powiatu zawierciańskiego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Zawierciańskiego za 2013 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2013 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2013 rok. 

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

Powiatowego w Zawierciu. 

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

Powiatowego w Zawierciu. 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału powiatu zawierciańskiego na okręgi  

wyborcze w wyborach do Rady Powiatu 

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

nieruchomości. 

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

nieruchomości. 

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

nieruchomości. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Dziecku  

i Rodzinie w Górze Włodowskiej. 

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

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym  

w wyborach do Sejmiku województwa Śląskiego. 

22. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół  

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w 2013 roku.  

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

korespondencji. 

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wolne wnioski. 

26. Zamknięcie sesji.  

  

Były Prezes Związku Inwalidów Wojennych Stefan Słopiecki (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący, szanowni radni, Panie Starosto drodzy mieszkańcy ziemi 

zawierciańskiej. Przypadło mi w udziale udzielić parę słów informacji odnośnie działającego 

tutaj na ziemi zawierciańskiej Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej. Skąd się 

wzięła ta nazwa i ta organizacja i czy musiała powstać? Tak, musiała powstać z chwilą 

zakończenia I wojny światowej, w której to od sztandarami polskimi we wszystkich trzech 

zaborach walczyli o niepodległą Polskę polscy żołnierze i oni polegli Czy tym zwycięstwem 

ktoś się zainteresował i rannymi, zmarłymi, wdowami? Nie, stąd konieczność powstania 

Związku Inwalidów Wojennych, który w kwietniu na Zjeździe Krajowym Delegatów 

Ogólnokrajowego Stowarzyszenia powstał. Działał przez okres międzywojenny. Symbolem 

tego, że działał, jest wybudowany w 1935 roku obiekt inwalidy wojennego im. J.Piłsudskiego, 

który stoi do dnia dzisiejszego na ulicy Sienkiewicza 18. Obiekt ten przetrwał do dnia 

dzisiejszego. Został sprzedany aktem notarialnym przez Zarząd Główny Polskiego Związku 

Inwalidów Wojennych z przyczyn obiektywnych, gdyż nie był w stanie utrzymywać tego 

budynku.  

Trzy następne symbole, które świadczą o tym, to jest sztandar Związku Inwalidów 

Wojennych, 23 miesiące po zakończeniu II wojny ufundowany przez społeczeństwo ziemi 

zawierciańskiej. W sztandarze tym znajduje się 136 gwoździ pamiątkowych z różnych 

rejonów Polski. Delegaci przyjechali na wręczenie tego sztandaru z Warszawy, Białegostoku, 

Krakowa, Wrocławia, jak Polska długa i szeroka. Proszę sobie wyobrazić stan gospodarki 

komunikacyjnej w tym okresie, zaraz po wojnie, gdy dokonano tego aktu.  

Na dzień dzisiejszy nie ma już członków, którzy mogliby dalej podjąć te działania  

i  kontynuować swoje statutowe zadania na terenie ziemi zawierciańskiej. W związku z tym 
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już dwa lata wstecz podjęliśmy uchwałę o stopniowym przygotowaniu do rozwiązania tego 

Związku. Dostaliśmy akceptację władz nadrzędnych. Pozostałe osoby, które są (mamy jeden 

jedyny ciężki przypadek –   93-letnia członkini leży w najcięższym stanie) opiekę mają 

zapewnioną. Po przekazaniu obowiązków Prezesa Związku Inwalidów Wojennych w 2003 

roku przez świętej pamięci Czesława Gomułkę, te obowiązki pełniłem  do 31 grudnia 2013 

roku. Przez okres mojej pracy społecznej nie spotkałem się na całej ziemi zawierciańskiej  

z nieprzychylnymi sytuacjami. Byłem zawsze godnie reprezentowany i z szacunkiem 

odnosiły się samorządy wszystkich gmin i Starostwa włącznie do obecnej chwili. Za te miłe 

wspomnienia, składanie życzeń jubilatom i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku, 

dziękuję Tadeuszowi Czapińskiemu, który  zastępował Pana Przewodniczącego i Starostę. 

Od tych pierwszych dni do dnia dzisiejszego ta współpraca jest dobra.  

Skończył się oddział, moja funkcja również się skończyła w działalności, ale ci, którzy 

jeszcze pozostali, są pod moją stałą opieką. Nad tym stanem ciężkiej osoby Pan dyrektor 

MOPS Zygmunt Knopik ma doskonałe rozeznanie ode mnie i kontroluje opiekę nad tą osobą. 

Za te miłe wspomnienia i owocną współpracę pozwolę sobie dzisiaj wręczyć uhonorowanie 

okolicznościowym medalem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych,  który przyznał Zarząd 

Główny dla Starostwa Powiatowego. Panie Starosto, bardzo proszę po wręczeniu tego 

medalu, żeby Pan był uprzejmy gdzieś w honorowym miejscu swojego gabinetu uhonorować 

go  łącznie z legitymacją,  żeby służył następnym starostom, następnej władzy samorządowej 

jako przykład. 

Za miłą, rzeczową, konkretną współpracę Tadeusz Czapiński został uhonorowany 

podziękowaniem przez Prezesa Zarządu Głównego doktora inżyniera Mariana 

Kazubkiewicza.  
Prezydium Zarządu Okręgowego w Katowicach uhonorowało podziękowaniem Adama 

Rozlacha – Przewodniczącego Rady za zasługi dla naszej organizacji i całej społeczności 

inwalidów wojennych. 

Podobne podziękowania dla Pana Starosty Rafała Krupy, który jest kontynuatorem  

współpracy poprzednich starostów,  którzy tutaj na tej ziemi sprawowali władzę. 

Dwa zdania o sobie. Ponad 30 lat w broni pancernej na różnych stanowiskach, od dowódcy 

czołgu ciężkiego aż po operacyjnego pułku. Kiedy zdrowie się trochę zachwiało przeszedłem 

do współpracy między innymi w  Powiatowym byłym Sztabie Wojskowym tutaj w Zawierciu 

przez 4 lata. Później zakładałem Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w Częstochowie, 

kiedy powstało nowe województwo administracyjne, na czele  którego był wspaniały 

człowiek, kurator katowicki Mirosław Wierzbicki (zmarł, kiedy go internowano. Chciał iść 

do strajkujących i nie pozwolono mu po linii politycznej. Internowany, serduszko nie 

wytrzymało, odszedł z tego świata). Ci, którzy tutaj są, pamiętają tego człowieka. Naprawdę 

ja go mile wspominam i miejsce jego pochówku pozostało w Częstochowie. Życzę tutaj 

wszystkim radnym wspaniałego zdrowia i pracy zawodowej i społecznej dla dobra naszej 

społeczności ziemi zawierciańskiej. Serdecznie dziękuję”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach podziękował za krótkie podsumowanie  

i przekazane podziękowania.  

  

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałem tutaj serdecznie podziękować Panu pułkownikowi Stefanowi Słopieckiemu za 

wieloletnią współpracę z powiatem zawierciańskim, z mieszkańcami, ale przede wszystkim 

na rzecz mieszkańców inwalidów wojennych i osób represjonowanych na terenie powiatu. 

Jego działalność niejednokrotnie przyczynia się do tego, że te osoby, które były czasami 

porzucone, odnalazły swoje miejsce w środowisku. Problemy, z którymi borykało się 



 5 

środowisko kombatanckie, były poruszane nawet na najwyższych gremiach w powiecie. 

Dlatego serdeczne podziękowania, Panie pułkowniku, szczególnie za te duże odznaczenie dla 

powiatu zawierciańskiego – Krzyż na  95 –lecie Związku Inwalidów Wojennych. Serdeczne 

podziękowania”. 

 

 

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół Nr XLIX / 14 z dnia 24. kwietnia 2014 roku  został przyjęty jednogłośnie, czyli  

przy 21 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: 24. kwietnia, 29. kwietnia,  

13. maja,  16. maja, 20. maja i 28. maja br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

 

  podjął uchwały w sprawach: 

– przyjęcia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, zmian w planie finansowym i zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023 w zakresie zgodnym ze 

swoimi  kompetencjami; 

– przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania 

zobowiązań w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego  Zarządowi przez 

Radę Powiatu;  

– ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Romana 

Gostkowskiego w Łazach i Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zawierciu; 

– powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia ww. konkursów;   

– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu; 

– przyznania dotacji w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie dla: Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 

Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zawierciu na realizację zadania  

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” oraz Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 

realizację zadania pn. „Zdrowo, sportowo i międzypokoleniowo”; 

– przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  odnośnie projektów 

uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu oraz uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Dziecku  

i Rodzinie w Górze Włodowskiej. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie otwartych spotkań z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi do 

wymienionych dokumentów. 
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– ustalenia wysokość stawek za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie 

powiatu zawierciańskiego, pozostających w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych; 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów 

użyczenia, najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz lokali użytkowych znajdujących się  

w budynkach usytuowanym na nieruchomościach będących w użytkowaniu Szpitala 

Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, a także w budynkach 

usytuowanych na nieruchomościach oddanych w trwały zarząd na rzecz szkół  

i placówek oświatowych;  

– pozytywnego zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Kroczyce na lata 2014 – 2017”; 

– upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Porębie do podpisywania dokumentacji 

projektu pt. „Ćwicz ciało i umysł – nauka i sport”, finansowanego w ramach programu 

Erasmus+ Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne; 

– upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół  

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu do dokonywania wszelkich 

czynności związanych z realizacją termomodernizacji budynku Zespołu Szkół  

w Porębie i budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. 

 

 omówił i przyjął: 

– wyniki finansowe uzyskane przez Szpital Powiatowy w Zawierciu i Zakład 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 4 miesiące br.; 

– sprawozdanie finansowe powiatu zawierciańskiego za 2013 rok, które zostało 

przedłożone Radzie Powiatu; 

– informacje o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów 

własnych na 2014 rok w szkołach i placówkach oświatowych, 

– informacje dotyczące wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

w roku 2013; 

– informacje na temat realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych  

i modernizacyjnych w jednostkach oświatowych w 2013 roku oraz planowanych do 

realizacji  w roku 2014; 

– informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz  

o działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków. 

 

 wyasygnował środki finansowe dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze 

Włodowskiej z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na  potrzeby placówki; 

 

 ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2014 / 2015 do 

publicznych szkół dla dorosłych, publicznych szkół policealnych oraz na kwalifikacyjne  

i kursy zawodowe; 

 

 negatywnie rozpatrzył wniosek Miejskiego Klubu Sportowego  „Poręba”  

o dofinansowanie wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na obóz sportowy ze względu na brak 

podstaw prawnych w tym zakresie (zadanie to nie mieści się w katalogu zadań 

przypisanych ustawami samorządowi powiatowemu); 

 

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

sesji oraz sesji, która odbyła się w dniu 20. maja br.   
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Jednocześnie poinformował, że: 

 

‒ zakończyły się postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w sprzęt medyczny. W dniu wczorajszym podpisana została umowa na 

dostawę tomografu komputerowego. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej, adaptacje pomieszczeń oraz dostawę tomografu wraz  przeszkoleniem 

pracowników. Zakończenie prac planowane jest na dzień 22. sierpnia br. 

‒ w ostatnim czasie realizowane są następujące inwestycje i remonty: remont drogi 

powiatowej w miejscowości Łany Małe, przebudowa chodnika przy ul. Piłsudskiego  

w Zawierciu, przebudowa chodnika drogi powiatowej Goleniowy – Wywła – Starzyny – 

Brzostek, poprawa oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg; 

‒ zakończyło się postępowanie przetargowe  w zakresie wyboru wykonawcy przebudowy 

ciągu dróg powiatowych z dostępnością do Szpitala Powiatowego w Zawierciu relacji 

Górnośląska – Towarowa – Brata Alberta – Rzemieślnicza –Miodowa;  

‒ w dniach 8 – 9 maja br. uczestniczył w XVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów 

Polskich w Mikołajkach, podczas którego odbyły się dwa seminaria poświęcone istotnym 

problemom w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze z nich dotyczyło 

wyzwań dla systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce i w Europie, jakie 

wiążą się ze zmianami demograficznymi. Tematyka drugiego dotyczyła przyszłości 

samorządów terytorialnych.  Zgromadzenie przyjęło także szesnaście stanowisk  

w sprawach ważnych dla  funkcjonowania samorządu m.in. w sprawie finansowania 

zadań geodezyjnych i kartograficznych, finansowania budowy i modernizacji dróg 

publicznych i wielu innych  istotnych dla samorządów zagadnień; 

‒ w dniu 15. maja br. wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia                     

i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  

w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji  w Warszawie, a w dniu 27. maja br.  

w posiedzeniu tego Zespołu, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. 

 

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

na terenie powiatu oraz o planowanych imprezach i uroczystościach: 

 

– w dniach 27. kwietnia – 9. maja br. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Żarnowcu przebywała grupa uczniów wraz z opiekunami z norweskiej 

szkoły rolniczej z Tany. Uczniowie odwiedzili również Starostwo Powiatowe  

w Zawierciu; 

– w dniu 30. kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu. Jednym z tematów obrad były zmiany do Statutu Szpitala; 

– w dniu 7. maja br. zostały zakończone przeglądy koryt, wałów przeciwpowodziowych, 

zbiorników wodnych oraz urządzeń piętrzących na terenie powiatu zawierciańskiego pod 

kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego, które prowadziły odpowiednie podmioty 

przy uczestnictwie przedstawiciela Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego;  

– w dniu 10. maja r. odbyły się w Zawierciu  VII Powiatowe Zawody Sportowo – 

Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu zawierciańskiego. W zawodach 

reprezentowanych przez wszystkie gminy powiatu startowało 6 drużyn kobiecych  

i 11 drużyn męskich; 

– w dniu 13. maja  br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 

odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Podczas uroczystości najbardziej 

zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższy stopień  
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służbowy. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbyły się w dniu 22. maja br.  

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach; 

– w dniu 15. maja br. w gminie Łazy po raz siódmy odbyły się obchody Powiatowego Dnia 

Bibliotekarza; 

– w dniu 16. maja br. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego m.in. dokonano oceny stanu bezpieczeństwa 

oraz mówiono realizację inwestycji drogowych  na drogach powiatu zawierciańskiego; 

– w dniach 16 – 18 maja br. na terenie gmin: Włodowice, Szczekociny i Irządze odbył się 

XI Międzynarodowy  Etapowy Wyścig Kolarski  „Szlakami Jury”; 

– w dniu 17. maja br. w Parku Wodnym „Jura” w Łazach pod patronatem powiatu 

zawierciańskiego i Powiatowej Rady Sportu odbyła się Jurajska Liga Pływacka; 

– w dniach 21 – 22. maja br. odbyły się  Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Piłce 

Siatkowej Zawiercie – Poręba 2014 (współorganizatorem imprezy było Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu);  

– w dniu 22. maja br. wzorem lat ubiegłych Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Zawierciu zorganizowała Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Jest to akcja 

ogólnopolska mająca na celu promowanie bibliotek i czytelnictwa oraz propagowanie 

roweru jako środka lokomocji; 

– zaprosił do uczestnictwa w XIII Rodzinnym Gwieździstym Zlocie Rowerowym, który 

odbędzie się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego w Morsku w dniu 30 maja br.; 

– zaprosił do udziału w XVI Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel  

i Śpiewaków oraz Jarmarku Twórczości Ludowej i Rękodzielnictwa,  który odbędzie się 

dnia 8. czerwca br. w Szczekocinach; 

– poinformował, że Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 

będzie realizował nieodpłatne badania układu oddechowego dla dorosłych mieszkańców 

zawierciańskich osiedli: Bzów i Wydra Zielona. Badania rozpoczynają się w dniu  

29. maja br. i będą prowadzone w wyznaczone dni w miesiącu czerwcu i lipcu br. na 

terenie Przychodni Specjalistycznej przy ul. Powstańców Śląskich 8 w Zawierciu. Więcej 

informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej powiatu. 

 

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

  

 

Ad.5.) 
 

Leszek Wojdas (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W jednym z ostatnich numerów „Dziennika Zachodniego” (jest tutaj Pan redaktor) była 

zamieszczona – że tak powiatem – ocena aktywności poszczególnych radnych powiatu. 

Pierwsze miejsce zajął Jan Macherzyński, ja próbuję nadrobić. Ponieważ 5 miesięcy zostało 

do końca kadencji, więc  nie mam szansy, ale jedną z nich dzisiaj wykorzystuję.  

Panie Starosto i Panie Przewodniczący,  ja mam takie pytanie. W ostaniem czasie na moją 

skrzynkę mailową przychodzą zapytania i informacje z gminy Łazy odnośnie tych wszystkich 

perypetii i prowadzonych tam działań grupy społecznej (utkwiło mi nazwisko Nowak). 

Krótko o co chodzi. Jest to problem być albo nie być kopalni złóż cynku i ołowiu na terenie 

naszego powiatu. I nie Radzie Powiatu dzisiaj oceniać, czy ta kopalnia powstanie czy nie. Dla 

nas jako radnych powiatu ważny jest sygnał, że tam jest spór odnośnie budowy na tych 

terenach, na terenach naszego powiatu, olbrzymiego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które 

ma wpływ na przyszłość funkcjonowania  naszej całej społeczności, bo są blaski i są –  jak 

zwykle – cienie. Przy tego typu inwestycjach są pewne zagrożenie ekologiczne i na ten temat 
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nie ma się co przekonywać. Natomiast pomijam aspekt ekonomiczny, ponieważ znanym jest 

powiedzenie, że jeśli są tylko powodzenia, to tylko wpuścić (przepraszam, że powiem)   

ekonomistów (nie daj boże polskich), że gdzieś coś skopią. Myślę, że przy naszych 

zdolnościach na pustyni brakło by piasku. Jaką rzeczywiście korzyść odniesie państwo 

polskie?  Robi to firma kanadyjska. Ja też jakoś przechodzę do tego z ciarkami na plecach, bo 

nie mam zaufania do kapitałów, a jeszcze  mocno gdzieś z tamtej strony. Ale krótko. Czy 

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego rozważał zajęcie stanowiska, aczkolwiek niewielki jest 

wpływ na to, jeżeli minister podejmie taką,  a nie inną decyzję. Natomiast należy się liczyć  

z opinią społeczną, bo to nasze społeczeństwo wybiera nas, przedstawicieli, do tej Rady 

Powiatu. Oczywiście jest to też problem gminy Łazy. Tam są takie czy inne prowadzone 

rozmowy i działania wyjaśniające na szczeblu gminy i społecznego komitetu czy zespołu tych 

ludzi z Rokitna Szlacheckiego i okolic. I druga sprawa. Panie Przewodniczący, z tej 

korespondencji, którą ja otrzymałem, okazuje się, że oni już wcześniej występowali do nas  

o zajęcie być może stanowiska. Nam trudno jest podjąć stanowisko czy my chcemy kopalni 

czy nie chcemy, ale jako radni powinniśmy wyrazić swoją opinie i swoje zdanie.  Podobnie 

Zarząd, bo jest to materia bardzo delikatna. Ktoś nam zarzuci, że my ustawiamy się przeciw,  

a z drugiej strony, jakie to byłyby duże szanse rozwojowe w powiecie, który jest powiatem 

biednym, ma duże bezrobocie. Warto byłoby się również odnieść do stanowiska zajętego 

przez Radę Miasta Zawiercie. Z tego, co tam pisze z tej korespondencji  e-mailowej, wynika 

że miasto zajmowało stanowisko. Jest tutaj też Przewodniczący Rady Miasta. Ja tylko 

sygnalizuję ten temat i wydaje mi się, że powinniśmy się do niego odnieść.  I to tylko tyle, 

znowu Janek ma o jeden więcej”.   

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jest mi bardzo miło, że tam zaistniałem czy zafunkcjonowałem. Naprawdę nie wiedziałem  

o tym. Powiem szczerze, że nie jestem zaskoczony, dlatego że nie chodzi Macherzyńskiego, 

ale dowiedziałem się od koleżanki, która pracuje w instytucji w Porębie i powiedziała mi, że 

taki artykuł powstał. No to tak to poszło.  

W ramach głosu mojego przedmówcy chciałem powiedzieć, że ten temat już poruszaliśmy 

wcześniej i powiem szczerze, że dzisiaj nosiłem się z zamiarem (a nie umawialiśmy się),  

żebyśmy może wystosowali nawet i zaproszenie (czy nawet ja w ramach Komisji Promocji) 

dla przedstawiciela wysokiej rangi, żeby ten temat nam obiektywnie przedstawił, ponieważ 

z korespondencyjnej e-mailowej i  dyskusji, która została wywołana wcześniej przeze mnie  

w zakresie pisma skierowanego do Pana Przewodniczącego, wynika, że nie mamy takiej 

obiektywnej orientacji. Jest dużo głosów, za dużo głosów przeciw. Może to byłoby ciekawe.  

Ja jakby wspieram głos kolegi Leszka Wojdasa jako radnego, żebyśmy zajęli jakieś 

stanowisko. Być może po takim spotkaniu, przedstawieniu sytuacji, rozważenia wszystkich za 

i przeciw tej inwestycji, która i tak właściwie wydaje się być niezależnie od stanowiska 

kogokolwiek, bo będzie o tym decydowała instancja wyższa. To a propos tego głosu.  

Chciałbym zapytać (mamy w materiałach uchwałę na temat Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego) jaka jest sytuacja, stan obecny i zakończenie inwestycji jako całości i jaki jest 

termin uruchomienia Oddziału. Mówiliśmy o tym terminie, ja nie chcę o tym przypominać, 

natomiast być może klaruje się jakiś termin, kiedy to wszystko będzie zakończone  łącznie  

z wyposażeniem.  

Sytuację szpitala znamy, bo mamy sprawozdanie. Mam takie pytanie, jeśli chodzi o nie tyle 

transport medyczny, ile o funkcjonowanie karetki i mam taką prośbę o odpowiedź Panią 

Dyrektor. Czy sam kierowca może przyjechać karetką do niepełnosprawnego czy osoby 

starszej, żeby samemu przywieść tą osobę ze szpitala. Słyszałem o takim przypadku (nie 

jednym, tylko dwóch). Potem taka osoba, często niesiona w kocu, obsuwa się gdzieś tam na 
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schodach, bo ani jedna osoba nie ma siły, a kierowca sam nie może sobie poradzić (często jest 

jedna osoba w domu). Czy taka sytuacja ma miejsce, czy może mieć miejsce, czy to jest 

zasadne i jak to wygląda ze strony tego transportu.  

Przypominam, że pytałem kiedyś, a w materiałach sprawozdawczych jest kwestia skażenia 

Pszczelnych Łąk. Ja otrzymałem odpowiedź i informacje z Urzędu Miasta Zawiercie  

i  otrzymałem informacje z Wydziału Ochrony Środowiska w Katowicach  w ramach tego 

zapytania przez nasz referat, z którego wynikało, że jedni wskazują na drugich, że tą sprawą 

się zajmują. Chciałbym zapytać, kto się tym zajmuje obecnie i czy nadal informacja jest taka, 

jaka była i czy tam coś się dzieje, czy ktoś się tym zajmuje w kwestii egzekucji po skażeniu. 

Jeszcze jedną mam taką sytuację i  nie wiem, czy to teraz ,czy w sprawach różnych, ponieważ 

jest to pytanie i zastanowienie się. Proszę Państwa, spotkałem się z taką sytuacją, że jest 

droga krajowa, jest pas ruchu i w ramach tego pasa (muszę brutalnie tak powiedzieć) 

spotkałem się  z kilkoma takimi sytuacjami. Jeżeli jest tam teren nieuporządkowany albo 

krawężniki są zdewastowane, a być może tam niekiedy leży i coś, co się nazywa na g…,  

a czasem k… czyli kupa, czy coś innego (może być kupa śmieci), to nikt tym się nie zajmuje  

i nie zajmują się również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Natomiast jeśli ktoś chce zrobić coś dobrego, konstruktywnego, poprawić infrastrukturę i na 

tej części pasa, który sam wcześniej doprowadził do porządku i posadził tam trawę, przywiózł 

sobie kupę piachu, żeby zmodernizować coś tam obok, to natychmiast pojawia się 

przedstawiciel GDDKiA i stawia mandat za tę kupę piachu, która tam jest dwa czy trzy dni. 

Ja się pytam, kto w tym jednym i drugim przypadku ma płacić te mandaty. Kiedy leży ta 

pierwsza kupa, kiedy nie sprząta i nie widzi tego przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych, a w tym drugim przypadku ma płacić właściciel. To takie pytanie o morale  

i o funkcjonowanie tego wszystkiego. Jeżeli ten mandat jest nałożony, to gdzie idą te 

pieniądze, czy faktycznie na poprawę infrastruktury, tej części drogi czy na coś innego”. 

 

Krystyna Koczur (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W ramach interpelacji składam interpelacje w sprawie: 

 pilnego naprawienia drogi powiatowej łączącej Rokitno Szlacheckie z Zawierciem przez 

miejscowość Kaźmierówkę,  którą codziennie mieszkańcy tej i sąsiednich miejscowości 

dojeżdżają do pracy. Jest to droga zniszczona, wyboje się porobiły. Ona była utwardzona, 

ale w tej chwili tam nie da się przejechać. Proszę także o wycięcie młodego drzewostanu  

i krzaków wzdłuż tej drogi, które powodują znaczne zwężenie drogi; 

 proszę o wycięcie drzew i krzaków przy drodze powiatowej w miejscowości Mitręga na 

wprost przystanku autobusowego wzdłuż  ostrego zakrętu tej drogi, ponieważ rozrośnięte 

i pochylone drzewa powodują słabą widoczność, a jest to droga o dużym natężeniu ruchu; 

 trzecia interpelacja dotyczy wykonania chodnika przy ulicy 1 Maja w Rokitnie 

Szlacheckim. Ja o ten chodnik zwracam się już od 4 lat i teraz po raz kolejny proszę  

o wykonanie tego chodnika. Jest to główna droga, po której kursują autobusy dowożące 

mieszkańców do swoich domów, dzieci dochodzą tą drogą do szkoły i do przedszkola. 

Tam w tej wsi jest to droga, którą dochodzą mieszkańcy do sklepu, do kościoła. Bardzo 

wskazane jest, aby ten chodnik zrobić. Tak jak mówię, proszę o ten chodnik już od 

dłuższego czasu; 

 również sygnalizuję problem budowy kopalni i dołączam się do interpelacji i zapytań 

radnego Leszka Wojdasa i również proszę o jakieś stanowisko, ponieważ na skrzynki e-

mailowe radnych w tej chwili bardzo intensywnie  i od dawna korespondencja od 

mieszkańców jest przesyłana i chyba nadszedł najwyższy czas żeby się tym zająć.”. 

 (Zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacje zostały złożone również w formie pisemnej). 
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Małgorzata Komenda (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Dwie moje interpelacje dzisiaj w zasadzie dotyczą jednego tematu. Chodzi o przebudowę  

ul. Towarowej i Brata Alberta. Chodzi mi o to, czy jest w planie budowy uwzględnione są 

parkingi czy na ul. Towarowej czy Brata Alberta. W dużej mierze ja nawiązuję do mojej 

wcześniejszej interpelacji z zeszłego roku odnośnie ul. 3 Maja, gdzie kierowcy (stety czy 

niestety), osoby dojeżdżające do pracy poza miejsce zamieszkania czyli poza Zawiercie 

muszą te samochody zostawiać, bo pracują. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę fakt, że na 

ulicy 3 Maja osoby prowadzą sklepy i to jest też ich miejsce utrzymania. Tam pracują, z tego 

mają dochody. Problem pojawia się w momencie, gdzie te osoby po miesiącu, dwóch, trzech 

czy po roku muszą te sklepy zamknąć, ponieważ nie uzyskują odpowiednich dochodów  

i przestaje im się to opłacać. A przestaje im się opłacać, ponieważ nie ma klientów, a nie ma 

klientów, ponieważ oni mają swoje samochody i zależy im na parkingu. Szanowni Państwo, 

wiecie, że teraz jest tak, że jak chcemy iść do sklepu, to chcemy zaparkować i nie iść 2 km do 

tego sklepu, tylko kawałek i zrobić zakupy. To jest dla tych osób, którzy utrzymują się z  

handlu przy ul. 3 Maja duży problem, ponieważ klient odchodzi, bo nie ma miejsc 

parkingowych. Osoby, które tam parkują, zostawiają samochody na 8, 9, 12 godzin. Czy nie 

należałoby w związku z tym zastanowić się i znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby stworzyć  

bezpłatne parkingi czy na ul. Towarowej czy Brata Alberta i osoby dojeżdżające mogłyby 

sobie spokojnie tam dojść, przecież jest tam dojście do peronu i  na dworzec.  Myślę, że warto 

by się nad tym zastanowić, może wprowadzić  taksometry za parkowanie i powyżej 2 – 3   

wprowadzić jakieś opłaty, bo – tak jak mówię –  jest to problem zarówno dla mieszkańców, 

jak i dla tych osób, którzy z działalności utrzymują.  

Idąc dalej tym tematem mam jeszcze jedno pytanie. Czy w związku z przebudową ul. Brata 

Alberta wzięto pod uwagę taką możliwość (uważam, że to byłoby bardzo dobre i wskazane) 

przebudowania skrzyżowania na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. To jest to skrzyżowanie, na 

którym niedawno zrobiono sygnalizację świetlną. Tam pojawił się taki problem, a mianowicie   

od strony wyjazdowej z miasta ani wjazdowej nie ma odrębnego pasa dla osób skręcających 

w lewo. Jest miejsce, żeby ten pas zrobić, wystarczy poszerzyć drogę, wyciąć kawałek 

chodnika i tak to zmodernizować, żeby ten pas zrobić. Muszę powiedzieć, że przy dużym 

natężeniu ruchu, zanim światła się zmienią, to osoby chcące skręcić w lewo czekają, a za nimi 

stoją osoby, które chcą jechać prosto. Czy nie warto się nad tym zastanowić, żeby 

rzeczywiście zrobić ten dodatkowy pas dla skręcających w lewo. Uważam, że rozładowałoby 

to bardzo ruch uliczny i byłaby większa płynność ruchu i ulica by się tak nie korkowała. 

Wiadomo, że jest giełda, rynek. Jest to droga wojewódzka  ulica wojewódzka  i bardzo bym 

prosiła o odpowiedź na to pytanie”. 

(Zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacje zostały złożone również w formie pisemnej). 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam krótkie trzy pytanka. Pierwsze dotyczy ulicy Blanowskiej. Chodzi mi konkretnie  

o  Górę Blanowską. Tam w ciągu czterech lat cztery razy była nakładana nawierzchnia. 

Chciałem się tylko zapytać, z czyich to pieniędzy, kto jest winien takiego niedbalstwa, że 

położono taką a nie inną nawierzchnię.  

Drugie pytanie do Pana Starosty. Panie Starosto, niech Pan nie ucieka. Ja chciałem się 

zapytać, czy gdyby przeciętny Kowalski albo powiedzmy inaczej, na przykład Janek Zamora 

jedzie gdzieś i widzi jakiś wypadek,  zagrożenie, wyciąga telefon i dzwoni na policję czy straż 

pożarną, to jak by Pan to nazwał: zwykły obywatelski obowiązek czy naturalny odruch ludzki 

czy bohaterstwo. 
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Teraz pytanie do Pana Przewodniczącego. Panie Przewodniczący, w „Kurierze 

Zawierciańskim” ukazał się artykuł pt. „Doniósł na Rozlacha do prokuratury”. To byłem ja, 

gdyby Pan miał wątpliwości i tutaj jest taka pańska odpowiedź na moje doniesienie (cytat): 

Od początku, kiedy Jan Zamora został radnym, swoim zachowaniem przekraczał granice 

przyzwoitości, której przekraczać nie można. Wyśmiewał innych radnych . Można podać wiele 

przykładów. I tutaj mam pytanie od razu do Darka Bednarza. Darek, wyśmiewałem cię, 

Zdzisiek Maligłówka – wyśmiewałem cię, a może Andrzej Wilk – czy ja kiedyś 

wyśmiewałem Cię? Panie Przewodniczący, w związku z tym nasuwają się pytania, ale zanim 

do nich przejdę, to będą kontynuował. Pan dalej mówił że, Starosta Krupa był wyśmiewany, 

że skończył niewłaściwą szkołę. Panie Przewodniczący, Pan nie słucha ze zrozumieniem. 

Jeśli by Pan słuchał, to ja nigdy, ale to przenigdy, nie powiedziałem, że Uniwersytet 

Ekonomiczny to jest jakaś zła szkoła. Ja tylko wyśmiewałem Pana Starostę z tego powodu, że 

on napisał na swoim portalu czy jak tam nazwać, że to szkoła elitarna, a muszę powiedzieć 

Panu, Panie Przewodniczący,  że moja córka studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, robi 

doktorat z fizyki medycznej i ja nigdy z jej ust nie słyszałem, żeby ona powiedziała, że  

studiuje na elitarnej szkole, bo po prostu szkół elitarnych w Polsce nie ma i dlatego to tak jest 

dzisiaj. W związku z tym chciałem się zapytać, dlaczego Pan kłamie, Panie Przewodniczący. 

To tylko tyle”. 

 

Henryk Górny (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem zadać pytanie, ale zanim zadam  pytanie, to powiem tak. Maria Dąbrowska 

napisała, że życie ludzkie to są noce i dnie. Z nocą wiążą się sprawy ciemne, z dniem jasne. 

Wobec tego chciałem zadać pytanie dotyczące jaśniejszej strony naszego życia, niekonieczne 

angażując wielkie środki inwestycyjne, bo większość naszych interpelacji dotyczy środków 

inwestycyjnych, a tych środków Pani Skarbnik chyba pomnażać jakąś metodą cudowną nie 

potrafi (jeśli potrafi, to zgłosimy do Nagrody Nobla). Chciałem jeszcze raz zapytać, jakie 

będą podjęte działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa  w rejonie ulicy 

Sikorskiego, w tym miejscu, gdzie jest przystanek Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz gdzie 

zatrzymują się wszystkie inne podmioty, które obsługują transport publiczny i niepubliczny 

na terenie powiatu zawierciańskiego. Interpelowałem dwa lata temu i powiedziano mi, żebym 

był cierpliwy, że jak się dworzec zakończy, to się sprawę rozwiąże. Moja cierpliwość jest 

bardzo duża, stąd moje pytanie ma charakter spokojny. Podawałem nawet sposób realizacji 

tego i być może ten sposób realizacji jest po prostu zły, być może inni radni mają lepsze  

i znakomitsze pomysły. Utwierdził mnie w przekonaniu, że jeśli moje myślenie nie zasługuje 

na pozytywne załatwienie, to przynajmniej na odpowiedź, nawet negatywną. Jeśli ona będzie 

uzasadniona, to z pokorą ją przyjmę i nawet publicznie się do tego przyznam. A utwierdził 

mnie w tym przekonaniu będący na Komisji Budżetu w dniu wczorajszym Naczelnik 

Wydziału  Ruchu Drogowego naszej Komendy Policji. Ten właśnie sposób podejścia do 

spraw bezpieczeństwa bardzo mi się spodobał, a dowód, że trzeba coś z tym tematem zrobić, 

zanim inwestycja powstanie, o której Pan, Panie Starosto, ładnie tu  powiedział jakieś tam 

miejsce przesiadkowe czy tam terminal przesiadkowy, to byłoby piękne. Natomiast można 

byłoby coś zrobić, wydając tylko pieniądze na znaki. W mieście podobno działa Komisja do 

spraw  opiniowania właśnie takich rozwiązań. I dowód na to, że jest to pilna sprawa 

(aczkolwiek ktoś powie, że drobna), to jednak z komunikacji publicznej miejskiej i tej 

prywatnej, którą prowadzą podmioty komercyjne, korzysta bardzo wielu ludzi. Szczególnie  

w godzinach szczytu o jednej porze podjeżdża naraz po kilka autobusów, busów. W dniu  

19 maja (Pan Komendant może to potwierdzić, w  każdym razie na Komendzie są dokumenty 

na to) było zdarzenie, polegające na tym, że dwa samochody miały tzw. stłuczkę, w tym jeden 

Zakładu Komunikacji Miejskiej (linii nr 9).  Przy okazji pochwalę Zakład Komunikacji 
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Miejskiej, bo ten samochód musiał zostać, bo musiały być dokonane czynności takie, jakie 

przewiduje prawo, ale w ciągu pół godziny Zakład Komunikacji Miejskiej przysłał zapasowy. 

To zdarzenie (stłuczka to tylko straty materialne) natomiast, nie daj Boże (jakby powiedział 

Leszek Wojdas marksistowskie) żeby się zdarzyło coś  z ludźmi. Ja nie oczekuję na 

odpowiedź dzisiaj. Ja oczekuję na działania. Zakończę dzisiaj znów cytatem: „w słowach 

tylko chęć widzim, w działaniu potęga”. 

 

Jerzy Gębala (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest odnośnie dworca, bo ten temat jest 

poruszany. Wiem, że wprowadzono opłaty parkingowe przy dworcu PKP. Kto to wprowadził, 

czy to PKP czy miasto i dlaczego tak mało miejsc pozostawiono dla tych, którzy podjeżdżają 

na chwilę np. żeby kupić bilet.  

I druga – myślę, że ważniejsza –  sprawa. Na Bezpieczeństwa zadałem pytanie Panu 

brygadierowi Radosławowi Lendorowi pytanie, czy mają jakieś uprawnienia, żeby 

kontrolować kanały przepływowe i studzienki. Wiemy wszyscy, jaka jest aura, są ostrzeżenia 

przed podtopami ,zalewami czy przed intensywnymi opadami. Na terenie miasta Zawiercia 

(myślę, że całego powiatu) są różne cieki wodne itd. które nie są ujęte w planach, nie są 

sklasyfikowane. Nie są to te kanały i przepływy, którymi opiekują się wodociągi. Są to 

kanały, wykonane np. przez niektóre zakłady, które teraz  nie istnieją i praktycznie nikt się 

tym nie opiekuje. Chciałbym się dowiedzieć, kto może to kontrolować, kto może to 

utrzymywać, bo konsekwencje później ponosimy my, bo mieszkańcy są podtapiani, zalewani, 

straż musi przyjechać i ponosi koszty, bo musi wodę wypompować . Chciałbym się 

dowiedzieć, kto może takimi ciekami się opiekować kto to może kontrolować, bo jest tego 

niestety dużo i obserwuję – że tak powiem – są bezpański cieki”. 

 

 

Ad.6.) 
 

Omawiane w tym punkcie porządku obrad informacje: o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2013 roku, o stanie bezpieczeństwa 

powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz zagrożeniach pożarowych powiatu  

w 2013 roku i sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Zawierciu w 2013 roku, 

stanowią załączniki nr 1 – 3 do protokołu. 

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Pytanie mam do Pana Komendanta Policji, który w swojej informacji pisze, że problem we 

współpracy, stanowi (jak w latach poprzednich) brak izby wytrzeźwień. Chciałem zapytać, bo 

to wiąże się na pewno z kosztami i sytuacją organizacyjną, czy jeśli się takiego delikwenta 

weźmie, to  z czego to wynika i dlaczego tak się dzieje. Co tu możemy poprawić. I jeszcze 

jedno mam pytanie. Która gmina zainwestowała w etaty w policji”. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu Robert Szczypka (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Chciałem przedstawić jakieś inne zagadnienia czy to to bieżącego funkcjonowania czy też 

inwestycji, która w tej chwili się dzieje. Odpowiadając na pytania dotyczące umowy. Czemu 

ich nie ma? Należałoby o to zapytać przedstawicieli poszczególnych gmin, bo do gmin należy 

zawarcie umowy. Dla nas jest to problem, ponieważ  zdarzają się takie sytuacje (w 
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cudzysłowie) że nie ma co z tą osobą zrobić. (Jan Macherzyński oświadczył, że chodziło mu 

o to, jaki jest wpływ na sytuacje w tym zakresie i jak to zmobilizować). Nie ma żadnego 

wpływu, przynajmniej my nie znajdujemy żadnego narzędzia prawnego, które pozwalałoby 

nam w jakiś sposób wpłynąć na samorząd danej gminy, żeby tę umowę zawrzeć. Teraz jest 

coraz lepiej. Nie wiem natomiast, jak jest na chwilę obecną, bo wychodząc nie badałem tego,   

a wiem, że w kwietniu informacje do nas docierały, że poszczególne gminy zawierały 

umowę. Mamy problem z odwiezieniem takiej osoby, bo ja mogę czasami, jeśli nie mam 

umowy z gminą, osobę umieścić w swoim  PdOZ, z tym, że zdarzają się takie sytuacje, że 

osoba znajduje się w takim stanie, że lekarz sugeruje mi, że jednak powinienem odwieźć ją do 

izby wytrzeźwień, a izba wytrzeźwień odmawia mi przyjęcia i tutaj jestem w kropce. Wtedy 

mamy problemy, ale  staramy sobie jakoś radzić, znaleźć rodzinę lub kogoś, kto przyjmie tę 

osobę. (Jan Macherzyński zapytał czy nie ma żadnej egzekucji w tym zakresie). Z tego, co 

wiem, to ostatnie umowy zawierane przez izbę wytrzeźwień są takie, że dana gmina    już nie 

płaci za pogotowie, czyli za to, że izba zobowiązuje się do przyjęcia osoby, tylko pokrywa  

koszty, jeśli osoba nie pokryje kosztów za pobyt w izbie wytrzeźwień. (Jan Macherzyński 

stwierdził, że generalnie płacą i tak mieszkańcy gminy). Tak, płacą, tylko nie płacimy w tej 

chwili za pogotowie czyli za gotowość do przyjęcia, tylko płacimy za każdego delikwenta, 

który został odwieziony. Jeśli chodzi o liczbę etatów, to mamy tylko wsparcie finansowe, jeśli 

tylko jest taka wola.  Ja mogę przedstawić w formie przeźrocza czy też pokazać, ile 

poszczególne gminy finansowały. Z etatami radzimy sobie, bo jeśli przedstawialibyśmy tę 

informację szczegółowo, to w tej chwili na liczbę etatów, które mamy w powiecie, 

uwakatowienie mamy, a liczba nie obsadzonych etatów to jest 4 z kawałkiem. Generalnie 

brakuje do mojego stanu 11 osób, ale to są rzeczy naturalne, związane z wymianą kadr. 

 

Wobec braku uwag i innych zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 614 / 14  

w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2013 roku., po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 20 głosach  

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

  

 

Ad.7.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 615 / 14  

w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2013 

roku (załącznik nr 4 do protokołu), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 20 głosach 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.8.) 

 

Informacja o funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu zawierciańskiego, 

przedłożona przez  Kierownika Stacji Pogotowi Ratunkowego w Zawierciu stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Zygmunt Knopik (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałbym się odnieść do projektu uchwały odnoście funkcjonowania pogotowia 

ratunkowego. Zostałem tutaj zobligowany i upoważniony przez Komisję do wyrażenia takiej 

opinii, że materiał, który otrzymaliśmy, był bardzo lakoniczny. W informacji, przedstawionej 

przez pogotowie, nie było nic nowego ,czego by Komisja nie wiedziała. To po pierwsze. Po 

drugie nikogo nie było z pogotowia ratunkowego na naszej Komisji, a problematyka jest 

dosyć poważna, dlatego, że nasi wyborcy, jak też pracownicy służby zdrowia zgłaszają wiele 

uwag odnoście funkcjonowania pogotowia i liczyliśmy na to, że przedyskutujemy temat . To 

było drugie podejście Komisji do tego tematu i nikt nie przybył i nie mogliśmy tematu 

przeanalizować. Dlatego Komisja upoważniła mnie do stwierdzenia, że rekomendujemy ten 

materiał do przyjęcia, ale prosilibyśmy Pana Starostę, jak i Pana Przewodniczącego, żeby 

przez kontakty ze służbami Marszałka, któremu podlega pogotowie, doprowadzić do tego, 

żeby na jedno z najbliższych posiedzeń w dogodnym terminie dla obydwu stron ktoś przybył, 

żebyśmy mogli ten temat przedyskutować i omówić problemy, jakie są  z tym związane”. 

 

Henryk Górny (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Znając kompetencje Przewodniczącego Komisji Zdrowia i opinię, jaką wygłosił, nie 

śmiałbym już merytorycznie na temat się wypowiadać na temat  uchwały, którą za chwilę 

mamy głosować, ale chciałbym zabrać głos taki trochę formalny, który dotyczy i tego 

sprawozdania czy informacji pogotowia ratunkowego i całej grupy już przyjętych uchwał,   

dotyczącej bezpieczeństwa sanitarnego, przeciwpożarowego i publicznego na podstawie 

sprawozdania Komendy Powiatowej. Mamy do czynienia z dwoma typami informacji. Jedne 

są bardzo szczegółowe, analityczne (nawet  z prośbą się zwracam do Pana Komendanta  

Policji  i Komendanta Straży,  ze niektóre informacje może są nawet radnym nie potrzebne). 

Mnie osobiście najbardziej w takich informacjach (obydwie oceniam bardzo wysoko) 

interesuje to, jakie podjęto działania i jakie są skutki tych działań, jaki jest stan 

bezpieczeństwa, które obszary są najbardziej newralgiczne. Natomiast ile konkretnie jakich 

szczegółowych rzeczy zakupiono, to jakby drugorzędna sprawa (nie umniejsza to mojej 

wysokiej ocenie). Dostaliśmy również dwa krótkie sprawozdania, czyli krótko mówiąc te 

informacje pogotowia ratunkowego na jednej stronie (oczywiście nie chodzi o ilość stron 

zapisanych, chociaż szanujmy nasze lasy i  może zamiast kilkudziesięciu stron byłoby lepiej 

napisać mniej) i informacje z prokuratury, też bardzo lakoniczną. Prokuratura jest takim 

organem, który nie musi. Ja nie wiem czy musi, czy chce, czy mamy obowiązek pytać, ale ja 

z informacji z prokuratury nic nie dowiedziałem się o stanie bezpieczeństwa w powiecie 

zawierciańskim, a to mnie najbardziej interesuje, bo takie ogólne dane niewiele dadzą. Przy 

okazji zwracam się do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu aby wraz z Biurem Rady 

przeanalizował tę sprawę”.    

 

Komendant Powiatowi Policji w Zawierciu Robert Szczypka (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

„Jeśli mogę do tej informacji, którą przedstawił Pan Wiceprzewodniczący, chciałbym dodać 

bo byłbym nie w porządku do Burmistrza Poręby. Na stronie 31 jest tam błąd, polegający na 

tym, że pominięto gminę Poręba w środkach finansowych, która przekazała – oświadczam tu 

–  10.000 zł i bardzo proszę, żeby to przez Państwa zostało uwzględnione. (suma jest dobra, 

tylko brakuje jednej linijki). 
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Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Nr LI / 616 / 14 w funkcjonowania pogotowia 

ratunkowego na terenie powiatu zawierciańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty przy 8 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się”. 

  

 

Ad.9.) 

  
Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 617 / 14 w sprawie 

przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Zawierciańskiego za 2013 rok, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej   został 

poddany pod głosowanie i przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.10.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 618 / 14 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu 

za 2013 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za” oraz Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 

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

 

 

Ad.11.) 

 

Wobec braku uwag zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 619 / 14 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2013 rok, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej 

jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za” oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został   i przyjęty przy 18 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”.   
 

 

Ad.12.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 620 / 14 w sprawie 

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

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), po uzyskaniu opinii Komisji Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za”, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.13.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 621 / 14 w sprawie 

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

Pracowni Tomografii Komputerowej), po uzyskaniu opinii Komisji Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej, wyrażonej jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za”, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
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Ad.14.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 622 / 14  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

wyrażonej jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za” oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, został poddany pod głosowanie i  przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   
 

 

Ad.15.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 623 / 14  

w sprawie podziału powiatu zawierciańskiego na okręgi  wyborcze w wyborach do Rady 

Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu, został poddany 

pod głosowanie i  przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.16.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 624 / 14  

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

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

6 głosach „za” oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.17.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 625 / 14  

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

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

6 głosach „za” oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.18.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 626 / 14  

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

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

6 głosach „za” oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.19.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 627 / 14  

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, wyrażonej 
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jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za”, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy  

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

 

 

Ad.20.) 

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu 

uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 628 / 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”.   

 

 

Ad.21.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 629 / 14  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

podziału województwa śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku województwa 

Śląskiego, po uzyskaniu pozytywnej wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu, został 

poddany pod głosowanie i przyjęty przy 20 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.22.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół                

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w 2013 roku stanowi (załącznik nr 7 

do protokołu), składane Radzie Powiatu na podstawie § 8 Statutu jednostki, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania zostało przyjęte jednogłośnie, czyli przy 21 głosach „za”.  

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chcę się odnieść do tego sprawozdania, ponieważ uznaliśmy, że jest konkretne rzeczowe  

i uwzględnia wszystkie wcześniejsze wnioski Komisji i nie tylko. Wszyscy radni, którzy brali 

udział w poszczególnych Komisjach, zarówno z Komisji Edukacji, jak i Promocji tak uznali. 

W związku z tym gratuluję i jestem za”. 

 

Wniosek formalny Jana Zamory w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach  w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 13 głosach „za”. Początek przerwy – 

godz. 11.00. 

 

 

Ad.23.) 

 

Po wznowieniu obrad o godz. 11.30 Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przedstawił informację o pracy między 

sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 24.04. do wiadomości radnych powiatu zawierciańskiego przekazana została 

petycja grupy informacyjnej mieszkańców Rokitna Szlacheckiego przeciwko brakowi 

właściwych działań lokalnych, zmierzających do przegłosowania stanowiska Rady 

Miejskiej w Łazach w sprawie lokalizacji kopalni cynku i ołowiu na terenie Gminy Łazy 

(adresatem petycji był Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach). Kolejna petycja w tej 

sprawie wpłynęła w dniu 27.05.; 

‒ w dniu  28.04. wpłynął wniosek Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie nadania 

Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu imienia doktora n. med. Józefata Henryka Wnuka  

(z tą inicjatywą wystąpił Wiesław Ochman); 

‒ w dniu 30.04. wpłynęło pismo mieszkańców Rokitna Szlacheckiego w sprawie podjęcia 

zdecydowanych i skutecznych działań na szczeblu powiatowym przeciwko działaniom 

firmy HDI Rathdowney zmierzających do uzyskania koncesji na eksploatację złóż rud 

cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego; 

‒ w dniu  30.04. wpłynęło pismo Czesława Stańczyka zam. w  Parkoszowicach w sprawie 

zajęcia się sprawą pomordowanych Żydów z rodziny Richterów;   

‒ w dniu 19.05. Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik przesłała 

podziękowania za współpracę w trakcie reprezentowania przez nią województwa 

śląskiego w Parlamencie Europejskim; 

‒ w dniu 19.05. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące struktury 

należności, struktury zobowiązań oraz rachunku zysków i strat za miesiąc kwiecień 2014 

roku. 

 

 

Ad.24.) 

 

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

Starosta Rafał Krupa oraz  wskazane przez niego osoby.   

 

Interpelacje dotyczące budowy kopalni rud cynku i ołowiu na ternie powiatu 

zawierciańskiego:   

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 
  

„W ramach odpowiedzi na interpelacje dotyczące budowy kopalni na terenie gminy Łazy 

chciałbym powiedzieć, że jako Zarząd Powiatu kilka razy rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy 

we własnym gronie na ten temat. Wiadomo, że można tutaj w jakiś sposób określić się, czy 

tak czy inaczej, natomiast trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia administracyjnego 

powiatowego nie mamy tutaj   uprawnień do decydowania w tym zakresie. Oczywiście 

wspieramy różne inicjatywy takie czy inne  czy z inicjatywy mieszkańców w takich czy 

innych sytuacjach. Można dużo o tym mówić, ale trzeba wiedzieć, czy mamy coś do 

powiedzenia faktycznie czy to jest tylko nasza opina. Mimo tego chciałbym, aby w tym 

zakresie wypowiedziała się Naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska”. 
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Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bożena Wilmowska (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Tak, jak Pan Starosta wcześniej wspomniał, z przepisów prawa wynika, że Starostwo nie 

uczestniczy w żadnych procedurach środowiskowych geologicznych w zakresie budowy 

kopalń rud cynku i ołowiu. Minister Środowiska będzie wydawał koncesje na wydobycie 

kopalni w uzgodnieniu z gminami Zawiercie i Łazy. Z formalnego punktu nie jest wymagana 

żadna nasza opinia. Natomiast zapewne Państwo wiedzą,  że gmina Łazy opracowała 

dokument, który mówi o wpływie kopalni na środowisko. Krótko rzecz ujmując z dokumentu 

tego wynika, że trudno na tym etapie ocenić, jaki będzie to miało wpływ do końca.  

W momencie, kiedy zostaną wykonane dokumentacje szczegółowe  dotyczące pozyskania  

i przeróbki, można będzie więcej na ten temat powiedzieć i oczywiście napisać przez 

kompetentne osoby”.  

 

Interpelacje Jana Macherzyńskiego: 
 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bożena Wilmowska (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

  

„Jak już wcześniej Państwu wspominałam,  Pszczelnymi Łąkami zajmują się dwie instytucje: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Urząd Miejski w Zawierciu. Do tej pory nie 

uzyskaliśmy żadnej decyzji, a myślę, że dostalibyśmy, gdyby taka została wydana (tak się 

spodziewam). Dlatego nie mamy żadnej informacji ani decyzji na ten temat. Wystąpimy do 

tych instytucji, żeby wypowiedzieli się, na jakim etapie jest to postępowanie”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 
  

„W ramach budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że 

został już zakupiony cały sprzęt, zgodnie z projektem, finansowany z CSIOZ (w całości został 

już zamówiony).  Sprzęt ostatecznie, oprócz tomografu komputerowego, który został 

rozstrzygnięty, będzie dostarczony do 15. czerwca br. Natomiast w przypadku tomografu 

komputerowego  ostateczna jest  data 22. sierpnia z tym, że dokumentacja projektowa  

i pozwolenie na budowę – 30 czerwca,  adaptacja powierzchni pracowni  ma być wykonana 

do 23. sierpnia, a dostawa i zainstalowanie sprzętu z urządzeniami i przeszkolenie 

pracowników do 22. sierpnia. Chciałbym powiedzieć, że razem z dyrekcją szpitala 

poczyniliśmy starania w zakresie uruchomienia SOR  albo od 1 września albo od 1 sierpnia 

br. natomiast jest to uzależnione od procedur Narodowego Funduszu Zdrowia.  Chcę 

powiedzieć z przykrością, że ten pierwszy okres funkcjonowania SOR nie będzie dla nas 

okresem łatwym (organizacyjnie swoją drogą) pod względem finansowym. Wiemy, że  

w pierwszym okresie nie dostaniemy tego aż tyle, porównując do Izby Przyjęć, gdzie mamy 

ryczałt dzienny 3.800 zł. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym będziemy mogli liczyć  

w pierwszym okresie tylko na 4.500 zł przy dużo większych nakładach związanych  

z funkcjonowaniem, czyli zatrudnieniem pracowników, ale przede wszystkim  

z funkcjonowaniem samego SOR. Mamy nadzieję, że w przyszłości, tak jak to bywa  

w przypadku innych SOR-ów,  te ryczałty będą większe. Wiemy, że w innych szpitalach te 

ryczałty (nie na Śląsku, ale nawet na Śląsku) to chyba kwota do 16.000 zł, a poza –  nawet 

18.000 zł dziennie. W związku z czym, gdybyśmy podwoili tę kwotę  bazową, której nam na 

początku raczej nie udzielą, to będziemy mogli się bilansować. 

W zakresie funkcjonowania karetki Dyrektor szpitala odpowie na piśmie w terminie 

regulaminowym”. 
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Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 
  

„W odpowiedzi na interpelację Jana Macherzyńskiego informuję, że wystąpimy do 

Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i powiadomimy pisemnie Pana radnego”. 

 

Interpelacje Krystyny Koczur: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelacje informuję, że ubytki na drodze Rokitno – Kazimierówka 

zostaną naprawione do dnia 15 czerwca 2014 roku i takie polecenie już wydałem. Trzeba tutaj 

zaznaczyć, że w części jest to droga gruntowa. Ta droga jest przez nas naprawiana 

systematycznie. Tutaj nam trochę wyrządza szkody gospodarka leśna (tak to nazwę), bo jest 

tam prowadzona intensywnie i samochodów jeździ bardzo dużo. Wycięcie krzaków  

i odrostów przy tej drodze będzie wykonane do dnia 15 czerwca 2014 roku. Wycięcie 

krzaków w Mitrędze (jest to droga wojewódzka) przy przystanku też nastąpi do dnia 

15.czerwca br. i takie polecenie wydałem. Chodnik  w Rokitnie Szlacheckim przy ulicy  

1 Maja Powiatowy Zarząd Dróg zaproponuje do ujęcia w planie na rok 2015”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W uzupełnieniu interpelacji odnośnie wykonania chodnika przy drodze Rokitno Szlachecki 

chciałbym poinformować, że jesteśmy na etapie rozmów z Burmistrzem Miasta i Gminy Łazy 

w zakresie budowy tego ciągu od Ciągowic poprzez Łazy czyli od ronda przez Rokitno 

Szlacheckie aż do Mitręgi. Jeżeli porozumiemy się w zakresie finansowania, to taki wniosek 

na odbudowę tej drogi wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w Rokitnie Szlacheckim   

(ale nie przy szkole, tylko przy tym ciągu) w przyszłym zostanie złożony. To będzie duża 

inwestycja ale jest to jedna z kluczowych dróg powiatu zawierciańskiego”. 

 

Interpelacje Małgorzaty Komendy: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelacje komunikuję, że na parkingu przy ulicy 3 Maja są wydzielone 

stanowiska parkingowe w ilości 18 sztuk, gdzie postój jest dopuszczalny tylko do 30 minut, 

po to, aby nie blokować miejsc parkingowych przez cały dzień i umożliwić właścicielom 

sklepów za i wyładunek.  

Oferty na wybór wykonawcy przebudowy ciągu dróg od ulicy Miodowej do ulicy  

Górnośląskiej  zostały otwarte w tym tygodniu.  W ramach tego zadania, dofinansowanego  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie było możliwości przebudowy 

skrzyżowania ulicy Brata Alberta z ulicą Obrońców Poczty Gdańskiej z uwagi na brak 

miejsca. Na ulicy Towarowej wybudowanych zostanie 35 miejsc parkingowych, a przy ulicy 

Brata Alberta będzie 30 miejsc. Zostanie przebudowany parking przy skrzyżowaniu ulicy 

Rzemieślniczej i ulicy Miodowej przy szpitalu. Jeszcze należy dodać , że gmina Zawiercie 

będzie przebudowywała dalszy odcinek ulicy Towarowej za skrzyżowaniem z ulicą Brata 

Alberta (jest to droga gminna), gdzie także zostaną wykonane miejsca parkingowe. 

Rozważymy odpłatność miejsc parkingowych przy naszych drogach w przyszłości”. 
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Małgorzata Komenda (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odnośnie odpowiedzi na moje interpelacje. Ja się bardzo cieszę, że na ulicy 3 Maja 

wydzielono 18 miejsc parkingowych. Tylko ja poświęciłam sobie trochę czasu i jechałem tą 

ulicą kilka razy. Samochody, które stały tam na tych wydzielonych miejscach (nie do stania 

przez 10 czy 12 godzin) stały tam o godz. 11.00, o godz.14.00 i stały o godz. 18.00. Moje 

pytanie jest takie. Czy ktoś to monituje, czy ktoś to sprawdza rzeczywiście, bo to w tym 

momencie jest takie działanie bez działania. Niby fajnie, wydzieliliśmy 18 miejsc, no to czego 

ta radna się czepia. Ale to, że ktoś tam przyjeżdża o 8.00 i wyjeżdża o godz. 18.00 czy 20.00, 

to jest już inna para kaloszy. Czy nie dałoby się tego jakoś sprawdzić. Kto to sprawdza Panie 

Starosto, czy to jest monitorowane, nie wiem, przez Straż Miejską czy przez kogoś innego, no  

bo te miejsca są, ale ich praktycznie nie ma i jest to jakby bicie piany, bo my mamy  

18  miejsc, tylko co z tego.  Czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem wprowadzenie tam 

parkometrów do godziny czy dwóch lub trzech godzin nieopłatnie, a potem wprowadzić 

godziny odpłatne, bo na dzień dzisiejszy to nie jest żadne rozwiązanie. To jest jakby 

przypisywanie sobie zasługi, że mam 18 miejsc, ale co z tego”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Tak, Pani radna, istotnie jest to problem, ale wcześniej dyskutowaliśmy z Dyrektorem 

odnośnie parkometrów. Jest to określony problem ze względu na własność tych działek. na 

których to się znajduje. Niestety,  my nie jesteśmy właścicielem całości tego terenu i nie 

możemy wprowadzić takich opłat. Jedyne, co nam pozostaje, to współpraca z miastem  

i Strażą Miejską tak, aby egzekwować ten wyznaczony czas postoju na tych miejscach 

wyznaczonych dla ograniczonego postoju. I tak będziemy musieli zrobić. Panie Dyrektorze, 

może poprosimy o spotkanie z Panem Prezydentem i Strażą Miejską,  żeby bardziej  

egzekwować te wyznaczone miejsca parkingowe”.   

 

Małgorzata Komenda (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Starosto, to jeżeli nie jesteśmy właścicielem całego tego terenu, całego tego parkingu, 

to może wyznaczmy te miejsca, na terenie którego jesteśmy właścicielem. (Starosta Rafał 

Krupa stwierdził, że nie będzie wtedy na ulicy 3 Maja). Ja mówię teraz o ulicy 3 Maja. 

(Starosta Rafał Krupa oświadczył, że w takim razie nie będzie to na ulicy 3 Maja i będzie 

musiało to być na innej ulicy). Ale mówimy teraz o ulicy3 Maja. Dlaczego na innej ulicy? Nie 

można znaleźć jakiegoś rozwiązania? (Starosta Rafał Krupa uznał, że można, ale przy 

innych ulicach. Parking na ulicy 3 Maja nie jest w całości własnością powiatu ani Skarbu 

Państwa). Ale w części jest. (Starosta Rafał Krupa stwierdził, że nie po długości, tylko po 

szerokości i musielibyśmy pobierać opłaty za 1/3 samochodu, czyli tylko za maskę). Tak, to 

jest rzeczywiście problem. Dziękuję bardzo”. 

 

Interpelacje Jana Zamory: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelację informuję, że naprawy na ulicy Blanowskiej są dokonywane  

w  ramach gwarancji i Starostwo nie ponosi żadnych kosztów. W najbliższym czasie będą 

prowadzone dalsze prace w ramach gwarancji aż do uzyskania pożądanego efektu”.  
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Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odnośnie wykorzystywania telefonów.  Tak, trzeba wykorzystywać  telefon, jeśli widzimy 

niebezpieczeństwo, ale czym innym jest wykorzystanie telefonu i zawołanie, a czy innym jest 

podjęcie akcji takiej czy innej. Jeżeli chodzi o Uniwersytet Ekonomiczny, to ja informuję 

Pana, że ja na żadnych stronach nie pisałem. Jeśli jakiś redaktor chciał napisać o tym, że ta 

szkoła jest elitarna, to jest jego sprawa, a nie moja”.   

 

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

 

„Ponieważ pod moim adresem skierowana stała również interpelacja (nie wiem, czy to była 

interpelacja czy to zapytanie), pozwolę sobie odczytać całość mojej odpowiedzi, której 

udzieliłem. „ Adam Rozlach o całej sytuacji wypowiada się niechętnie. Najpierw odmawia 

nam komentarza, a w swoim postępowaniu nie widzi nic złego. Dopiero po namowach 

decyduje się na rozmowę. Od początku, kiedy Jan Zamora został radnym, (to są moje słowa) 

swoim zachowaniem przekraczał granice przyzwoitości, której przekraczać nie można. 

Wyśmiewał innych. Można podać wiele przykładów. Radny piętnował Starostę za to, że 

skończył „złą szkołę” i za to, że był zatrudniony w piekarni. Jan Paweł II kiedyś pracował  

w kamieniołomie. Nawet wielcy ludzie mieli różne zawody. Rafał Krupa był poniżany także za 

to, że mało zarabiał, zanim został powołany na swój urząd. Radny wyśmiewał innych tak, aby 

ich poniżać i kpić z nich. Celem Jan Zamory było ironizowanie z innych. Radny zapomina, że 

każdy człowiek ma swoją godność, nawet taki człowiek, z którym się nie zgadzamy, taki który 

należy do innej opcji politycznej. Tymczasem pan Zamora na prawie każdej sesji przekracza 

granice przyzwoitości, za nic ma moje prośby, by mówił na temat. Nawet, gdy odbieram mu 

głos, drwi z tego i dalej mówi, nie przerywając wystąpienia. To Przewodniczący dba  

o sprawny przebieg sesji i zobowiązany jest do kontroli merytoryczności wypowiedzi. Zgodnie 

z prawem mam obowiązek udzielania głosu i odbierania głosu, jeśli ktoś narusza powagę 

sesji. Gdy przemawia Jan Zamora, nasze obrady bardziej przypominają kabaret i cyrk, czym 

kompromitujemy się w oczach mieszkańców naszego powiatu. Zostaliśmy wybrani do 

rozwiązywania problemów w powiecie, od kabaretu jest ktoś inny – mówi Adam Rozlach”. To 

jest tyle mojej wypowiedzi”. 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący, to ja przeczytałem sobie w gazecie. Ja wiem, co Pan odpowiedział. 

Tylko ja zapytałem, dlaczego Pan kłamie. Pan mi nie odpowiedział, bo albo Pan nie słucha ze 

zrozumieniem albo kłamie. Ja nie piętnowałem Starosty za to, że on skończył Uniwersytet 

Ekonomiczny, tylko za to, że na jego stronach było napisane, że ta szkoła jest szkołą elitarną. 

(Zwracając się do Jana Zamory Starosta Rafał Krupa powiedział, że on nie ma strony 

internetowej).  W każdym bądź razie pod Pana nazwiskiem było napisane. Dlaczego Pan tego 

nie zdementował.  Ja już to dwa lata temu mówiłem, a Pan nie powiedział. (Starosta Rafał 

Krupa podkreślił, że przecież on nie podał tych informacji, tylko ktoś inny, a on odcina się 

od tego i stwierdza, że nie ukończył elitarnej szkoły). Nie byłoby tematu, ale Pan nigdy tego 

nie zdementował, Panie Starosto, i ja z tego drwię. Niech Pan zrozumie, to wy po prostu 

zacznijcie przysłuchiwać się. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach oświadczył, że 

minęła już minuta przeznaczona na wypowiedź). To jest minuta ad vocem? A to dziękuję”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

Panie radny, to co Pan mówi i jak się Pan zachowuje, to wszyscy widzą i słyszą na tej sali. To 

jest mój komentarz”. 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Tak samo jak Pan”. 

 

Interpelacja Henryka Górnego: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 
  

W odpowiedzi na interpelację oświadczam, że będziemy kontynuować nasze prace związane 

z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Sikorskiego i przy dworcu PKP, 

wspólnie z gminą. Ja zaproponuję Panu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa, która 

jest przy Prezydencie (jest nim Wiceprezydent Wojciech Mikuła), żeby w punkcie 

pierwszym najbliższego posiedzenia  było wpisane rozwiązanie związane z poprawą 

bezpieczeństwa przy ulicy Sikorskiego i przy dworcu”.   

 

Interpelacja Jerzego Gębali: 

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bożena Wilmowska (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Na temat rowów i cieków nie mogę też  w tej chwili odpowiedzieć. Pan radny Jerzy Gębala 

zadał pytanie na ten temat, kto kontroluje kanały i cieki. Cieki powierzchniowe z ustawy 

Prawo wodne należą do Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o Wartę, to jest podporządkowana 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Przemsza –  Regionalnemu 

Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach, natomiast cieki tzw. pozostałe leżą w gestii 

Marszałka Województwa,  w imieniu którego administruje tymi ciekami Śląski Urząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Natomiast jeśli chodzi o kanały, to wszystkie 

kanały ściekowe  są w administracji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Zawierciu (część kanałów deszczowych również), natomiast pozostałe kanały są  

w administracji właściwych dróg, w tym głównie Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Jeżeli 

chodzi o kanał, o który dopytywał Pan radny wcześniej (zresztą rozmawialiśmy na ten temat) 

tzw. Kierszulanka, to chciałabym powiedzieć, że  część otwarta Kierszulanki jest 

administrowana przez Związek spółek Wodnych  w Zawierciu, natomiast nie wiemy kto  

i kiedy go wykonał (być może w Urzędzie Miejskim znalazłyby się takie informacje, być 

może Urząd wykonał,  być może zakłady pracy, które znajdowały się na tym terenie, żeby 

odwodnić teren).  Dlatego albo my wystąpimy do Urzędu Miejskiego z takim pytaniem albo 

Pan radny sam wystąpi (jak już Pan uważa)”.   

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelacje informuję, że parking przy dworcu jest własnością PKP  i to 

PKP wprowadziło opłaty za parkowanie.  
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Wspólnie z RPWiK usuwamy niedrożności studzienek na drogach powiatowych chodź 

robimy to sami. Nie jesteśmy zarządcą tych studzienek, ale po burzy gdy te kratki są 

przytkane, my szybko na to reagujemy, żeby w przypadku wystąpienia następnych opadów ta 

woda opadowa miała gdzie spłynąć”. 

 

  

Ad.25.)  
 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ile mam czasu? 5 minut? fajnie. Panie Przewodniczący, ja chciałem o moralności. W naszym 

Starostwie obserwuję upadek moralności. Jest tutaj Pani Dyrektor powiatowego szpitala. Ja 

bym jej chciał się zapytać,  a pytanie ostateczne będzie do Pana, Panie Starosto. (Starosta 

Rafał Krupa podkreślił, że są to wolne wnioski).) To są wolne wnioski i ja mogę mówić  

w wolnych wnioskach. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przypominał, że 

osoba zabierająca głos w wolnych wnioskach może swobodnie się wypowiadać, nie 

oczekując odpowiedzi.  Odpowiedzi Jan Zamora otrzymał na zadane interpelacje). Dobrze, 

że Pan przypomina, ale to każdy z nas niech sobie postawi takie pytanie. Przeciętny Kowalski 

jedzie do pracy i szczyknęło go coś w boku.  Wali do szpitala. Przyjąć mnie na Izbę, ale ja 

zaraz będę jechał, bo mam spotkanie. Pani Dyrektor, przyjmą go do szpitala czy do domu 

wariatów? I chodzi mi o to, Panie Starosto.  Ja Panu nawet współczuję, że Pan choruje  

i próbuje leczyć się. Współczuję jak każdemu człowiekowi, tylko dla mnie jest to zero 

moralności, że Pan w tym swoim czynie nie widzi nic nagannego, bo każdy przeciętny 

obywatel powiatu zawierciańskiego nie podjedzie na Izbę Przyjęć, aby powiedzieć: 

„przyjmijcie mnie i zróbcie mi tomograf komputerowy”. To jest niemoralne. Upadek 

moralności. I jeszcze Panu powiem, Panie Starosto. Pan ze zwykłych rzeczy normalnych, że 

ktoś zadzwonił o pomoc dla bliźniego, robi, że to jest bohaterstwo. To mnie przeraża. Ludzie, 

naprawdę mnie to przeraża, bo władza powinna świecić przykładem, a Pan takiego przykładu 

nie daje. Dziękuję”. 

 

 

Ad.26.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach – dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady LI sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.05. 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Adam Rozlach  

                  


