
BR.0002.009.2014.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  LII / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 26. czerwca 2014 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha. Początek obrad – 

godzina 9.10.  

 

Obecni: 
 

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

 

Radni nieobecni: 

  

Jan Grela 

Jarosław Kleszczewski 

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 Zastępcą Komendanta Powiatowego 

Policji w Zawierciu Mariuszem Hurasem 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 LII sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, Zarząd Powiatu  

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

przybycie.    

 

Ad.2.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił radnych o zgłaszanie uwag do 

przekazanego w materiałach sesyjnych porządku obrad sesji.  
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Wobec braku wniosków ze strony radnych przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie 

rozszerzenia porządku obrad sesji o pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Akademia kompetencji”, 

przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” 

W uzasadnieniu wskazano, iż w związku koniecznością podpisania umowy partnerskiej na 

rzecz realizacji „Akademia kompetencji” przez Zespół Szkół w Szczekocinach niezbędna jest 

uchwała organu prowadzącego szkołę o przystąpieniu do przedmiotowego projektu.  Mając 

na uwadze, że termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego upływa 30 czerwca br. zasadne jest podjęcie 

przez Wysoką Radę wymienionej uchwały na sesji w dniu dzisiejszym.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 

czyli przy 21 głosach „za”. Projekt uchwały został przekazany radnym przed rozpoczęciem 

obrad.    

 

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

rozpatrywany będzie  w pkt 27 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 L / 14 z dnia 20 maja 2014 roku i Nr LI / 14 z dnia 29 maja 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 rok.   

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.    

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Żarnowcu i włączenia szkoły w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu 

Szkół w Porębie. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Porębie. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 1 w Zawierciu z Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 1 w Zawierciu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 2 w Zawierciu z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Zawierciu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 2 w Zawierciu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 3 w Zawierciu z Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 3 w Zawierciu. 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych Nr 4 w Zawierciu z Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych 4 w Zawierciu. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Łazach z Zespołu Szkół im. Prof. R. Gostkowskiego Łazach. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Łazach. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Pilicy z Zespołu Szkół w Pilicy. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Pilicy. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Żarnowcu z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Żarnowcu. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Żarnowcu. 

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

lata 2014 – 2023.  

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

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do 

projektu „Akademia kompetencji”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

28. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli, przeprowadzonych w II kwartale 2014 

roku.  

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

korespondencji. 

30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

31. Wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji.  

   

 

Ad.3.) 

 

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

protokół Nr L / 14 z dnia 20 maja 2014 roku i Nr LI / 14 z dnia 29 maja 2014 roku.    

zostały przyjęte jednogłośnie, czyli  przy 21 głosach „za”.   

 

 

Ad.4.) 

 

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

Powiatu przedstawił Starosta Rafał Krupa. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w  dniach: 29 maja oraz 10. czerwca, 

20. czerwca i 25. czerwca br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

 

  podjął uchwały w sprawach: 

 zmian w budżecie powiatu na 2014 rok i zmian w planie finansowym; 
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 przyznania dotacji w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie dla następujących Stowarzyszeń: 

 Polskiego Towarzystwa Kulturalnego - Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – 

Port Zawiercie” na realizację zadania pn. „Wychowanie poprzez zabawę czyli 

nowoczesne gry logiczne i ruchowe w Zawierciu”; 

 Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach na 

realizację zadania  pn. „Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-

Razem”; 

 powierzenia Sławomirowi Janickiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Ośrodka 

Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu na kolejny okres do dnia  

30 września 2014 roku oraz udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli; 

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-

Wychowawczych w Zawierciu; 

 uzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kroczyce 

Stare – Kroczyce II, obejmującego obszar części miejscowości Kroczyce Stare;  

 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu 

mieszkalnego położonego w Zawierciu przy ul. Równej 15; 

 wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów najmu, 

dzierżawy bądź użyczenia lokali użytkowych znajdujących się w budynku Szpitala 

Powiatowego, w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku Zespołu Szkół  

w Szczekocinach;  

 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zawierciu i konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  

im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. 

Kandydatem wybranym przez Komisję konkursową na stanowisko dyrektora PCKZ 

został Krzysztof  Bała. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łazach nie 

został rozstrzygnięty.  

 

  przyjął informacje: 

 przebiegu realizacji inwestycji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku 

położonego w Zawierciu przy ulicy Parkowej dla potrzeb funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy  w Zawierciu;  

 o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat zawierciański; 

 na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w jednostkach 

organizacyjnych powiatu; 

 w sprawie załatwianych skarg i wniosków, które wpłynęły do Starostwa  Powiatowego  

w Zawierciu w 2013 roku. 

 

 zapoznał się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu 

w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla powiatu zawierciańskiego”. 

Konsultacje trwały od dnia 7 kwietnia do dnia 28 kwietnia br. Odbyły się w formie forum 

dyskusyjnego z użyciem strony internetowej powiatu. W trakcie trwania konsultacji 

wpłynął jeden wniosek zawierający uwagi do konsultowanego dokumentu. Część ze 

zgłoszonych  zostało uznanych za zasadne; 
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 omówił: 

 wyniki finansowe Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do maja br.  

Uczestnicząca w posiedzeniu Zarządu Dyrektor Szpitala przedstawiła informacje  

w zakresie bieżącego funkcjonowania placówki; 

 zagadnienia związane z reorganizacją Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Zawierciu.                

 

 podjął decyzję: 

 zleceniu wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, położonych w Zawierciu przy ulicy Rzemieślniczej (dotychczasowe 

operaty utraciły ważność); 

 wszczęciu procedury przetargowej  na zbycie nieruchomości położonej w Zawierciu 

przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej; 

 o zabezpieczeniu środków finansowych w związku  z realizowaną inwestycją SOR  

z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń wentylacyjno-

klimatyzacyjnych oraz sprężarek i pomp próżniowych oraz uruchomienie   

i konserwację dźwigu. 

 

 wyraził zgodę na zawarcie umów ryczałtowych o używanie samochodu prywatnego  przez 

osoby zatrudnione w projekcie „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych  

w aktywizacji zawodowej”; 

 

 omówił i przyjął materiały wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad 

obecnej sesji.   

 

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

na terenie powiatu oraz o planowanych imprezach i uroczystościach: 

 

 w dniu 30. maja br. w Morsku odbył się XIII Gwieździsty Zlot Rowerowy. Jednym ze 

współorganizatorów imprezy było Starostwo Powiatowe w Zawierciu; 

 w dniu 31. maja br. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Żarnowcu odbył się XVIII Wojewódzki Finał Turnieju Motoryzacyjnego. W turnieju 

uczestniczyło 24 zawodników reprezentujących osiem szkół z terenu województwa 

śląskiego, wyłonionych w zawodach na szczeblu okręgowym. Zwycięzcami zostali 

gospodarze turnieju;  

 w dniu 2. czerwca br. w hali I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu odbył się I Memoriał 

im. prof. M. Bartolewskiego i prof. R. Kwietnia w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Turniej 

skierowany był do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu zawierciańskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli 

gospodarze; 

 w dniu 4. czerwca br. odbył się odbiór robót budowlanych na 5,5 kilometrowym odcinku 

drogi Wola Libertowska - Łany Wielkie w miejscowości Łany Małe. Wartość inwestycji 

wyniosła 1.599.000 zł. Remont został przeprowadzony ze środków na zwalczanie 

skutków klęsk żywiołowych, przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

oraz ze środków własnych; 

 w dniu 16. czerwca br. do użytku został oddany kolejny fragment chodnika biegnącego 

wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Zawierciu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 141.950 zł,   

a partycypowały w nim powiat zawierciański oraz gmina Zawiercie; 
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 w dniu 5. czerwca br. w Łazach odbyły się X Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Województwa Śląskiego; 

 w dniach 6 – 8. czerwca br. Starostwo Powiatowe w Zawierciu wspólnie z Lokalną Grupą 

Działania „Perła Jury” wzięło udział w Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje 

Regionów” w Parku Śląskim w Chorzowie. Zwiedzającym zaprezentowana została bogata 

oferta baz noclegowych oraz punktów gastronomicznych, a także atrakcje turystyczne  

powiatu; 

 w dniu 8. czerwca br. w Szczekocinach  odbył się XVI Regionalny Przegląd Zespołów 

Ludowych, Kapel i Śpiewaków. Organizatorami imprezy byli Urząd Gminy  

w Szczekocinach oraz Starostwo Powiatowe w Zawierciu. W przeglądzie udział wzięło 

około 500 wykonawców  z powiatu zawierciańskiego oraz powiatów ościennych. Projekt 

finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007 – 2013;  

 w dniu 8. czerwca br. w Zawierciu odbyła się Festiwal Kulinarny „Śląskie Smaki”.  

W ramach imprezy zorganizowano konkurs kulinarny, w którym uczestnicy podzieleni na 

3 kategorie: amatorów, profesjonalnych kucharzy oraz uczniów szkół gastronomicznych 

walczyli o tytuł Eksperta Śląskich Smaków 2014 i statuetkę Złotego Durszlaka; 

 w dniu 13. czerwca br. powiat gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Seniorów  

z  węgierskiego regionu partnerskiego Tiszaújváros. Goście zwiedzili Jurę Krakowsko – 

Częstochowskiej i spotkali się z członkami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Zawiercia 

oraz Łaz; 

 w dniu 17. czerwca br. w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu odbyło się 

uroczyste zakończenie projektu  Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. 

Projekt skierowany był do uczniów kształcących się w zawodach: technik pojazdów 

samochodowych i technik informatyk. W ramach projektu 16 –  osobowa grupa uczniów 

wzięła udział w miesięcznych praktykach zawodowych w firmach włoskich 

pracodawców; 

 w dniu 18. czerwca br. odbył się Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży z terenu Gminy 

Włodowice pod patronatem powiatu zawierciańskiego oraz auspicjami Powiatowej Rady 

Sportu; 

 w dniach 21. czerwca i 22. czerwca br. odbyły się uroczystości przekazania pojazdów 

ratowniczych  jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Ogrodzieńca i Szyc z 

udziałem  przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, delegacji jednostek 

OSP, policji, organizacji społecznych oraz mieszkańców. 

 

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

  

 

Ad.5.) 
 

Artur Janosik (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem złożyć interpelację w dniu dzisiejszym dotyczącą chodnika w miejscowości 

Wierbka, który prowadzi m.in. do Szkoły Podstawowej w Wierbce i też szkoły gimnazjalnej. 

Chodnik ten prowadzi też prowadzi do budynków mieszkalnych, do kościoła parafialnego, do 

cmentarza. Naprawdę jest w opłakanym stanie, kostki są powywracane przez korzenie drzew, 

są popękane. Dzieciaki, które wracają ze szkoły, ewentualnie biegną do szkoły (bo on jest 

akurat w takim położeniu pod góreczkę troszkę, a ze szkoły akurat już z górki), wolą biec po 

szosie, po drodze. Ten chodnik naprawdę staje się w tym momencie niebezpieczny dzieci, 

które czasami się przewracają, są otarcia  i inne tego typu rzeczy się dzieją. Dlatego proszę, 
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Panie Starosto, o interwencję w tej sprawie. Zbliżają się wakacje, dlatego myślę, że to dobry 

czas na to, aby podjąć tu stosowne decyzje w tej kwestii i ten chodnik wyremontować, dbając 

głównie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej  do tej szkoły”.  

(Zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacja została złożona również w formie pisemnej). 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam pytanie do Pana Starosty. Dostałem list od ludzi, którzy w Kromołowie mają 

przychodnię, a zapytanie to dotyczy barszczu Sosnowskiego. To jest taki chwast paskudny, 

który rozprzestrzenia się, można by powiedzieć, z prędkością światła i parzy. Jedna z osób   

pisze tutaj do mnie, że od 4 lat zgłasza problem w Urzędzie Miejskim, ale to dotyczy także 

powiatu. Odnośnie tego barszczu problem  był również zgłaszany listownie do Ministerstwa 

Ochrony Środowiska i on mi tutaj podaje, że nic w tym temacie w Zawierciu się nie dzieje,  

a ja chciałem się od Pana Starosty się dowiedzieć,  czy w Starostwie coś się dzieje. Jeden 

kwiat tego barszczu Sosnowskiego, to jest około 50 nasion. To może nie jest jeszcze problem, 

ale w niedługim czasie, jeśli tego się nie będzie zwalczać, to będzie bardzo poważny problem, 

zwłaszcza na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Prosiłbym o odpowiedź, czy coś się  

w tym kierunku dzieje, tym bardziej, że  jest tutaj informacja, że  są dotacje  z Unii 

Europejskiej w 85%. Ja to mogę udostępnić te wszystkie dane. 

Teraz pytania do Pani Dyrektor szpitala, ale nie widzę Pani Dyrektor, to może Panu, Panie 

Starosto, jako przełożonemu Pani Dyrektor, zadam te pytania i prosiłbym, żeby odpowiedź 

była na piśmie (może Pan nie będzie zorientowany co i jak).  

 i tu pierwsze pytanie: w szpitalu funkcjonuje utworzony przez Panią Dyrektor POZ 

dzienny. Chciałem, żeby mi przedstawiono wynik finansowy tej komórki organizacyjnej, 

czy przynosi zysk czy straty; 

 w świetle doniesień prasowych odnośnie karetki w szpitalu (poloneza, który 

prawdopodobnie stoi na kołkach, a 5 lat jest wykazywany do NFZ) chciałbym, żeby Pani 

Dyrektor ustosunkowała się na piśmie, o co chodzi; 

 Oddział Dermatologiczny. Za około miesiąc prawdopodobnie braknie lekarzy 

specjalistów i chciałem się dowiedzieć, co Pani Dyrektor zamierza zrobić z tym fantem. 

Podobno Oddział Dermatologiczny przynosi zysk, a nie straty, a prawdopodobnie pójdzie 

to do likwidacji, ale chciałbym, żeby się ustosunkować do tego; 

 teraz pytanie do Pana, Panie Starosto. Czy w chwili odbioru płyta lądowiska spełniała 

wszystkie wymogi techniczne przewidziane prawem. Czy prawdą jest, że aktualnie 

wymaga poprawek i ile te poprawki będą kosztować. Jeżeli będą poprawki, to dlaczego to 

lądowisko zostało odebrane. 

I jeszcze jedno pytanie do Pana Przewodniczącego Rozlacha. Pan, Panie Przewodniczący 

chyba jest zorientowany, że ja złożyłem doniesienie na Pana do prokuratury i prokuratura 

wszczęła śledztwo w sprawie. Wczoraj nawet byłem na policji i składałem zeznania. Ja 

chciałem się zapytać Pana Przewodniczącego, czy zdaje sobie sprawę z tego, co to może go 

kosztować, bo wie Pan, że jeśli Pan dostanie wyrok, to nie może Pan piastować funkcji 

radnego i nie może Pan być kierownikiem w jednostce samorządowej. I to Panu grozi, a ja nie 

myślę, żeby Pan sobie w biznesie poradził. Nawet Pan może być w wodociągach brygadzistą, 

a w biznesie prywatnym chyba, że Pan pobuduje akwedukty z Cisowej do Pilicy, to może Pan 

jakoś się utrzyma. Chciałem się zapytać, czy jest Pan tego świadom, co Pana czeka”. 
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Krystyna Koczur (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam dwie interpelacje dotyczące dróg. Bardzo bym prosiła, żeby naprawić bądź załatać 

dziurę w Łazach na ul. Młynek tj. odcinek koło sklepu. Tam są dosyć głębokie dziury, żeby je 

naprawić. 

Druga interpelacja dotyczy również odcinka drogi w Łazach za rondem, w kierunku 

Ciągowic, po prawej stronie, tam, gdzie w tej chwili jest robiona ścieżka rowerowa. 

Wykonywane są prace pod ścieżkę rowerową, tylko po przeciwnej stronie zaraz za rondem 

też bardzo wybroczy na drodze, dlatego warto by to naprawić”. 

 (Zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacja została złożona również w formie pisemnej). 

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam w kontekście tych doniesień prasowych więcej pytań. Nie ma pani dyrektor, więc 

zostawię Panu Przewodniczącemu  na ręce napisane te pytania; 

 czy szpital ma na stanie środków trwałych samochód/samochody, w jakim stanie, do 

jakich celów służą’ 

 w związku z ewentualnymi tymi pojazdami, które miałby szpital, czy są i ilu 

zatrudnionych kierowców;  

 Jakie są wymogi ze strony funduszu względem transportu medycznego dla szpitala, 

wynikające z  kontraktowania, czy szpital ma obowiązek wykonywać transport i jakie są  

obwarowania w kontrakcie na ten temat, jakie są wymogi, standardy, które mają być (to 

jest ta pierwsza część transportu). 

Mam jeszcze pytanie do Pani Dyrektor, a może do Starostwa. Podczas przeprowadzania 

przetargu na transport medyczny (w kontekście prasowych dociekań nawet posiadania zbyt 

wcześniej wiadomości, zanim konkurs został rozstrzygnięty) miała złożyć doniesienie do 

prokuratury  o możliwości popełnienia przestępstwa z tym związanego.  Pytanie moje czy 

właśnie jest złożone, czy jest jakieś postepowanie przygotowawcze ze strony prokuratury 

wobec zakłócenia przeprowadzenia przetargu na transport medyczny, który został ogłoszony 

przez szpital”. 

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

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam zapytania. Kwestia, którą już poruszałem, natomiast trochę nastąpiło 

nieporozumienie, w związku  z czym kolejno będę pytał. Otóż zgłaszałem kwestie odnośnie 

tego nałożonego mandatu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych – Rejon Zawiercie. 

Człowiek miał pozwolenie w Porębie na wybudowanie przy drodze krajowej płotu i wtedy, 

kiedy czynił tę powinność, została przywieziona ta kupa piachu, o której mówiłem, żeby ten  

mur budować. To wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych – rejon Zawiercie nałożyła mu 

mandat za przywiezienie piachu do murowania. Ja otrzymałem odpowiedź ,że oddział 

Katowice – rejon w Zawierciu informuje, iż w bieżącym miesiącu wykonano wnioskowane  

prace porządkowe. Chodziło o prace porządkowe wzdłuż drogi krajowej i z informacji 

wynika, że jeśli tam nie ma porządku i nie ma kupy śmieci, tylko są inne śmieci,  to wtedy 

Generalna Dyrekcja – Rejon Zawiercie się tym nie zajmuje, natomiast kiedy jest kupa piachu 

i buduje się porządny mur w uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją – Rejon Zawiercie,  to wtedy 

przyjeżdża przedstawiciel i nakłada mandat. Pytanie moje było: dlaczego ten mandat został 

nałożony i dlaczego tak zostało to potraktowane,  jakby to było przestępstwo, a nie coś 

konkretnego. W związku z czym jest prośba. Ponieważ tam stała wiata przystankowa, to jest 
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prośba mieszkańców, żeby wpłynąć, ewentualnie napisać pismo z prośbą do Urzędu Miasta  

w Porębie, żeby tę wiatę postawić, bo na przykład dzisiaj pada i stoją i mokną. 

I jeszcze ostanie pytanie.  Kiedy będzie renowacja garbów na tym odcinku przebiegającym 

właśnie przez Porębę, gdzie te wybrzuszenia są  najbardziej niebezpieczne i największe na 

drodze krajowej. 

Druga rzecz, to dostałem odpowiedź (taką administracyjną) na pytanie dotyczące  poruszanej 

kwestii przypadków, kiedy to sam kierowca karetka odwozi chorego czy niepełnosprawnego  

do domu. Pytałem, czy takie przypadki mają miejsce (i tylko i wyłącznie o to), natomiast 

odpowiedź otrzymałem taką że szpital wykonuje transport sanitarny zgodnie w wyżej 

wymieniona ustawą, a wyżej wymienione zostały przypadki ustawowe. Mnie chodziło tylko  

i wyłącznie o to, czy takie przypadki miały miejsce w naszym szpitalu.   

Trzecia sprawa jest w zasadzie informacyjna i dotycząca ul. Pszczelne Łąki w Zawierciu. 

Uzyskałem informacje, wiem dlaczego i  co mam zrobić.  Dziękuję Wydziałowi Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  że wystąpił do Urzędu Miejskiego w Zawierciu i Dyrekcji     

Regionalnej Ochrony Środowiska w Katowicach.  Natomiast odpowiedź jest nijaka,  czyli nie 

wiadomo co się dzieje i nie ma konkretnej odpowiedzi. Dlatego ja pozwolę sobie wystąpić 

bezpośrednio do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Katowicach w tej kwestii 

żeby udzielił  informacji”. 

 

Paweł Kaziród (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Komisja Promocji jesienią zeszłego roku wystąpiła do Zarządu i zgłaszała problem odnośnie 

ścieżek i wiat rowerowych  na terenie gminy Zawiercie. Jedna wiata znajduje się między 

Bzowem a Karlinem, a druga w Blanowicach. Są one mocno demolowane i zniszczone. 

Wtedy wiem, że Zarząd występował z zapytaniem do gminy Zawiercie. Odpowiedź była 

następującej treści (o ile pamiętam), że te wiaty będą wyremontowane wiosną tego roku. 

Myślę, że wakacje się rozpoczynają, a wiaty naprawdę odstraszają. Bardzo bym prosił jeszcze 

o interwencję przypominającą, może już wiadomo w tej sprawie. Turystów mamy w tej chwili 

sporo,  przy tych ścieżkach nie najlepiej to wygląda, być może uda się tę sprawę w końcu 

ruszyć. 

Jeszcze jedna moja prośba. Korzystając być może z obecności Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Zawierciu Edmunda Kłóska chciałem poruszyć problem, który zgłaszali mi  

radni sąsiedniej gminy Ogrodzieniec. Na odcinku drogi, gdzie znajduje się również ścieżka 

rowerowa, od skrzyżowania ulicy Siewierskiej i ulicy Piłsudskiego w kierunku Fugasówki –  

gmina Ogrodzieniec jest nieoświetlony odcinek drogi, jak również ścieżki rowerowej, ok. 200 

– 300 m. Po stronie gminy Ogrodzieniec to oświetlenie jest, natomiast między 

skrzyżowaniem od Wydry aż do Fugasówki, na odcinku kilkunastu metrów, brakuje 

oświetlenia. Tam słupy stoją, myślę, że nie jest to duży problem, aby to oświetlenie tam 

zamontować, by mogli rowerzyści bezpiecznie jeździć. Wpłynie to również na 

bezpieczeństwo poruszających się samochodów przy tej drodze. 

Interesuje mnie i jeśli można, to  chciałbym poznać, jak kształtuje się obecnie poziom 

bezrobocia na terenie naszego powiatu zawierciańskiego. Gdybym również mógł prosić  

o jakieś porównanie, jak to wyglądało analogicznie w tym samym miesiącu ubiegłego roku, 

jak również sprzed dwóch lat. 

Proszę, aby rozważyć ewentualnie zwiększenie ilości miejsc parkingowych z ograniczonym 

czasem parkowania przy ulicy 3 Maja w Zawierciu. Tam przy dworcu już część takich miejsc 

postojowych  z ograniczonym czasem parkowania. Na pewno to po części rozwiązało już 

problem, aby tymczasowo zaparkować i odebrać kogoś z dworca lub udać się do sklepów, 

które tam się znajdują, ale na pewno ilość miejsc z czasowym ograniczeniem nie jest 
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wystarczająca. Moja prośba, aby rozważyć zwiększenie tych miejsc z ograniczonym czasem 

postoju”. 

  

 

Ad.6.) 
 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok wraz ze 

sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu zostało przekazane radnym 

w ustawowym terminie.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Górny odczytał Uchwałę Nr 4100/63/VII/2014  

z dnia 8. kwietna 2014 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach, w sentencji której zawarta jest pozytywna opinia o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz  

z  informacją o stanie mienia wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poinformował, iż Komisje merytoryczne 

Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdania, 

omówione w trakcie posiedzeń w miesiącu maju br. Cytowane opinie, potwierdzone 

podpisami Przewodniczących Komisji, stanowią załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Pragnę uzupełnić informację zaprezentowaną przez Wiceprzewodniczącego odnośnie opinii 

o wykonaniu budżetu za 2013 rok. Tylko dla przypomnienia przytoczę wykonanie 

najważniejszych kategorii finansowych budżetu: Dochody –  120.300.000 zł, wydatki –  

117.400.000 zł, nadwyżka budżetowa –  2.900.000 zł, dochody bieżące – 106.000.000 zł,  

wydatki bieżące –  98.000.000 zł, nadwyżka operacyjna –  8.000.000 zł. Tak więc relacja  

z art. 242 ustawy o finansach publicznych spełniona, a płynność finansowa powiatu 

zawierciańskiego zachowana i skutkująca brakiem zobowiązań wymagalnych. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 18.600.000 zł i obejmowały nakłady 

zarówno na zadania jednoroczne, jak i wieloletnie. 

W roku 2013 zrealizowano czy też zakończono realizację następujących zadań i projektów: 

 przebudowa mostu na rzece Pilica w miejscowości Brzeziny –  1.500.000 zł; 

 przebudowa przepustu w miejscowości Pomrożyce –  300.000 zł; 

 wykonanie dokumentacji pod potrzeby termomodernizacji dwóch szkół: Zespołu Szkół  

w Porębie oraz Zespołu Szkół w Łazach –  64.000 zł; 

 II etap przebudowy drogi powiatowej Zawiercie – Zdów – 3.500.000 zł; 

 II etap przebudowy ul. Glinianej w Zawierciu wraz z odwodnieniem –  825.000 zł; 

 modernizacja chodników i nawierzchni drogowych przy współfinansowaniu środkami  

z gmin naszego powiatu  –  482.000 zł, która obejmowała:  

 przebudowę dwóch chodników w Zawierciu tj. chodnika przy ul. Sienkiewicza od ul. 

Leśnej do ul. Kościuszki (prawa strona)  i chodnika przy ul. Piłsudskiego od ronda im. 

Ochmana w kierunku Żabek  oraz chodnika przy ul. Bzowskiej w miejscowości 

Fugasówka; 

 budowę chodników w  Woli Libertowskiej, przy ul. Mickiewicza w Pilicy oraz przy 

ul. Myśliwskiej w Porębie. 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno – Podlipie –  350.000 zł 

 instalacja zestawu hydroforowego w budynkach dwóch szkół: w Zespole Szkół  

im. S. Staszica w Zawierciu i w Zespole Szkół w Łazach; 
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 przebudowa dróg powiatowych w Gminie Kroczyce  –  8.000.000 zł; 

 wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1770 S Dzwonowice – 

Rokitno; 

 projekt „Lepszy Start – promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” ; 

 program „Comenius” realizowany w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” przez 

II LO im. Malczewskiej w Zawierciu. 

 trzy projekty realizowane przez Zespół Szkół im. Bema w Zawierciu oraz Zespół Szkół 

im. Kołłątaja w Zawierciu w ramach programu „Leonardo da Vinci”; 

 pięć projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu: „Recepta na 

zatrudnienie”, „Od stażu do etatu”, „Mobilni, aktywni w Pilicy, w Szczekocinach oraz w 

Żarnowcu”; 

 dwa projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe: XV Regionalny Przegląd 

Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa  

w Szczekocinach oraz IV Międzygminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Dary Lata  

w Żarnowcu.   

W omawianym roku budżetowym rozpoczęto: 

 adaptację budynku w Chruszczobrodzie pod potrzeby Całodobowej Placówki Opiekuńczo 

– Wychowawczej; 

 budowę windy przyściennej przy budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Zawierciu; 

 pięć projektów w ramach programu „Leonardo da Vinci”, które obejmują 

międzynarodową edukację i praktyki zagraniczne i realizowane są przez Zespół Szkół  

w Porębie, Zespół Szkół im. H. Kołłątaja  w Zawierciu, Zespół Szkół im. J. Bema  

w Zawierciu oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Żarnowcu; 

 następne dwa projekty realizowane przez szkoły, a mianowicie: projekt „Nowoczesne 

szkolnictwo zawodowe” realizuje Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu oraz projekt 

„Szczekocińska edukacja – Liga Otwartych Głów” realizowany przez Zespół Szkół  

w Szczekocinach; 

 trzy projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a mianowicie: „Nowa jakość – 

IV edycja”, „Mam doświadczenie, mam pracę”, „Kierunek przedsiębiorczość”; 

 dwa projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe: „Kompetentny urząd, zadowoleni 

mieszkańcy”, „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji 

zawodowej”;   

Jednocześnie kontynuowano: 

 budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – zadanie aktualnie jest na ukończeniu – 

pozostaje tylko zakup i montaż tomografu komputerowego; 

 zadanie obejmujące „Infrastrukturę informacji przestrzennych powiatu zawierciańskiego 

jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”, zadania 

geodezyjne związane z pracami scaleniowymi gruntów obejmujące trzy obręby,  

a mianowicie: obręb Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, obręb Chruszczobród 

Piaski, Wiesiółka i część Chruszczobrodu, obręb Sławniów i Wierzbica, gdzie łączne 

nakłady finansowe wyniosły 4.700.000 zł; 

 termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Langego w Zawierciu – 517.000 zł; 

 dwa projekty partnerskie w ramach programu „Comenius” realizowane przez Zespół 

Szkół w Pilicy oraz Zespół Szkół w Szczekocinach; 

 projekt „Otwarci na wiedzę, otwarci na świat” realizowany w ramach programu 

„Leonardo da Vinci” przez Zespół Szkół w Porębie; 

 projekt „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowany przez Starostwo Powiatowe. 
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A czego nie zrealizowano? 

 wykonania dokumentacji w zakresie kompleksowej termomodernizacji Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych – odbiór 

dokumentacji i płatność nastąpiły w roku bieżącym; 

 rozpoczęcia zadania obejmującego zmianę sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół 

im. J. Bema w Zawierciu dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – I 

przetarg na wykonawstwo ogłoszony w bieżącym roku został unieważniony z uwagi na 

cenę oferenta  znacznie  przewyższającą środki zabezpieczone na ten cel w budżecie – 

aktualnie ogłoszono II przetarg.  

Pragnę przypomnieć, że taka realizacja budżetu możliwa była przy dużym zaangażowaniu 

środków zewnętrznych. Przy dochodach pozyskanych w wysokości 120.300.000 zł  dochody 

własne stanowią tylko 30.300.000 zł. Tak więc pozostałe dochody pochodzą z innych źródeł: 

28.000.000 zł z dotacji celowych   pochodzących z budżetu państwa, z budżetu Wojewody 

oraz budżetów innych samorządów, 43.800.000 zł z subwencji ogólnej, 18.200.000 zł  

z budżetu środków Unii Europejskiej.  

Ze sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 rok wynika, że 

wykonaliśmy dużo zadań zarówno zakreślonych ustawami, jak i nie fakultatywnych, a także  

z zakresu budowy, modernizacji oraz przebudowy powiatowego majątku trwałego. 

Sądzę, że zamierzenia wskazane przez Szanowną Radę zostały zrealizowane.  Dlatego 

wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu Zawierciańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi”. 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przypomniał, że 

zgodnie ze Statutem Powiatu, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz uchwały 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu wymaga 

przeprowadzenia głosowania imiennego. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do 

Komisji Skrutacyjnej.  

 

Paweł Kaziród zgłosił kandydatury radnych: Konrada Knopa, Jerzego Gębali i Zdzisława 

Maligłówki.     

 

Zgłoszeni kandydaci oprócz Zdzisława Maligłówki wyrazili zgodę na kandydowanie.  

W związku z powyższym Konrad Knop zgłosił kandydaturę Dariusza Bednarza, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 22 głosach 

„za”  powołała Komisję Skrutacyjną w ww. składzie.  

 

Radni otrzymali przygotowane wcześniej i zaparafowane przez członków Komisji 

Skrutacyjnej karty do głosowania nad omawianym w tym punkcie porządku obrad projektem 

uchwały. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim wyczytaniu nazwiska 

osoby głosującej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Jerzego Gębalę. 

 

Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Gębala 

odczytał protokół z głosowania imiennego (załącznik nr 3 do protokołu), zgodnie z którym 

„za” zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 rok głosowało 17 radnych (wymienionych  

z imienia i nazwiska), głos „przeciw” oddał  1 radny (wymieniony z imienia  

i nazwiska), a 4 radnych  (wymienionych z imienia i nazwiska) wstrzymało się od głosu.   
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Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

stwierdził, że projekt uchwały Nr LII  / 630 / 14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 

rok został przyjęty przy 17 głosach „za”,  1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących 

się”.   

 

 

Ad.7.) 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Maligłówka przedstawił wniosek Komisji  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok (załącznik nr 4 do 

protokołu) wraz z protokołem z głosowania Komisji Rewizyjnej w tej sprawie (załącznik nr 5 

do protokołu), zgodnie z którym Komisja na posiedzeniu w dniu 27. maja 2014 roku po 

zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu 

powiatu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu przy  6 głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się” wnioskowała o udzieleniem Zarządowi Powiatu 

absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.    

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Górny odczytał Uchwałę Nr 4100/VII/117/2014 

z dnia 5 czerwca 2013 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach, zawierającą pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Zawierciańskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok wraz ze 

stosownym uzasadnieniem (załącznik nr 6 do protokołu). 

  

Wobec braku chętnych do udziału w dyskusji Rada Powiatu w wyniku przeprowadzonego 

głosowania jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za” wyraziła zgodę na przeprowadzenie 

głosowania imiennego nad omawianym w tym punkcie porządku obrad projektem uchwały 

przez Komisję Skrutacyjną, powołaną w pkt 6 porządku obrad.   

 

Radni otrzymali przygotowane wcześniej i zaparafowane przez członków Komisji 

Skrutacyjnej karty do głosowania i głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim 

wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

Jerzego Gębalę. 

 

Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Gębala 

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

udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok  

głosowało 14 radnych (wymienionych z imienia i nazwiska), głos „przeciw” oddał  1 radny 

(wymieniony z imienia i nazwiska),  a 4 radny  (wymienionych z imienia i nazwiska) 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania  2 radnych (wymienionych z imienia  

i nazwiska) oddało głosy nieważne. Powodem nieważności był brak na karcie do głosowania 

podpisu osoby głosującej. (Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady, 

wymagana przy przyjęciu powyższej uchwały wynosi 13).  

 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

stwierdził, że projekt uchwały Nr LII / 631 / 14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2013 rok został przyjęty przy 14 głosach „za”,  1 głosie „przeciw”  

i 4 głosach „wstrzymujących się”.   
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił przerwę w obradach. Początek 

przerwy – godz. 11.00. 

 

 

Ad.8.) 

 

Po wznowieniu obrad o godz. 11.25 Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LI / 632 / 14 w sprawie 

utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarnowcu i włączenia szkoły  

w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

  

 

Ad.9.) 

  
Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 633 / 14 w sprawie 

wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół w Porębie, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty 

przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Ad.10.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 634 / 14 w sprawie 

likwidacji Liceum Profilowanego w Porębie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy  

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

 

 

Ad.11.) 

 

Wobec braku uwag zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 635 / 14 w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Zawierciu z Zespołu Szkół  

i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji 

Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Ad.12.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 636 / 14 w sprawie 

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Zawierciu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
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Ad.13.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 637 / 14 w sprawie 

wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Zawierciu z Zespołu Szkół  

im. S. Staszica w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”. 

 

 

Ad.14.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 638 / 14  

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

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Ad.15.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 639 / 14  

w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Zawierciu  

z Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy  

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

 

 

Ad.16.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 640 / 14  

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

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Ad.17.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 641 / 14  

w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zawierciu  

z Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy  

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

 

 

Ad.18.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 642 / 14  

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych 4 w Zawierciu, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 



 16 

Ad.19.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 643 / 14  

w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łazach z Zespołu Szkół 

im. prof. R. Gostkowskiego Łazach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji 

Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 13 głosach „za”  

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

 

Ad.20.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 644 / 14  

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

pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty przy 14 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

 

Ad.21.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 645 / 14  

w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pilicy z Zespołu Szkół  

w Pilicy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 15 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

 

Ad.22.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 646 / 14  

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

pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty przy 12 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

 

Ad.23.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 647 / 14  

w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowcu z Zespołu 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty 

przy 15 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

 

Ad.24.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 648 / 14  

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

pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty przy 16 głosach i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
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Ad.25.) 

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu 

uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 649 / 14  

w sprawie 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 jednogłośnie, czyli przy 17 głosach „za”.   

 

 

Ad.26.) 

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu 

uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

  

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 650 / 14  

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

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli 

przy 17 głosach „za”.   

 

 

Ad.27.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LII / 651 / 14  

w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Akademia kompetencji”, 

przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty 

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

 

 

Ad.28.) 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli, przeprowadzonych w II kwartale 2014 roku 

przedstawił Przewodniczący Komisji Zdzisław Maligłówka (załącznik nr 10 do protokołu)  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych.  

 

  

Ad.29.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przedstawił informację o pracy między 

sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 10.06. wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach   

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej; 

‒ w dniu 11.06  Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu przekazał wniosek  

o dokonanie zmian w Statucie Zakładu w zakresie zmian w schemacie organizacyjnym.   

Uchwała w tym zakresie będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu w miesiącu sierpniu br. 



 18 

‒ w dniu 11.06. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony 

Zabytków wpłynęła informacja o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. św. Wacława w Irządzach dotacji w wysokości 250.000 zł przeznaczonej na pokrycie 

kosztów zadania pn. „Irządze, kościół p.w. św. Wacława (XIV i XV w.): remont wieży 

oraz remont zewnętrznej wraz z renowacją figur”; 

‒ w dniu 12.06. wpłynął monit Zbigniewa Nowaka w sprawie podjęcia skoordynowanych 

działań strategicznych na szczeblu powiatu związanych z budowa kopalni rud cynku  

i ołowiu; 

‒ w dniu 16.06. Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Kromołów przekazał prośbę  

o wykonanie chodnika łączącego Zawiercie z Kromołowem, wyprofilowanie/poprawienie 

zakrętu na ul. Łośnickiej i całej drogi do ul. Filaretów w Kromołowie (pismo adresowane 

do Starosty i przekazane do wiadomości Rady Powiatu); 

‒ w dniu 18.06. - Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informację dotyczącą struktury 

należności, struktury zobowiązań oraz rachunku zysków i strat za miesiąc maj 2014 roku; 

‒ w dniu 18.06. wpłynęła informacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Departament Ochrony Zabytków o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 

Chrzciciela  i św. Jana Ewangelisty w Pilicy dotacji w wysokości 300.000 zł 

przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Pilica, kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

(1410 r.). wykonanie sieci kanalizacyjnej opadowej oraz izolacji przeciwwilgociowej 

pionowej – etap III”. 

‒ w dniu 20.06. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał do rozpatrzenia zgodnie 

z właściwością wpłynęła skargę Haliny Słuszniak w sprawie odtworzenia rowu 

przydrożnego przy drodze powiatowej nr 1776S w sołectwie Chlina w Gminie Żarnowiec   

(skarga zostanie rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną w miesiącu sierpniu br.); 

‒ w dniu 24.06. wpłynęła skarga Sławomira Nawrotka na postepowanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, skierowana do Starosty Zawierciańskiego                              

i przekazanej Radzie Powiatu Zawierciańskiego zgodnie z właściwością (skarga zostanie 

rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną w miesiącu sierpniu br.). 

 

 

Ad.30.) 

 

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

Starosta Rafał Krupa oraz wskazane przez niego osoby.   

 

Interpelacje dotyczące dróg powiatowych: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelację Artura Janosika komunikuję, że chodnik ten zaplanujemy do 

realizacji w 2015 roku przy współudziale w dofinasowaniu Gminy Pilica. Doraźnie 

naprawimy tak, aby korzystać i aby poprawić bezpieczeństwo przechodniów korzystających  

z tego chodnika. 

W odpowiedzi na interpelację Jana Macherzyńskiego informuję, że droga krajowa nr 78 nie 

jest w kompetencji Starostwa Powiatowego. Niemniej wystąpimy z pismem do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zaistniałych nieprawidłowościach. 

W odpowiedzi na interpelacji radnej Krystyny Koczur informuję, że dziury zostaną 

naprawione do 15 lipca 2014 roku. 
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W odpowiedzi na interpelację radnego Pawła Kaziroda informuję, że temat dodatkowych 

miejsc z ograniczonym czasem parkowania przy ulicy 3 Maja w Zawierciu rozważymy po 

wybudowaniu parkingu przy ulicy Towarowej, który będzie zrealizowany do 15 października 

2014 roku i po tym, jak ten parking korzystnie wpłynie na parkowanie przy ulicy 3 Maja, 

podejmiemy odpowiednie decyzje.  

W sprawie oświetlenia przy ścieżce rowerowej przy drodze wojewódzkiej w graniach gminy 

Zawiercie na Fugasówce zwrócimy się do gminy Zawiercie o realizację tego oświetlenia  

w 2015 roku, bo wcześniej się tego nie da zrobić”. 

 

Interpelacje Jana Zamory i Jan Macherzyńskiego: 

 

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

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Powiat nigdy nie zajmował się sprawą barszczu Sosnowskiego i nie zajmuje się. Jest to 

kompetencja gminy. Ze stanowiska Ministra Środowiska w tej sprawie wynika, że 

obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest walka z tym chwastem i Rada Gminy może 

podjąć uchwałę w sprawie nałożenia na właścicieli takiego obowiązku. Rozmawiałam  

w przerwie z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w 

Zawierciu, którzy poinformowali mnie, ze są w trakcie rozmów z Uniwersytetem Rolniczym 

w Krakowie, który to pozyskał pieniądze z Funduszu Norweskiego dla 30 gmin na walkę  

z tym chwastem. W internecie można znaleźć informacje co należy robić i w jaki sposób 

walczyć. Mianowicie, można w sposób mechaniczny poprzez koszenie w każdym roku przed 

wydaniem nasion, można również za pomocą środków chemicznych typu  „Rand –up”.   My 

ze swojej strony też deklarujemy, że będziemy rozmawiać z Uniwersytetem  Rolniczym  

w Krakowie i taką informację przekażemy na piśmie. 

Jeżeli chodzi o sprawę ul. Pszczelne Łąki, to nie mamy do tej pory odpowiedzi od 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, więc nie wiemy, jaka jest 

sytuacja w tym momencie. Natomiast ja mogę Państwu powiedzieć, że ze wcześniejszej 

korespondencji, jak do nas trafiła, wynika, że Regionalny Dyrektor nie może wykonać 

żadnych kroków w kierunku  usunięcia szkody w środowisku, dopóki nie zostaną usunięte 

odpady z tego terenu, które są źródłem tych zanieczyszczeń. W sprawie usunięcia tychże 

odpadów prowadzi postępowanie Urząd Miejski w Zawierciu. Sytuację mamy w zasadzie 

patową, ponieważ  właścicielem terenu jest Skarb Państwa, ale wieczystym użytkownikiem 

jest osoba fizyczna. Na tej osobie fizycznej –  z tego co wiemy – ciążą ogromne długi, więc 

logiczne jest, że nie sposób wyegzekwować od takiej osoby jakiegokolwiek obowiązku.  

W związku z tym Urząd Miejski w Zawierciu wystąpił do naszego Starostwa do Skarbu 

Państwa z pismem, żeby Skarb Państwa usunął te odpady. Ja myślę, że Skarb Państwa się 

ustosunkuje do tej sprawy. Ja chcę powiedzieć tylko, że wieczysty użytkownik to jest prawie 

jak właściciel nieruchomości, w związku z tym Skarb Państwa tutaj nie może nic zrobić”. 

 

Interpelacje dotyczące funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Zawierciu: 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W zakresie dalszych interpelacji Jana Zamory, będą to odpowiedzi na piśmie. Wystąpiła, 

jak tutaj widzę, informacja rozmowy z dyrektorem odnośnie Oddziału Dermatologicznego. 

Istotnie, są zmiany personalne. Z tego, co wiem, personel jest już zabezpieczony na Oddziale 

Dermatologicznym.  
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Radny Lech Jaros prosił o odpowiedzi na piśmie. Ze względu na to, że dzisiaj dyrekcja jest 

nieobecna odpowiemy na piśmie. To są szczegółowe informacje. Również na piśmie będzie 

odpowiedź na interpelację Jana Macherzyńskiego dotyczącą transportu pacjenta ze szpitala 

do domu”. 

 

Interpelacja Pawła Kaziroda: 
 

Inspektor Powiatowego Urzędy Pracy w Zawierciu Beata Czernek (treść wystąpienia  

w formie stenogramu): 

 

„Miałam bardzo mało czasu na przygotowanie informacji o aktualnej sytuacji dotyczącej 

bezrobocia. Stopa bezrobocia jest publikowana na publicznych służbach zatrudnienia z dwu 

miesięcznym opóźnieniem. Jaka stopa bezrobocia w maju dowiemy się dopiero w lipcu. 

Ostatnie dane, które były publikowane na owej stronie, dotyczą miesiąca kwietnia i stopa 

bezrobocia dla powiatu zawierciańskiego wynosiła wtedy 17,6 %. W kwietniu 2013 roku była 

to stopa wyższa i wynosiła 19,6 %,  natomiast w kwietniu 2012 roku była porównywalna do 

tegorocznej – 17,4%. Dysponuję liczbą bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja tego 

roku i było to 7.427 osób (jest to mniej niż w kwietniu br.).  

Jeżeli chodzi o programy, realizowane  przez Powiatowy Urząd Pracy, to w tym roku mamy 

oczywiście naszą „systemówkę”, program dla osób niepełnosprawnych „Junior”, złożyliśmy 

wniosek do programu dotyczący obszaru G, który jest aktualnie rozpatrywany i mamy 

złożone trzy wnioski o rezerwę do osób poniżej 30 roku życia, powyżej 50 i dla rodziców 

powracających na rynek pracy. Są to wnioski aktualnie rozpatrywane w Ministerstwie, po 

ocenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jak nas ocenił Wojewódzki Urząd Pracy, tego jeszcze 

nie wiemy, bo nie udzielono nam tych danych”.    

 

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

 

„Szanowni Państwo, słyszeliście, co Pan radny Jan Zamora mówił, jesteście świadkami jego 

wystąpień, teraz myślę, że coraz mniej śmiesznych. Ja nie mam obowiązku odpowiadania, ale 

chcę. Pytanie, czy jestem świadomy, równie dobrze może Pan zapytać każdemu z nas, czy 

jest świadomy czegoś tam. Otóż jako prawy obywatel szanuję ład i porządek prawny, znam 

swoje przepisy, szczególnie jako Przewodniczący Rady, regularnie co miesiąc jeżdżę na różne 

rodzaju szkolenia, wiem, gdzie jest granica i jestem świadomy swoich działań i za działania te 

biorę pełną odpowiedzialność. Bycie Przewodniczący jest szczególnie trudnym zadaniem. 

Przewodniczący przygotowuje całą organizację i  prowadzi sesje, wymaga to od 

Przewodniczącego dużego zaangażowania, dużo wiedzy i umiejętności, tak by można 

wykonać zadania spoczywające na Przewodniczącym i jednocześnie nie dopuścić do 

dezorganizacji pracy Rady, a tym samym i Starosty i nie dopuścić (jak byliście świadkami) do 

poniżania ludzi, tak obecnych tutaj jak i nieobecnych, ośmieszania kompetencji Rady  

w oczach mieszkańców naszego powiatu. Proszę Państwa, Rada to nie kabaret. Ja czasami 

odnosiłem wrażenie (zresztą myślę, że nie tylko ja) że posiedzenie Rady zmienia się  

w kabaret, a od kabaretu jest ktoś inny”. 
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Ad.31.)  
 

Henryk Górny (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Stawiam się tu na mównicy po raz trzeci, ale po raz pierwszy z własnej woli. Poprzednio  

z woli Pana Przewodniczącego, aczkolwiek z przyjemnością i z poczuciem wypełniania misji 

radnego i Wiceprzewodniczącego.  

Sprawa jest ważna, ważne jest, żeby ci, co słuchają zachcieli pochylić się nad tym tematem 

który chciałem wnieść. Mianowicie, rzucę takie hasło, panie Starosto: Jura Krakowsko –  

Częstochowska zarasta. Bogactwem największym Jury Krakowsko – Częstochowskiej są 

ostańce i niepowtarzalny krajobraz. Natomiast w ostatnich latach wiele terenów rolniczych na 

Jurze zostało wyłączonych z użytkowania. Teren ten bądź przejęła Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa (dziś nazywa się to inaczej – Agencja Nieruchomości Rolnych) ale wiele 

zostało u prywatnych właścicieli, którzy przestali uprawiać te tereny. Łąki czy pastwiska nie 

są wypasane, bo w miejscowości, w której mieszkam, jeden mieszkaniec ma tylko krowy.  

I stąd niegdyś polany leśne, gdzie wypasano bydło czy owce, tereny rolne zarastają.  Są to  

popularnie nazywane samosiejki. Zasłaniają one te właśnie ostańce. Dam przykłady. Pewno 

wszyscy Państwo znacie Okiennik, do którego dodaje się przymiotnik Skarżycki (Duży także 

się o nim mówi). A jest również drugi Okiennik, który znajduje się w graniach gminy 

Włodowice w miejscowości Morsko, którego nie ma. Tak się szczęśliwie składa i los  

pozwolił mi w życiu dobrą rzecz zrobić i zamieszkać na Jurze, że mieszkam tam nieopodal  

i często pytają mnie, gdzie tu jest ten Okiennik Mały albo Morski (bo tak go nazywają,  

a mapy też to różnie określają). Wobec tego wtedy opowiadam taką anegdotę. Mianowicie 

pokazuję inną skałkę, która się nazywa Popielarką i mówię: widzi Pan ta skałkę, widzę ,to jest 

Popielarka. A widzi Pan tę skałę za tym lasem? Nie widzę. A widzi Pan z tamtej strony? Też 

nie widzę. Wtedy mówię, że to jest właśnie Okiennik Mały.  

Kiedyś przed laty znalazłem się w takiej sytuacji, kiedy musiałem zgłosić się  w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych, żeby pokazać, że moja kontuzja jest leczona i co dalej z tą 

kontuzją robić. Trafiłem na mieszkańca stałego Sosnowca, a wówczas już mieszkańca 

naszego powiatu z terenu gminy Włodowice, który po wylegitymowaniu mnie i zapytaniu  

o personalia, jak powiedziałem, że mieszkam w Morsku, to oczywiście o moich 

dolegliwościach mówiliśmy 2 minuty, natomiast o Jurze pół godziny, bo to był wielki 

miłośnik piękna Jury. Ale ten przydługawy wywód (aczkolwiek staram się Państwa nie 

zanudzić, a jak będzie trzeba, to jeszcze jakąś anegdotkę powiem) zmierza do tego, by 

zachęcić Pana Starostę i wszystkie służby (Architekturę, Wydział Ochrony Środowiska itd.)  

i żeby w ten sposób również mój ten głos dotarł do Dyrekcji Jurajskich Parków 

Krajobrazowych, aby się zechciały tym tematem zainteresować.  Panie Przewodniczący, ja 

nie wiem czy będę w tej Radzie czy nie, bo po pierwsze będą wybory, a po drugie nie wiem, 

czy będę kandydował czy nie, ale tu wielu moich kolegów i koleżanek  w tej Radzie się 

znajdzie i może taki temat na Radę wprowadzić, jako że nasza  pierwsza strategia, jak  

i kolejne strategie, pisane społecznym wysiłkiem i przez odpowiednie biura projektowe, 

zakłada stolica naszego powiatu Zawiercie ma hasło: „Zawiercie bramą na Jurę”. My także na 

tej Jurze wiele robimy i wiele chcemy osiągnąć, żeby taki temat podjąć. Natomiast często są 

to tereny prywatne (na przykład wokół Okiennika Morskiego) i usunięcie tam roślinności  

i drzew zasłaniających jest z punktu prawnego także kłopotliwe. Potrzebne są na to środki.  

Oczywiście nie chcę powiedzieć, że w ogóle się nic nie robi. Piękne inicjatywy były związane 

z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o Górę Zborów w Podlesicach, to 

owce pana Garbaciaka wykonały tam dobrą rolę  (jak ktoś nie wie, kto to jest, to mówię, że 

Pan Garbaciak, to hodowca owiec i kóz we Włodowicach) również pan Jankowski ze swoimi 

owcami w rejonie Morska wędruje. To, co ja mówię, przede wszystkim dotyczy tej części 
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Jury, która jest położoną w gminie Zawiercie, Włodowice, częściowo Kroczyce jako że 

gminy, które są po drugiej stronie pasma Orlich Gniazd, mają dobre ziemie i nieużytków 

(Panie radny Arturze) w gminie Pilica niewiele jest. To samo w Żarnowcu.  To, że Zespół 

Jurajskich Parków Krajobrazowych  słabo widać, to prawda, ale nie można krytykować, bo 

nie mogą się bronić. W dalszym ciągu dyrektorem jest Marek Broda, którego znam  

i serdecznie pozdrawiam, bo to jest życzliwy i mądry człowiek, ale może środków ma za 

mało. Podam taki przykład, że ich działalności jakoś nie bardzo widać. Ja rozróżniam tereny 

Zespołu Jurajskiego Parku Krajobrazowego od otuliny parków. Wiem, że w jednych i drugich 

jest inna gospodarka i inne przepisy obowiązują. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale również  

na szczeblu centralnym rozważane są inicjatywy, żeby utworzyć tu park narodowy, ale to 

inny temat. Natomiast tej działalności nie zawsze dobrze widać.  

Dwie tablice są w pewnym miejscu na Jurze. Jedna, która promuje restaurację „Irini” (jeden  

z pierwszych lokali, który pojawił się na Jurze. Dziś ma już wielką konkurencję i sława 

„Irini” zbladła). Obok jest tablica „Witamy w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, 

prosimy o kulturalne zachowanie”. Ta tablica z „Irinii” jest czysta, elegancka, a ta  

Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych jakby spowijała, farba się tam łuszczy. Mówiąc 

delikatnie tak jest od roku 1997, kiedy tę tablice zobaczyłem. Do tej pory nikt się przy niej nie 

pofatygował. Już zmierzam do końca. Na koniec będzie jeszcze anegdotka. Wiele jest 

ośrodków, które się promują. Nowe, jak powstają, to się promują (nowe wielkie restauracje 

Poziom 511, Fajkier itd.), a inne, starsze, kiedyś błyszczące,  zmienia się właściciel i wiszą 

tablice, które straszą.  

Jeszcze jedna sprawa. Panie Starosto, oczywiście bardzo cieszymy się, jak na Jurze pojawiają 

się imprezy,  ale jak jest impreza (dla przykładu wymienię taka, której nie było, żeby  nie było 

że którąś nie lubię ) np. biegi na orientację i tam są jakieś wstążeczki trasy pozaznaczane, to 

zazwyczaj bywa tak, że bieg się odbędzie, nasi dzielni żurnaliści opiszą to, umieszczą nawet 

na naszych stronach internetowych, organizatorzy gdzieś tam z Polski wyjadą, a to w lesie 

jest i zaśmieca Jurę. Przyjeżdżają też quadami  (ja już o quadach kiedyś mówiłem).  Wiem, że 

są takie miejsca, gdzie można jeździć, ale w dalszym ciągu są oni zagrożeniem. Niech będzie 

przestrogą to, co się parę tygodni temu stało tam gdzieś w kraju, więc w wolnym wniosku  

w tym momencie chciałbym zmierzać do podsumowania. Niech to wszystko odbywa się 

zgodnie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Miała być historyjka na koniec  

i dowcip, który króluje w warszawskich kawiarniach. Od paru dni, kiedy przyjdzie się na 

obiad czy kolację ze znajomym, na koniec bierze się rachunek i prosi się o nagranie”. 

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Trudne mam zadanie po takim wystąpieniu mojego szanownego przedmówcy ,natomiast 

mam takie zapytanie. Dowiedziałem się o spotkaniu z delegacją węgierską. Na jednym  

z pierwszych posiedzeń Komisji Promocji  mieliśmy obiecane, że będziemy powiadamiani 

kiedy będą delegacje zagraniczne i będziemy mogli brać w nich udział. Spotkamy się, 

poznamy, żeby nie było tak, że potem na jakiejś uroczystości stoimy obok Węgra i mówimy 

po rosyjsku. No i teraz dowiadujemy się o tym i jakby nic na ten temat nie dowiedzieliśmy 

się. Ponawiam ten wniosek Komisji, żeby radni byli przynajmniej poinformowali,  jeżeli taka 

delegacja przyjeżdża, że ten, kto chce, może  się z nią spotkać i czegoś się nauczy”. 

 

Dariusz Bednarz (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Zbliżają się wakacje, w szkołach jest bardzo dużo sukcesów dydaktycznych (mówię  

o szkołach ponadgimnazjalnych).  Mamy też wiele sukcesów sportowych. Jest ze mną tutaj 

kolega radny Jan Macherzyński, który jest jednocześnie nauczycielem.  Pozwolą Państwo, 
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że pogratulujemy sukcesów sportowych szkole w Porębie i Jankowi. Uczniowie to 

Wicemistrzowie Śląska w 11 – osobowej piłce nożnej, 3 miejsce biegach sztafetowych. 

Sprawni jak żołnierze, ale pozwolicie, że przejdę do tego, co jest dla mnie najważniejsze, bo 

ja z tych, co się lubią chwalić. Z wielką przyjemnością mam zaszczyt pracować z Mariuszem 

Szczygłem i Marcinem Komalskim. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu   

zdobyli brązowy medal mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Jest to wielki sukces tych młodych 

ludzi i trenerów. Mówię tutaj publicznie  serdecznie dziękuję i proszę przekazać gratulacje. 

Przepraszam, że nadużyłem tej mównicy w stosunku prywatnym”. 

 

 

Ad.32.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach – dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu i życząc miłego wakacyjnego wypoczynku – zamknął obrady LII sesji Rady 

Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.10. 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Adam Rozlach  

                  


