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PROTOKÓŁ NR  LIII / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 5. sierpnia 2014 roku 

 
 

Sesja – zwołana na wniosek grupy radnych z dnia 30 lipca 2014 roku w trybie art. 15 ust. 7 

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

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu Początek obrad – godzina 15.00. 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach.  

 

 

Obecni: 

 

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

 

 

Radni nieobecni: 

 

Jan Grela 

Lech Jaros 

Henryk Karcz 

Paweł Kaziród 

Jarosław Kleszczewski 

Konrad Knop 

Jan Macherzyński 

  

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Sekretarz Powiatu Agata Jarza – Korpyś, radca prawny Starostwa Dagmara Kokowska – 

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

obecności.   

 

 

Ad.1.) 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach. Na podstawie listy 

obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał,             

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

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

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

 

„Sesja w dniu dzisiejszym zwołana jest na wniosek radnych. Zgodnie z ustawą samorządową 

i naszym Statutem, gdy ¼ ustawowego składu Rady wyrazi taką wolę i złoży odpowiedni 

wniosek, Przewodniczący Rady zobowiązany jest w ciągu 7 dni  zwołać sesję. Wpłynął taki 

wniosek w podpisie z 9 osobami. Przewodniczący Rady w ustawowym terminie zwołał sesję,   

wszyscy radni zostali powiadomieni prawidłowo. Po prawidłowym zwołaniu sesji do Rady 

Powiatu Zawierciańskiego wpłynął wniosek, w którym wnioskodawcy oświadczyli, że   

wycofują swoje podpisy pod wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego, 

złożonym w dniu 29 lipca 2014 roku. Wpłynęło to w dniu 3 sierpnia br. a więc po dniu, 

zwołania sesji i z mocy prawa ten dokument w obrocie prawnym nie ma żadnego znaczenia.   

Gdyby ten wniosek z 3 sierpnia wpłynął w czasie, kiedy Przewodniczący nie zwołał sesji, 

wtedy przewodniczący by go uwzględnił. Te 9 podpisów, które były wcześniej złożone pod 

wnioskiem prawidłowo złożonym, minus 8 podpisów wycofanych, daje 1 podpis popierający 

wniosek, a wiemy że w 25 – osobowej Radzie musi być ¼ z 25 (Jan Zamora zapytał, ile to 

jest). Myślę, że  Pan wie, proszę mi nie ironizować. Dlatego też wniosek w obrocie prawnym 

nie ma żadnego znaczenia. Jednak sesja dzisiaj przebiega zgodnie z zasadami ustanowionymi 

przez Statut i ustawę powiatową czyli to wszytko, co się teraz będzie dzieje, czyli zgłaszanie 

uwag do porządku obrad, następuje na tych samych zasadach, jak na sesji, która jest 

planowa”.     

  

Przedłożony przez wnioskodawców porządek obrad sesji przedstawiał się następująco: 

 

1. Zgłaszanie uwag do porządku obrad. 

2. Odwołanie Adama Rozlacha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu. 

3. Wybór nowego Przewodniczącego Rady Powiatu. 

4. Informacja Zarządu Powiatu o postępowaniach karnych dotyczących szpitala 

Powiatowego w Zawierciu, a także Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku  

z nieprawidłowościami, ujawnionymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych i dyskusja nas informacją. 

5. Wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił o zgłaszanie uwag do przedłożonego 

przez wnioskodawców porządku obrad sesji.   

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja w związku z punktem dotyczącym zmian do porządku obrad. Chciałem powiedzieć, że 

jest sezon wakacyjny. W obecnej sytuacji tak się zdarzyło, że nie wszyscy mogą przyjść, bo 

niektórzy są na wczasach, niektórzy wypoczywają m.in.  ja o mało co bym nie zdążył dzisiaj, 

bo byłem na Komendzie Wojewódzkiej – Wydział Przestępstw Gospodarczych. Bardzo tam 

interesowali się Panem Starostą, prawie dwie godziny opowiadałem, aż zapytałem, czy to 

jakaś gwiazda filmowa (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przypomniał, że trwa 

punkt dotyczący porządku obrad sesji). Właśnie mówię dlaczego, Panie Przewodniczący, 

niech Pan nie przeszkadza. I chodzi o to, żeby demokratycznie to się odbyło, żeby wszyscy 

mogli uczestniczyć bez strachu, że tam ktoś stoi. Nie ma wodza już, siedzi. I tak proponuję 

znieść z porządku obrad pkt 2 w brzmieniu: „Odwołanie Adam Rozlacha z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego” oraz pkt 3  w brzmieniu: „Wybór 

nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego”. I to jest wniosek grupy radnych 

wnoszących o zwołanie sesji Rady Powiatu”. 
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Henryk Górny (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Zanim złożę wnioski do porządku obrad, chciałem powiedzieć jedno uzasadniające zdanie. 

Proszę zwrócić uwagę, że z dziewięciu wnioskodawców pierwszego wniosku i  ośmiu 

drugiego, jest tyko  dwóch na sali. (Biorący udział w sesji radni zwrócili uwagę, że jest  

trzech wnioskodawców). Trzech, przepraszam, do trzech potrafię liczyć, ale ostatnio rzadko 

widziałem niektórych radnych, stąd może moja pamięć zawodzi. Myślę, że ma rację radny 

Jan Zamora, kiedy mówi, że dobrze byłoby, żeby kluczowe decyzje podejmowało 25 

radnych. Żebym dożył tej pociechy, nie żeby księgi zbłądziły spod strzechy, bo one zbłądziły. 

Teraz nawet pod strzechy zbłądziły  komputery i internet, ale chciałbym dożyć, aby w tej 

kadencji na tej sali znalazło się 25 radnych. Myślę, że to moje pragnienie nie jest 

wygórowanym pragnieniem i że pod tym moim pragnieniem podpisało się wielu radnych. 

Wobec tego, jeśli przyjąć, że  niektórzy wypoczywają, a mieli czas na podpisanie wniosku  

i nie zdobyli się na to, żeby przyjść dzisiaj, to również uważam, że zasadne jest, aby również 

zagłosować i zdjąć z porządku obrad pkt 3, pkt 4 i kolejny,  żeby mogło być tutaj 25 radnych  

i 25 radnych mówić. Natomiast to, co się dzieje w ostatnim czasie, ten wniosek o zwołanie 

sesji, a potem o wycofanie podpisów, źle świadczy o Radzie. Jako członek tej Rady także  

z tego powodu cierpię. Stawiam jeszcze raz wniosek, żeby zdjąć z porządku obrad pozostałe 

punkty. Skoro mamy być wszyscy, to przyjdźmy wszyscy, a ponieważ my, co prawda, nie 

mamy jako Rada Powiatu zapisane tak, jak ma zapisane Sejm, że działa permanentnie, to 

znaczy w każdej chwili możemy być wezwani, ale myślę, że to, że chcieliśmy być radnymi  

i że ślubowaliśmy tutaj, że będziemy godnie wypełniać, to nam nie przeszkodzą ani nasze 

urlopy, ani inne nasze zajęcia”. 

 

Jerzy Gębala (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Obowiązkiem każdego radnego jest uczestnictwo w sesjach. Ja nie wiem do czego za chwilę 

Rada się przychyli, czy mają być odwołane te punkty czy nie, bo o tym zdecyduje cały skład 

Rady, ale ja jako radny Jerzy Gębala myślę, że to jest trochę niepoważne, żeby  wnioskować 

o zwoływanie sesji, gdzie się wie, że jest to okres urlopowy, a za chwilę ją odwoływać. Ja  

w tej chwili właśnie miałem być w górach i nie pojechałem, bo moim obowiązkiem jest być 

na sesji i skoro Pan Przewodniczący mnie powiadomił, więc odwołałem mój wyjazd po to, 

żeby być tutaj na sesji. Szanowni Państwo, to źle świadczy o naszej Radzie, bo nie wiem co 

my chcemy osiągnąć. Zwołujemy sesję, odwołujemy. Z całym szacunkiem dla 

wnioskodawców, bo mają takie prawo. Tak jak mówię, nie wiem,  co jeśli będzie glosowanie 

nad tymi punktami i jaki będzie wynik. Mnie chodzi  o samo zwoływanie sesji. Szanujmy się. 

Albo zwołujemy sesję i robimy to, co ma być na tej sesji, a jak nie, to nie  zwołujmy. Urlop 

jest zaplanowany i każdy wiedział, że część radnych może być na urlopach, a nie że nagle 

dzisiaj coś się stało i wyjechali i sesji możemy nie robić. Szanujmy się”. 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ad vocem do radnego Jerzego Gębali. Ja chciałem Panu zwrócić tylko uwagę, jak Pan tego 

nie zauważa, że sytuacja  w naszym mieście, a co za tym idzie w powiecie, sytuacja jest 

nadzwyczajna. Aresztowano Prezydenta Miasta Ryszarda M.  i czy Wam się to podoba czy 

nie, to jest jedno z najgorszych wydarzeń, jakie kiedykolwiek spotkało Zawiercie. I między 

innymi dlatego była próba zwołania sesji i zwołaliśmy tę sesję, ale, niestety, niektórzy są na 

urlopach. Wy tego nie dostrzegacie, a nie dostrzegacie, bo ja na stronach powiatu nie 

wiedziałem informacji, że prezydent  Ryszard M. jest aresztowany. To jest mało ważna  

informacja, Panie Starosto, Pan tak uważa, że to jest nieważna informacja. Pan sobie gdzieś 
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zdjęcie robi z jakimś pieskiem i puszcza to w informacjach Starostwa  (Przewodniczący Rady 

Powiatu Adam Rozlach przypomniał, że trwa punkt dotyczący zgłaszania uwag do porządku 

obrad sesji). Tak, ale to jest ad vocem do słów radnego Jerzego Gębali. Jurek mógł mówić, ja 

też mogę odpowiedzieć mu na to pytanie (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

oświadczył, że minęła już 1 minuta przeznaczona na wystąpienie ad vocem). Niech mi Pan 

pokaże, gdzie to Pan zaznaczył, ale nie będę z Panem polemizował, Panie Przewodniczący, 

nie będę Pana stresował. Być może sytuacja się wyjaśni i nie będzie trzeba Pana nawet 

odwoływać”. 

 

Jerzy Gębala (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ad vocem króciutko. Szanowni Państwo, kolego Janku, ja nie powiedziałem, że nie powinna 

być taka sesja i taki wniosek jak Wasz. Może i tak, nie wiem, nie będę na ten temat 

dyskutował,  tylko chodzi mi o to, że sesja została zwołana i ja mogłem nie jechać, następny 

kolega mógł przyjechać z wczasów, to dlaczego nie przyjechali wnioskodawcy. Dlaczego oni 

nie przyjechali, skoro ta sesja ma być taka ważna (Jan Zamora odpowiedział, że nie wie,  

a odpowiada tylko za siebie). Panie Janku, jeżeli jest taka sytuacja nadzwyczajna, o czym 

przed chwilą Pan powiedział, to dlaczego pozostali wnioskodawcy nie przyjechali, nie 

przyszli na sesję”. (Jan Zamora odpowiedział, że nie wie, a to pytanie nie powinno być do 

niego kierowane).   

 

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

 

„Pragnę ze swojej strony wyrazić zdziwienie i oburzenie, że wśród 9 osób, które podpisały, aż 

6 jest nieobecnych. To są nieobecni ci, którzy podpisali, a nieobecni doskonale wiedzą, bo 

procesowali się w innej sprawie, która została wyjaśniona przez WSA, że w ciągu 7 dni 

Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesję i że najpóźniej dzisiaj sesja zostanie 

zwołana. Dzisiaj mówienie, że są na urlopie, to jest nieporozumienie to jest manipulacja, to 

jest próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przystąpił do głosowania nad wnioskami 

formalnymi dotyczącymi zmiany zaproponowanego przez wnioskodawców zwołania sesji 

porządku obrad w kolejności ich zgłoszenia. Zapytał obecnych na sesji wnioskodawców, czy 

wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad sesji w zakresie, który przedstawił Jan Zamora.  

Jan Zamora oświadczył, że złożył wniosek w imieniu wnioskodawców. Leszek Wojdas 

stwierdził, że podoba mu się wniosek Henryka Górnego.   

 

Zygmunt Knopik stwierdził, że wniosek Henryka Górnego winien być głosowany  

w pierwszej kolejności, ponieważ jest wnioskiem dalej idącym.  

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Pan Przewodniczący się pogubił, bo trzeba najpierw głosować nad wnioskiem Henryka 

Górnego i zapytać, czy czy wnioskodawcy się na to zgadzają, bo o to, czy rozszerzyć czy 

zmienić porządek, na to muszą wyrazić zgodę wnioskodawcy sesji. A Pan się zaplątał”. 

 

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

 

„Ja szanuję Pana, Panie radny, tylko Pan nie chce poznać prawdy. Pan nie czyta Statutu. 

Proszę przeczytać Statut. (Jan Zamora zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu, czy on 
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czyta Statut). Przewodniczący Rady pyta wnioskodawcę, czy jest taka zgoda. Zapytał dwóch 

wnioskodawców i pyta trzeciego, bo 6 jest nieobecnych. Panie radny Zbigniewie Rok, czy 

jako wnioskodawca wyraża Pan zgodę, aby poddać pod głosowanie wniosek złożony przez 

Jana Zamorę. (Zbigniew Rok wyraził zgodę, podobnie jak Leszek Wojdas). I pytam 

wnioskodawców, czy wyrażają zgodę na głosowanie wniosku, który zgłosił  Henryk Górny 

(Leszek Wojdas, Jan Zamora i Zbigniew Rok wyrazili zgodę w tym zakresie).  

 

W tym momencie Zdzisław Maligłówka zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 – 

minutowej przerwy. W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek ten został przyjęty 

przy 12 głosach „za”. Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił 15 minutową 

przerwę w obradach. Początek przerwy godz.  15.30. Wznowienie obrad – godz. 15.50 

 

Po wznowieniu obrad za zgodą radnych składających wnioski formalne w sprawie 

wprowadzenia zmian do porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

poddał łącznie pod głosowanie 2 wnioski, które zostały przyjęte przy 16 głosach „za”,  

1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Wobec przyjęcia powyższych wniosków porządek obrad sesji nie zawierał żadnych punktów, 

w związku z czym Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zamknął obrady LIII sesji 

Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

  

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 16.00. 

 

 

 

Protokół sporządziła:               Przewodniczący Rady Powiatu  

  

(-)Anna Bryła                  (-)Adam Rozlach 

 


