
BR.0002.011.2014.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  LIV / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 28. sierpnia 2014 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha. Początek obrad – 

godzina 9.00.  

 

Obecni: 
 

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

 

Radni nieobecni: 

  

Jan Grela 

Zbigniew Rok 

  

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Radny Sejmiku Wojewódzka Śląskiego Marian Gajda, 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 LIV 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. Wobec braku propozycji ze 

strony radnych, wypełniając spoczywający na Przewodniczącym Rady Powiatu ustawowy 
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obowiązek organizowania pracy Rady i korzystając z przysługujących mu uprawnień, złożył 

wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad sesji o następujące punkty:  

 

‒ pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu”. 

‒ pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu”. 

‒ pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Zawierciańskiego”. 

Wprowadzenie powyższych projektów uchwał pod obrady Rady Powiatu w dniu dzisiejszym 

pozwoli na zajęcie stanowiska w przedmiotowych sprawach bez zbędnej zwłoki, w terminie, 

wskazanym w określonych przepisach prawa.  Nadmienił, że Komisja Rewizyjna zajęła 

stanowisko w sprawie skarg na posiedzeniu w dniu 26. sierpnia br.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 22 głosach „za”. Projekty uchwał zostały przekazane radnym przed rozpoczęciem 

obrad.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zdecydował, że projekty uchwał, o które 

rozszerzony został porządek posiedzenia, rozpatrywane będą  w pkt 22 – 24 porządku obrad.   

Tym samym kolejność pozostałych punktów porządku obrad zmienia się odpowiednio.  

 

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 protokołów Nr LII / 14 z dnia 26 czerwca 2014 roku i Nr LIII / 14 z dnia  

5 sierpnia 2014 roku.    

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja na temat planowanej budowy na terenie powiatu zawierciańskiego kopalni rud 

cynku i ołowiu.   

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o realizacji świadczeń medycznych 

w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania 

planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za I półrocze 2014 

roku.     

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania 

planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za I półrocze 2014 roku.    

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do 

projektu pn. „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”, przewidzianego do 

realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do 

realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa”, 

przewidzianego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013.   
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR LI / 624 / 14  z dnia  

29 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.   

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

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX / 608 /14 z dnia 24 

kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół   

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

1a”.   

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

deficyt roku 2014.   

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

lata 2014 – 2023.   

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

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.   

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.   

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.   

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.   

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Zawierciu. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Zawierciu. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Zawierciańskiego. 

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

korespondencji. 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

27. Wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.  

 

  

Ad.3.) 

 

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

protokół Nr LII / 14 z dnia 26 czerwca 2014 roku i Nr LIII / 14 z dnia 5 sierpnia 2014 roku.    

zostały przyjęte jednogłośnie, czyli  przy 22 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: 26. czerwca, 30. czerwca, 

10. lipca, 16. lipca, 21. lipca, 5. sierpnia, 12. sierpnia i 27. sierpnia br. zajmując się m.in. 

następującymi sprawami: 
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 podjął uchwały w sprawach: 

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

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023;   

 przyznania dotacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski  

w Zawierciu na realizację zadania  pn. „Pieszo po najpiękniejszych rejonach Polski”; 

 ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości 

położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 oraz  powołania 

komisji przetargowej do jego przeprowadzenia;   

 powołania  komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień 

nauczyciela mianowanego; 

 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  

w Zawierciu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu 

pn. „Praktyka zagraniczna jako stały element kształcenia w Zawierciu” w ramach 

programu Erasmus+ ; 

 powierzenia Krzysztofowi Bale stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Zawierciu; 

 powierzenia Marzenie Orzoł stanowiska dyrektora Zespołu Szkół  im. prof. R. 

Gostkowskiego w Łazach; 

 przedłużenia powierzenia Waldemarowi Karoniowi stanowiska Dyrektora Zespołu 

Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu; 

 powierzenia Sławomirowi Janickiemu stanowiska Dyrektora Ośrodka Usług 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu; 

 udzielenia ww. dyrektorom upoważnień do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności dotyczącej  kierowanych jednostek; 

 użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu budynku Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego oraz sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego   

w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”; 

 wydzierżawienie lub wynajęcie na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej 

położonej w Jeziorowicach, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu dla podmiotu wyłonionego w drodze 

przetargu; 

 odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów najmu, użyczenia lub 

dzierżawy lokali użytkowych i pomieszczeń, znajdujących się w budynkach 

usytuowanych na nieruchomościach będących w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu i Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz na 

nieruchomościach będących w trwałym zarządzie następujących szkół: II Liceum 

Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu,  Zespołu Szkół im. S. Staszica 

w Zawierciu, Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu, Zespołu Szkół   

im. O. Langego w Zawierciu, Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz Zespołu Szkół  

w Pilicy; 

 wyrażenia zgody na zastosowanie trybu bezprzetargowego przy zawarciu umów 

użyczenia i umów najmu hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu; 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Łazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 
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 przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

w sprawie projektu „Ustalenie kierunków i zasad współpracy powiatu 

zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Konsultacje prowadzone są w terminie od 19 sierpnia do 31 sierpnia 2014 roku.  

 

 omówił i przyjął: 

– przebieg wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego oraz  kształtowanie się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2013 za pierwsze półrocze 2014 

roku; 

– informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu i Szpitala Powiatowego w Zawierciu za okres  

6 miesięcy bieżącego roku.  

Powyższy materiał został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie 

Powiatu Zawierciańskiego w terminie określonym w ustawie  o finansach publicznych. 

– wyniki finansowe uzyskane przez Szpital Powiatowy w Zawierciu i Zakład 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 7 miesięcy br.; 

– informacje o zmianach dokonanych w planach finansowych rachunków dochodów 

własnych na 2014 rok w szkołach i placówkach oświatowych; 

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

osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”  za okres  od kwietnia do czerwca 

bieżącego roku;  

 

 podjął decyzje w sprawach: 

 zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków finansowych na niezbędne wydatki 

związane z budową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; 

 zabezpieczenia środków finansowych dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie   

w Górze Włodowskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka trwałego – 

kotła c.o.; 

 zwiększeniu budżetu przewidzianego na promocję powiatu (na wniosek Wydziału 

Rozwoju i promocji Powiatu); 

 pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu w sprawie uruchomienia w roku szkolnym 

2014 / 2015 dwóch oddziałów kursu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik; 

 negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu  

o zwiększenie w roku szkolnym 2014 / 2015 godzin obowiązkowych zajęć, uznając, 

po uwzględnieniu stanowiska Wydziału Edukacji, że zajęcia te mogą być realizowane 

w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. 

 

 analizował koncepcję utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego w Chruszczobrodzie oraz zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno – 

administracyjnej tej placówki i Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Zawierciu; 

Konsekwencją powyższego są projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad 

dzisiejszej sesji;  

 

 wydał decyzje administracyjne w sprawach: 

‒ udzielenia - za zgodą Rady Powiatu – bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością położoną w Zawierciu przy ulicy Daszyńskiego 4, 

ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu; 
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‒ wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. O. Langego 

w Zawierciu w stosunku do nieruchomości składającej się z działek o łącznej 

powierzchni 11.928m
2
  i ustanowienia trwałego na rzecz tej jednostki nieruchomością, 

w której skład wchodzą działki o łącznej powierzchni 11.769 m
2
.  

Powyższa regulacja pozwoli na wszczęcie procedury sprzedaży działki, która nie jest 

zagospodarowana przez szkołę, a ze względu na kształt oraz małą powierzchnię jest 

zbędna do realizacji statutowych zadań powiatu;  

 

 zapoznał się: 

  z „Rankingiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zawierciańskim  

w 2013 roku” - część II prognostyczna; 

 Z informacją z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zawierciu za 

2013 rok; 

 Z informacją o udziale powiatu zawierciańskiego w stowarzyszeniach, których powiat  

jest członkiem. 

 

 omówił wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli działań remontowych 

prowadzonych na drogach powiatowych w 2013 roku we własnym zakresie przez 

poszczególne obwody drogowe Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu  

z uwzględnieniem kosztów finansowych; 

 

 omówił i przyjął materiały wraz z projektami uchwał Rady Powiatu będące przedmiotem 

obrad dzisiejszej sesji. 

   

Jednocześnie poinformował, że: 

 

‒ w dniu 26. czerwca br. odbyło się otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  

w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu; 

‒ w dniu  23. lipca br. do użytku oddany został odcinek chodnika biegnący wzdłuż  

ul. Łośnickiej (prawa strona w kierunku Łośnic) w Zawierciu.  Inwestycja ta została 

zrealizowana wspólnie przez powiat zawierciański, gminę Zawiercie oraz CMC Poland 

Sp. z o.o.  Jej wartość wyniosła 70.000 zł; 

‒ w dniu 5. sierpnia br. zawarty został Akt Notarialny – Umowa Nieodpłatnego 

Przeniesienia Własności Nieruchomości trzech samodzielnych lokali mieszkalnych 

położonych we Włodowicach, przekazanych w formie darowizny na rzecz Powiatu 

Zawierciańskiego przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu;  

‒ w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 2, 

zlokalizowanego w budynku  położonym w Zawierciu przy ulicy Równej 15 w dniu               

6. sierpnia br. podpisany zastał stosowny Akt Notarialny - Umowa Sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości; 

‒ w dniu 8. sierpnia br. nastąpił odbiór techniczny i przekazanie do użytku zadania 

inwestycyjnego związanego z przebudową chodnika przy ulicy Bzowskiej na Fugasówce. 

W kosztach realizacji tej inwestycji o wartości blisko 42.000 zł partycypował powiat 

zawierciański oraz gmina Ogrodzieniec; 

‒ zakończyła się także „Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Kalinówka - 

Pradła - Etap II” realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Zakres prac obejmował odcinek drogi o długości 4490 metrów. Przebudowano 

ponadto chodniki, pobocza, zjazdy do posesji oraz rowy odwadniające, natomiast  

w okolicach przejścia dla pieszych oraz przystanku zamontowane zostały barierki 
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ochronne. Wartość inwestycji to blisko 2.250.000 zł. Beneficjentami zadania byli: gmina 

Kroczyce i powiat zawierciański; 

‒ powiat zawierciański dokonał zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, który przekazany został w użytkowanie Zespołowi Szkół                         

i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.  Łączna wartość inwestycji 

wyniosła 249.075 zł, z czego 150.000 zł stanowiły środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami II” - obszar D. Wkład własny powiatu zamknął się kwotą 99.075 zł.   

 

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

na terenie powiatu oraz o planowanych imprezach i uroczystościach: 

 

 w dniu 4. lipca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa                          

i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji                              

i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa z pracownikami Śląskiego i Małopolskiego 

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas 

spotkania poruszono m.in. tematy dotyczące inwestycji, modernizacji i rozwoju polskiej 

wsi w nowym okresie programowania 2014-2020;  

 w dniu 6. lipca br. odbył się VII Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej. Impreza ta 

na stałe wpisana została w kalendarium imprez powiatowych; 

 na tegorocznym 41. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży 

Szkolnej w Kielcach, który odbywał się w dniach 6 – 20. lipca br. „srebrną jodłę”  

w kategorii zespołów wokalnych oraz „brązową jodłę” w konkursie piosenki harcerskiej 

zdobył młodzieżowy zespół wokalny „Balanga” z Irządz, a solistka zespołu otrzymała 

„srebrną jodłę”; 

 w dniu 7. lipca br. odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystości zostały 

wręczone medale i odznaczenia oraz mianowania policjantów na wyższe stopnie 

służbowe; 

 w dniach 11. lipca i 18. lipca br. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

realizując zalecenia Wojewody Śląskiego mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

podczas wypoczynku w okresie letnim w ramach Akcji „Bezpieczne Wakacje 2014”, 

przeprowadzili kontrolę obiektów i ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu 

zawierciańskiego. W dniu 7. sierpnia br. Komisja przeprowadziła kontrolę kąpielisk; 

 w dniu 12. sierpnia br. w ramach obchodów Dnia Wojska Polskiego w Starostwie 

Powiatowym w Zawierciu odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na wyższe stopnie 

wojskowe byłym żołnierzom zawodowym podlegającym obowiązkowi obrony oraz 

niepodlegającym obowiązkowi obrony; 

 w dniach 18 – 21. sierpnia br. delegacja powiatu zawierciańskiego gościła w węgierskim 

regionie partnerskim Tiszaujvarosi Kisterseg, na zaproszenie Burmistrza Tiszauvaros. 

Delegacja uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Św. Stefana oraz w Dniach 

Miasta i Partnerstwa; 

 zaprosił wszystkich do udziału w tegorocznych. jubileuszowych Dożynkach Powiatowych 

odbywających się pod hasłem „Święto Mleka”. Uroczystości odbędą się w  dniu  

31. sierpnia br. w gminie Żarnowiec.    

 

Sprawozdanie Starosty zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych.  
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Ad.5.) 
 

Krystyna Koczur (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałabym poprosić Powiatowy Zarząd Dróg o wyczyszczenie rowów z wysokiej trawy, 

krzewów i młodego drzewostanu wzdłuż drogi powiatowej, łączącej Rokitno Szlacheckie  

z ul. Laskową, dokładnie od pętli przystankowej w dół w stronę ulicy Laskowej. 

Druga interpelacja dotyczy naprawienia drogi w Rokitnie Szlacheckim. Chodzi o drogę przy 

ulicy Kościuszki. To jest droga łącząca Zawiercie z Ogrodzieńcem, bo tam są dziury i ta 

nawierzchnia jest do poprawy. 

Trzecia interpelacja. Chciałabym zasugerować usunięcie wybrzuszeń na drodze powiatowej, 

która biegnie przez Turzę i Ciągowice. Tam wybrzuszenia, doły i wgłębienia w ulicy są przy 

poboczu i środku jezdni. I tam też trzeba zwrócić uwagę, bo zbliża się zima i warunki będą 

coraz gorsze   

Następna interpelacja dotyczy ulicy na Kazimierówce. Bardzo bym prosił, aby poprawić tę 

drogę, bo tam już są dziury i mieszkańcy składają wnioski, żeby poprawić tę drogę .  

I jeszcze chciałabym poprosić o drogę powiatową na Mitrędze. Ja składałam interpelację  

2 miesiące temu, ale tam trzeba poprawić, bo przy zakręcie jest rów i od rowu narosło dużo 

krzewów drzew i one zasłaniają całą widoczność na głównym zakręcie na Mitrędze. I tam też 

prosiłabym o interwencję”. 

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

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałem zapytać, kiedy  bukmanka przeszła przegląd techniczny, kto go wykonał i kto za 

niego zapłacił. Proszę o pokazanie faktury, bo z doniesień prasowych wynika, że to Cezary 

Barczyk zapłacił  i chciałbym się dowiedzieć, czy  Dyrektor Marek Koziorowski wiedział, 

że bukmanka została zabrana. 

Czy to prawda, że Urząd Marszałkowski zażądał zwiększenia kwoty na zadanie  pn. 

„Infrastruktura informacji przestrzennych powiatu zawierciańskiego” o 25%. Realizacja 

projektu miała wynosić ok. 2.000.000 zł, a zwiększono ją o 523.000 zł. Kto jest 

odpowiedzialny za to zadanie oraz kto pełnił funkcję przewodniczącego Komisji. Tak się 

składa, że wiewiórki znowu mówią, że to Cezary Barczyk, ale tak tylko mówią. 

Chciałem zapytać, na jakim etapie są dzisiaj prace związane z budową i przebudową  dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdu do zabudowań gospodarczych dla 

poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Niegowoniczki (firma 

„Skanska” została wyłoniona jako wykonawca w drodze przetargu), bo słyszałem że firma 

„Skanska” nie rozpoczęła jeszcze prac i zażądała 9.000 zł tak jakby dopłaty do tego przetargu. 

Proszę o podanie, ile od 2011 roku do chwili obecnej kosztują powiat usługi kancelarii 

prawniczych wynajętych przez Starostę Rafała Krupę. Pragnę nadmienić, że kancelaria,  

o której mi wiadomo, to NBC LEX – kancelaria Andrzeja Dobrzyńskiego,  Ślązak, Zapiór  

i Wspólnicy oraz kancelaria Mariusza Siwonia. Ponadto zatrudnieni są w Starostwie 

prawnicy: Tadeusz Makieła (2 lata tej kadencji), Dagmara Kokowska - Smok oraz wszyscy 

prawnicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych. Tez trzeba byłoby wspomnieć  

o komisarzu Ryszarda Macha, Konradzie Imielskim, bo to też by się tyczyło. Proszę  

o przedstawienie, jakie to koszty były, bo na jednej z sesji pytałem byłego Starosty  Leszka 

Wojdasa i on mówi, że za 8 lat jego kadencji nikt nie był zatrudniany, a Pan taki szczodry 

może jest. Wtedy to chyba się normalnie toczyło, a teraz no to jest, jak jest. 
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Następne pytanie mam odnośnie betoniarni w Siedliszowicach. Szczerze mówiąc nie znam 

dokładnie tematu, ale pojawiają się takie opinie, że jakieś skargi były, że Starosta odrzucił 

skargę. Jakby Pan nam bliżej to objaśnił, co to się w ogóle z tym dzieje. 

Pytanie do Pana Przewodniczącego. Odbyło się spotkanie list poparcia dla Ryszarda Macha, 

bo Pan był organizatorem (tak było napisane w gazetach).  Ja chciałem się zapytać, czy Pan to 

jako Przewodniczący Rady Powiatu zorganizował czy z własnej inicjatywy jako Adam 

Rozlach. 

Następne pytanie dotyczy szpitala. Pan Starosta się tak wychwala, że z długów już 

wychodzimy, że już jest cacy. Muszę powiedzieć, że ja mam w tym też swój osobisty sukces, 

bo byłem w lipcu, pytałem się jak zadłużony jest szpital, ile Starostwo wyłożyło już kasy  

z tytułu poręczeń i okazuje się, że w lipcu, mimo, że szpital osiąga zyski, to dalej Starostwo 

spłacało długi. Ale po mojej wizycie dostałem następne wyliczenie i okazuje się, że od lipca 

to już szpital sam zapłacił (Starosta Rafał Krupa oświadczył, że to nie była decyzja Jana 

Zamory). No nie wiem, pewnie nie moja, bo Pan decyduje,  ale pod wpływem tego, że ja tam 

byłem (Starosta Rafał Krupa stwierdził, że na pewno nie pod tym wpływem). To na pewno 

ze względu na wybory.   

I jeszcze jedno pytanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dostałem zaproszenie 

Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej w Zawierciu na Dożynki „Skarżyckie granie  

i śpiewanie”, a to się odbyło 17 sierpnia 2014 roku. Dzisiaj bodajże mamy 28 sierpnia, wiem 

że w tej NAW-owskiej rodzinie to jest bałagan totalny , pana Prezydenta Ryszarda Macha 

nie mogę zapytać, to zapytam Pana Przewodniczącego Edmunda Kłóska. Panie 

Przewodniczący, nie kompromitujcie się. Jak nie chcecie mnie zapraszać, to nie zapraszajcie, 

ale nie przysyłajcie zaproszenie na 17 sierpnia, skoro dzisiaj mamy już 28 sierpnia. To 

wszystko nam pokazuje, co i kto nami rządzi”. 

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam pytanie w odniesieniu do wydarzeń prasowych i doniesień prasowych. Nie było  

sesji w lipcu, nie mogłem być na Komisji Zdrowia, a pytania dotyczą szpitala. Mam pytanie, 

bo prasa doniosła, że podczas zatrzymania Prezydenta Zawiercia doszło też do zabezpieczenia 

materiałów i dokumentów na terenie szpitala. Czego te dokumenty dotyczyły i czy miały 

związek z tym zatrzymaniem. „Głos Zawierciański” podał (mogę się podeprzeć taką prasą, 

lepszą dla Pana Starosty, którą przyjmuję do wiadomości i mam stosowny wycinek dla 

potwierdzenia tego pytania) że w tym czasie, kiedy było zatrzymanie Pana Prezydenta, były 

także zatrzymane dokumenty w szpitalu. Mam pytanie czego dotyczyły i jaki jest dalszy ciąg 

dla tych dokumentów i tego zatrzymania. 

W wyniku doniesień prasowych słyszymy, że jest kontrola NFZ i PIP w szpitalu. Czy są już 

jakieś wnioski, czego dotyczy i w  jakim zakresie. W związku z doniesieniami, jak  

i informacjami od pracowników szpitala mam pytanie, jak będzie wyglądała kadra lekarska na 

dermatologii. Pani Kierownik, która podbija się pieczątką, nie ma tytułu specjalisty 

dermatologii. tylko lekarza. Kontrakt wymaga specjalistów, co Pan Starosta też tłumaczył na 

łamach telewizji (również katowickiej). Jak to się ma do wykonanego kontraktu i czy nie 

grożą ze strony NFZ jakieś kary z tego tytułu.  

Mam pytanie co do kadry lekarskiej w POZ. Wobec – jak słyszę –  odejścia Pani doktor 

wiodącej w tym rodzaju usług medycznych naszego szpitala, która pracowała również w tym 

czasie na oddziałach, miała dyżury i dużo godzin miała. Kontrakt był od 8.00 do 18.00 (tak 

mi Pani Dyrektor tłumaczyła, kiedy pytałem, jaka jest obstawa kadry). Kto ją zastąpi, ilu 

etatami czy jakimi częściami.  

Również mam pytanie co do POZ. Kto stanowi rejestrację, jakie jest zatrudnienie  

w rejestracji, bo jak pytałem Panią Dyrektor, to powiedziała, że to jest wolontariat. Nie ma 
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tam żadnych tajemnic, tam siostra Pani Doktor była, cały czas przyjmowała i rejestrowała 

pacjentów. Pani Dyrektor określała to jako wolontariat, kiedy pytałem o formę zatrudnienia 

tej pani na Komisji Zdrowia (o to  pytałem przed doniesieniami prasowymi).  

Nie ma ani Dyrektor szpitala, ale jest pani Ewa –  przedstawicielka szpitala. W prasie,  

a  szerszej w „Dzienniku Zachodnim” jest wykaz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Tam szpital zawierciański ma 8 numerów telefonów komórkowych wymienionych. Czy to 

jest prawdziwa  informacja, żaden inny punkt tej obsługi medycznej nie ma tylu numerów. 

Mam też odpowiedni wycinek z prasy, gdyby Pani chciała, to udostępnię. Jest 8 numerów 

telefonów komórkowych podanych. TO takie zamieszanie dla pacjentów. Wydaje mi się  

i nie wiem, czy szpital taki bogaty, żeby tyle numerów prowadzić dla POZ. Żaden inny 

podmiot nie ma aż tylu.  

Natomiast mam jeszcze pytanie konkretyzujące do poprzednich moich pytań z sesji 

czerwcowej. Na piśmie złożyłem i na piśmie otrzymałem odpowiedzi,  natomiast nie są dla 

mnie wystarczające, bardzo skrótowo i lakonicznie. Mam pytanie uzupełniające co do 

samochodu (bo to był pierwszy punkt pytania).  Jeżeli jest samochód na stanie szpitala, to 

czemu nie jest użytkowany, czy ma robione coroczne ubezpieczenia OC, przeglądy 

sprawności diagnostycznej,  jaka są koszty, a jaka jest wartość pojazdu, jeżeli nie ma 

zatrudnionych kierowców (bo taka była odpowiedź, że kierowców nie ma) to kto jest 

upoważniony do jazdy tym samochodem, czy jest też odpowiednio zabezpieczony,  kto jest 

upoważniony, kto może jeździć tym samochodem, kiedy był w ogóle używany jako 

samochód, który jest na stanie szpitala. Do transportu medycznego nie miałem pytania, jakie 

są ambulanse, tylko jakie są wymogi ze strony NFZ w kontrakcie zawarte wobec 

wykonywania usług medycznych przez Szpital w Zawierciu, jakie są konkretne wymogi  

w kontraktowaniu usług dla szpitala przez NFZ wymagane, a nie jakie są ambulanse, a taką 

mam odpowiedź. No i na końcu szerzej Pani Dyrektor odpisywała na kilku stronach, na jedno 

pytanie była odpowiedź, natomiast mam takie pytanie, że tak powiem streszczając te 

wypowiedzi Pani Dyrektor, czy jest zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa przez 

prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez utrudnianie prowadzenia 

postępowania przetargowego na świadczenie usług transportu sanitarnego, które 

spowodowało wszczęcie postępowania, bo prokuratura umorzyła śledztwo szpitala. Czy Pani 

Dyrektor złożyła zażalenie na to umorzenie i czy zostało to wdrożone. Jeżeli tak, to jakie są 

dalsze losy, czy są postępy tego wszczęcia. Miało ewentualnie być też wszczęte postępowanie 

przeciw radnemu  Zbigniewowi Rokowi i czy przeciw „Kurierowi Zawierciańskiemu”, bo 

wśród tych wypowiedzi Pani Dyrektor te dwie instytucje, osoby prawne czy podmioty były 

wymieniane, że ewentualnie te osoby miały być sprawcami tego ewentualnego utrudnienia 

przetargu”. 

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

 

Jan Macherzyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mam cztery zapytania krótkie i zwięzłe. Pierwsza rzecz. ciągle interesujemy się tym 

szpitalem, może dobrze jest, może  coraz lepiej. Interesuje mnie kwestia oddania Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. Zawsze o to pytałem i dalej się tym interesuję. Na jakim jesteśmy 

etapie, jak to wygląda i kiedy byłoby to otwarcie.  

Druga rzecz to jest kwestia związana z budżetem. Chciałbym tylko potwierdzenia  

i wyjaśnienie tu przez Wicestarostę, czy termomodernizacja jest związana z funduszem 

norweskim (Starosta Rafał  Krupa potwierdził).  To przy okazji proszę na ten temat kilka 

słów.  

W trzeciej części nawiążę do przedmówcy. Kwestia obsługi pacjentów w szpitalu.  

Doniesienia prasowe i poczta pantoflowa niezbyt dobrze mówią o obsłudze w szpitalu, jeśli 
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chodzi o pacjentów. Jedni mówią, że giną pacjenci, drudzy, że są nie porejestrowani, że nie 

mają obsługi. Chciałbym, aby kilka słów na ten temat  powiedzieć i bardzo dobrze byłoby 

zaprzeczyć tym kwestiom. Spotkałem się z pytaniami i zastrzeżeniami co do wyżywienia 

pacjentów w szpitalu.  

Czwarta spawa dotyczy dróg. Mam prośbę do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Już 

pytałem o to wtedy, kiedy go nie było. Chodzi mi o garby i niwelacje garbów na drodze 

krajowej. Ja bym prosił o pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

o informacje w tym zakresie, jeżeli można w ten sposób. 

I ostania sprawa. Mamy autopoprawkę do uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na częściowe  finansowanie deficytu. Mam pytanie jaki jest w tej 

chwili deficyt oraz aktualne zadłużenie powiatu”. 

 

Konrad Knop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałbym zapytać Pana Starostę na podstawie jakich przepisów Zarząd dokonał 

powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Łazach  Marzenie Orzoł, ponieważ  

z tego co wiem, na gruncie przepisów takiego powierzenia można dokonać osobie, która jest 

zatrudniona  w tej szkole. Z tego, co wiem Marzena Orzoł nie jest jeszcze tam zatrudniona. 

Chciałbym zapytać, dlaczego nie jest dokonywany konkurs na stanowisko Naczelnika 

Wydziału Edukacji.  Z tego, co wiem, Jerzy Muc jest nadal pełniącym obowiązki. (starosta 

Rafał Krupa stwierdził, że to w niczym nie przeszkadza). Z tego, co wiem u nas w gminie 

Łazy tylko sześć miesięcy można pełnić obowiązki na podstawie przepisów o samorządzie. 

Nie wiem, może tutaj jakieś inne przepisy obowiązują. Jakby Pan Starosta był uprzejmy 

wyjaśnić”. 

 

Paweł Kaziród (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym bardzo chciałbym prosić  

o sprawdzenie, odnowienie jak również uzupełnienie oznakowania przy szkołach, 

znajdujących się przy drogach powiatowych jak również przy innych drogach naszego 

powiatu zawierciańskiego. Dochodzą mnie takie słuchy, że niektóre oznakowania  po prostu 

już się zniszczyły bądź brakuje właściwego oznakowania w niektórych miejscach; 

Zadawałem już trzy czy cztery razy na sesji Rady Powiatu pytanie, które nie dotyczy 

bezpośrednio powiatu, ale dotyczy ścieżek rowerowych i wiat przy tych ścieżkach 

rowerowych. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to Zarząd wystąpił do Urzędu Miasta  

w Zawierciu z prośbą o odnowienie zdewastowanych wiat przy ścieżkach rowerowych.  

Dotyczy to konkretnie Bzowa i Blanowic, jak również ścieżek w jakiś innych 

miejscowościach, których w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Odpowiedź dostał Zarząd 

taką, że wiosną tego roku wiaty zostaną odnowione. Minęły wakacje, zbliża się jesień, a wiaty 

straszą. One nie tylko nie spełniają swojej funkcji, ale straszą. Panie Starosto, moja prośba  

o ponowienie tego pisma. 

Następna sprawa. Moje króciutkie pytanie jest troszeczkę związane z wczorajszą sesją Rady 

Miasta w Zawierciu. Z doniesień prasowych mogłem wyczytać, że odpady zalegające  

w kamieniołomie w Bzowie nie są niebezpieczne. Moje pytanie do Pani Naczelnik. Czy Pani 

posiada taką wiedzę i może Pani potwierdzić, że nie są niebezpieczne. Może ja odwrócę to 

pytanie. Bardzo proszę o odpowiedź, czy odpady  zalegające na terenie kamieniołomu  

w Bzowie są bezpieczne. Bardzo proszę  o taką odpowiedź. 

Może jeszcze jedno pytanie. Zastanawiałem się, czy je zadać czy nie, ale część mieszkańców 

prosiła mnie, abym to pytanie zadał. Powiatowy Zarząd Dróg wspólnie z mieszkańcami 

realizował zadanie dotyczące budowy chodnika przy ulicy Harcerskiej. Moje pytanie jest 
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króciutkie. Oczywiście ta współpraca przebiegała wzorowo i chciałbym podziękować 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Zawierciu za naprawdę wzorowa współpracę i nadzór nad 

tą inwestycją. Niemniej jednak przychodziło do mnie kilka osób twierdząc, że ja pobieram 

jakieś opłaty z tego tytułu. Moje pytanie do Powiatowego Zarządu Dróg i Pana Starosty. Czy 

jest to prawdą, czy ja jakiekolwiek opłaty pobierałem i czy powiat ma jakieś zobowiązanie 

pieniężne w związku z tym. Zadaję to pytanie dlatego, że takie informacje wypłynęły od 

jednego z radnych i członków rodziny tego radnego z radnych powiatowych. Nie będę mówił 

kto, nie będę nic mówił. Naprawdę to jest przykre, jeśli ktoś dba o wyniki wyborów, to niech 

po prostu realizuje zadania i działa na rzecz mieszkańców, a nie przeciw”. 

 

Adam Rozlach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mam jedną interpelacje do Dyrektora Mariana Gajdy. Panie dyrektorze, w Pilicy, jadąc 

ulicą Mickiewicza koło stawu jest założona barierka z płaskowników. Jest tak ustawiona, że 

płaskowniki są w takiej odległości, że tworzą ścianę blachy. Wyjeżdzający kierowca 

,szczególnie z pozycji samochodu osobowego, nic nie widzi, co jedzie od Smolenia. Owszem, 

ciężarowe samochody tak. Tam może dojść do tragedii. Proszę o dokonanie analizy i zmianę 

tej barierki, ewentualnie zmniejszenie gęstości płaskowników i założenie prętów. 

Wyjeżdżając na tę sama drogę od strony Zarzecza są ustawione bardzo duże tablice 

informacyjne, które zastawiają widok kierowcom wyjeżdzającym z Zarzecza. Proszę  

o dokonanie analizy i zmianę ustawienia tych tablic. Lewa strona zagraża również 

bezpieczeństwu i życiu kierowców i pasażerów, siedzących w samochodach wyjeżdzających 

z Zarzecza”. 

 

 

Ad.6.) 
 

Leszek Wojdas zapytał, jaki czas Przewodniczący Rady Powiatu przeznaczył na informacje 

na temat planowanej budowy na terenie powiatu zawierciańskiego kopalni rud cynku  

i ołowiu. 

  

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

 

„Przedstawiciele firmy mówią, że zajmie to 50 – 60 minut, dlatego w wyniku konsultacji 

ustaliliśmy z Prezesem, że najpierw on powie coś o firmie w najważniejszych punktach (co 

najmniej 15 minut) i przedstawi radnym na płycie te informacje, które chce przedstawić, a my 

ustosunkujemy się i zadamy pytania, będąc przygotowani na następnej sesji. Dzisiaj już 

zapraszamy Pana Prezesa na kolejną sesję”.   

 

Prezes Firmy HDI Rathdowney Polska Sp. z o.o. Robert Koński (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to nasze pierwsze wystąpienie przed takim szerokim 

gremium. Postaramy się w rekordowym tempie przedstawić plan działalności firmy. 15 minut 

to jest prawdopodobnie krótko, ale postaramy się w tym czasie zmieścić. Nazywam się 

Robert Koński i jestem Prezesem Zarządu firmy  Rathdowney Polska Rathdowney 

Resources.  Firma posiada koncesje poszukiwawcze  rud cynku i ołowiu w Irlandii oraz 

projekt poszukując złota i miedzi na Alasce. Naszym wiodącym stowarzyszeniem jest Hunter 

Dickinson –  kanadyjska firma z 30-letnią tradycją.  mieszcząca się w Vancouver. Jest to 

firma, która wspiera ten projekt swoją opieką, swoim doświadczeniem i umiejętnościami.  



 13 

W tej chwili w  Hunter Dickinson jest prowadzonych 7 projektów. Rathdowney to jest jeden  

z tych 7 projektów. Poza tym są inne inicjatywy, które są jeszcze na poziomie, którego nie 

określamy w projektach. Rathdowney jako firma jest notowana na giełdzie w Toronto, 

podlega wszelkim obowiązkom raportowania  w zakresie publicznym. Rathdowney jest 

wyjątkowym projektem dla Hunter Dickinson, bo jest to pierwszy projekt nie tylko Polski, ale 

dla całej Unii Europejskiej. Jest to troszeczkę proces oswajania Kanadyjczyków z 

procedurami, które występują na terenie Unii Europejskiej, ale powiem szczerze, jest to 

proces, który  przebiega dosyć płynnie i bezkonfliktowo”. 

 

Prezentację dotyczącą poszukiwania złóż cynku i ołowiu na terenie gmin: Zawiercie i Łazy 

przedstawiła Barbara Chammas – Menadżer do spraw środowiska i relacji społecznej firmy 

Rathdowney Polska Sp. z o.o. 

 

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

  

„Już Państwa zapraszam na następną sesję. U nas sesje zawsze odbywają się w ostatni 

czwartek każdego miesiąca, pominąwszy oczywiście miesiące wakacyjne. Dziękuję Państwu 

bardzo”.  

 

Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu Teresa Dorenda (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam do Państwa gorącą prośbę. Z tego, co słyszałam, będą w miesiącu październiku 

organizowane spotkania dla mieszkańców Zawiercia. Ja bardzo gorąco prosiłabym, aby duże 

ogłoszenia o tych spotkaniach były na słupach ogłoszeniowych kilkanaście dni wcześniej”. 

 

Barbara Chammas (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Takie informacje pojawiają się na pewno na zawiercie.info. Także te informacje zamieszcza 

„Dziennik Zachodni”.   

  

 

Ad.7.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 652 / 14 w sprawie 

informacji o realizacji świadczeń medycznych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Zawierciu (załącznik nr 1 do protokołu), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 22 głosach 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.8.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 653 / 14  

w przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu za I półrocze 2014 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach 

„za”.   
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Ad.9.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 654 / 14  

w przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego 

w Zawierciu za I półrocze 2014 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został 

poddany pod głosowanie i przyjęty przy 16 głosach „za” i 5 głosach „wstrzymujących 

się”.   

  
 

Ad.10.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 655 / 14 w sprawie 

przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu pn. „Program wspomagania szkół 

powiatu zawierciańskiego”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji Publicznej, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 22 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.11.) 

 

Wobec braku uwag zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 656 / 14 w sprawie 

przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości  

i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej 

Sterylizatorni do wymogów prawa”, przewidzianego do realizacji ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 21 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”.   
 

 

Ad.12.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 657 / 14 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr LI / 624 / 14  z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przyjęcie darowizny nieruchomości, po uzyskaniu opinii Komisji Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach 

„za”.    
 

 

Ad.13.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 658 / 14 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, po 

uzyskaniu opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie, przy 23 głosach „za”.    
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Ad.14.) 
 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 659 / 14  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX / 608 /14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą 

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

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

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

 

 

Ad.15.) 

  

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 660 / 14  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na deficyt roku 2014 wraz z autopoprawką 

Zarządu Powiatu, polegającą na dodaniu do treści § 1 wyrazu „częściowe” przed wyrazem 

„sfinansowanie”, po uzyskaniu pozytywnej opinii  Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, został poddany pod głosowanie i  przyjęty przy 20 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.16.) 

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu 

uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 661 / 14  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023, po uzyskaniu 

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

przyjęty przy 21 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.17.) 

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu 

uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 662 / 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 21 głosach „za” 

i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.18.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 663 / 14  

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie, 

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

poddany pod głosowanie i przyjęty przy 22 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   
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Ad.19.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 664 / 14  

w sprawie nadania Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w 

Chruszczobrodzie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 22 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.20.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 665 / 14  

w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 21 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.21.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 666 / 14  

w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 21 głosach „za”  

i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.22.) 

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha radni 

zdecydowali o nieodczytywaniu na forum Rady uzasadnienia stanowiska Komisji Rewizyjnej 

w sprawie skarg, ujętych pkt 22 – 24 porządku obrad.       

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Maligłówka złożył wniosek o odczytanie 

uzasadnienia w sprawie skargi na Starostę Zawierciańskiego, ponieważ sprawa ta ma ścisły 

związek ze złożoną w dniu dzisiejszym interpelacją. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek ten został przyjęty przy 9 głosach „za”  

i 12 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 667 / 14  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Zawierciu i uznaniu bezzasadności zawartych w skardze zarzutów, w wyniku 

przeprowadzonego glosowania został przyjęty przy 22 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   
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Ad.23.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 668 / 14  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu 

 i uznaniu bezzasadności zawartych w skardze zarzutów, w wyniku przeprowadzonego 

glosowania został przyjęty przy 22 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.24.) 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Maligłówka odczytał stanowisko Komisji  

w sprawie skargi, rozpatrywanej w tym punkcie porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

stanowiące załącznik do przedmiotowego projektu uchwały.    

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr LIV / 669 / 14  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Zawierciańskiego i uznaniu bezzasadności 

zawartych w skardze zarzutów, w wyniku przeprowadzonego glosowania został przyjęty 

przy 22 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.   

 

 

Ad.25.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przedstawił informację o pracy między 

sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 26.06. br. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu przekazał 

wniosek o zajęcie diety, należnej radnemu Konradowi Knopowi z tytułu sprawowania 

mandatu radnego; 

‒ w dniu 27.06. br. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu przekazał informacje  

z wykonania Uchwały Nr XVII / 166 / 11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia  

24 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad zbycia, dzierżawy, najmu, użyczenia  

i oddawania w użytkowanie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest powiat zawierciański; 

‒ w dniu 30.06. br. wpłynął kolejny monit Zbigniewa Nowaka w sprawie podjęcia 

skoordynowanych działań strategicznych na szczeblu powiatu związanych z budową 

kopalni rud cynku i ołowiu (przekazany przez e-mail do wiadomości wszystkich radnych); 

‒ w dniu 3.07. br. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Nadzoru Prawnego 

przekazał zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 

nieważności Uchwały Nr LI/527/14 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 maja 2014 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze 

Włodowskiej w części określonej w: § 9 ust.4, § 11 i § 13 jako niezgodnych z przepisami 

ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Rozstrzygnięcie nadzorcze w powyższej sprawie wpłynęło w dniu 7.07.br. 

‒ w dniu 3.07. br. wpłynęło pismo Czesława Stańczyka zam. w Parkoszowicach w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia dla mieszkańców gminy 

Włodowice spowodowanych występowaniem ołowiu w wodzie pitnej (pismo w tej 

sprawie nadawca skierował również do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Henryka 

Górnego). Kolejne pismo w tej samej sprawie wpłynęło w dniu 18.08.br. W odpowiedzi 

wskazano nadawcy, iż powyższa sprawa należy w kompetencjach gminy i wszelką uwagi 

w tym zakresie należy kierować do Urzędu Gminy Włodowice; 
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‒ w dniu 7.07. br. wpłynęła informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego uchwał Rady Powiatu podjętych na LII sesji w dniu 26 czerwca 

br. będących aktami prawa miejscowego; 

‒ w dniu 14.06. br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące 

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

czerwiec 2014 roku; 

‒ w dniu 19.08.br. Wojewoda Śląski przekazał pismo, przypominające o obowiązku 

złożenia oświadczenia o stanie majątkowym na 2 miesiące przed upływem kadencji; 

‒ w dniu 20.08. br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informację dotyczącą 

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

2014 roku; 

‒ w dniu 21.08.br. wpłynęła prośba o przekazanie radnym powiatu zawierciańskiego 

zaproszeń do udziału w konferencji pn.  „Samorząd terytorialny 2014 – bariery, 

wyzwania, potrzeby reform”, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie „Dom 

Europejski” Oddział Sosnowiec oraz Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska przy 

współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec. Konferencja odbędzie się w dniu 9 września 

2014 roku o godz. 16 w zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu przy ul. Wawel 2 – 

zaproszenia zostały przekazane radnym; 

‒ w dniu 21.08.br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura                       

w Częstochowie przekazał informacje o stanie środowiska na terenie powiatu 

zawierciańskiego w roku 2013. Informacja ta będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu  

w miesiącu wrześniu br. 

 

Za zgodą radnych Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił przerwę  

w obradach. Początek przerwy – godz. 11.15.  

 

 

Ad.26.) 

 

Po wznowieniu obrad o godz. 11.35 Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 

 

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:   

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Marian Gajda  (treść wystąpienia  

w formie stenogramu): 
  

„Jeżeli chodzi o interpelacje radnej Krystyny Koczur, to podjąłem decyzję, że w związku  

z tym, że zbliżają się wybory i będzie pobożnych życzeń bardzo dużo,  ustaliłem, że po 

otrzymaniu interpelacji będzie spotkanie. Wspólnie z radną przejedziemy w teren porobimy 

zdjęcia i podejmiemy decyzje, co będzie do wykonania, a co są pobożne życzenia. I tak ja 

mogę odpowiedzieć w tej chwili na interpelacje. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje, bo 

gdybym wiedział przed sesją, to byśmy pojechali wcześniej i sprawdzili. Natomiast na dzień 

dzisiejszy to trzeba jechać, sprawdzić i udowodnić.  

Jeżeli chodzi o interpelacje radnego Jana Macherzyńskiego oświadczam, że w sprawie 

kolein na drodze 78 w Porębie przygotujemy pismo i damy je Zarządowi do podpisania, bo 
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zawsze to inaczej będzie wyglądało, żeby znowu nie było, że Gajda popisuję się przed 

wyborami i ustawia drogi krajowe. 

Odnoście oznakowania przy szkole chciałbym powiedzieć, że na dzień dzisiejszy 

oznakowanie przy szkołach jest wykonane. Jeśli zostało coś pominięte, jak to w dniu 

dzisiejszym usłyszałem, to nie zostało określone przy której szkole. Jak co roku jeździ 

wspólna komisja, złożona z przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg, jak i policji. 

Jeździmy po drogach, przy których znajdują się szkoły i sprawdzamy. Jeśli gdzieś brakuje 

oznakowania, będzie to  wykonane. 

Jeżeli chodzi o koszty, to ja przepraszam bardzo, ale nie chciałbym się mieszać w jakąś 

politykę, bo  uważam, że jest to typowa polityka, jeżeli ktoś komuś przypisuje przy robotach 

pewne zachowania, jak miało tu miejsce z radnym Pawłem Kazirodem. Oświadczam, 

Powiatowy Zarząd Dróg przekazał materiał i pracował sprzęt. Jeśli chodzi o ludzi, którzy 

pracowali przy budowie chodnika, to byli to mieszkańcy Bzowa. Powiatowy Zarząd Dróg   

nie przekazywał żadnych pieniędzy ani też nie miał zamiaru przekazywać. 

Jeżeli chodzi o ponowne pytanie Przewodniczącego Adama Rozlacha odnośnie barier, to  

poleciłem dokonanie oględzin i zrobienie zdjęć, czyli będziemy  mieli jakieś wyjaśnienia | 

i poprosimy wtedy o kontakt z Panem Przewodniczącym. Jeżeli chodzi o znaki przy 

wyjeździe z Zarzecza, to sprawa ta się toczy już prawdopodobnie od kwietnia tego roku. Było 

spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, na którym Pan Przewodniczący był, gdzie było 

ustalone podniesienie znaków do góry. Ja wiem, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale na 

przesunięcie Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody ”. 

   

Adam Rozlach poprosił o udzielenie odpowiedzi na złożoną interpelację w formie pisemnej.  

 

Krystyna Koczur (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Dyrektorze, ja chciałam jeszcze powiedzieć, że to nie są moje pobożne życzenia 

przedwyborcze, bo ja o tych drogach mówię przez całe cztery lata i chciałam zapytać tylko, 

kiedy Pan tę wizję będzie robił i czy ja będę powiadomiona o tej wizji”. 

 

Dyrektor PZD Marian Gajda (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałbym powiedzieć, że ja też jestem radnym i też mam pobożne życzenia w Katowicach 

odnośnie dróg wojewódzkich. Nie wszystkie te życzenia zostały spełnione, nie udało mi się 

na niektórych drogach wojewódzkich. Jeżeli dostanę pieniądze na nakładki, to je wykonam, 

bo przecież to Wy, radni, przyznajecie na nakładki pieniądze. Ja  jestem tylko wykonawcą”. 

(Krystyna Koczur zwróciła uwagę, że  mówiła tylko o krzakach, prostych rzeczach, żeby 

zrobić). No to nie od czterech lat. Pojedziemy, sprawdzimy, zrobimy zdjęcia i wyjaśnimy, 

kiedy na prośbę radnych były krzaki wycinane”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja myślę, że jeżeli chodzi o sprawy drogowe, to jest bardzo dużo tematów i ile byśmy nie 

zrobili, to i tak będzie, mimo wszystko, mało, bo jednak dróg mamy 550 km, a patrząc 

faktycznie na pobocza, na rowy, to jest drugie tyle. To jest 1000 km. Zrobimy wszystko, aby 

to na bieżąco realizować, dlatego tę informację powolutku będziemy odrabiać”. 
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Interpelacje Jana Zamory: 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mam informacje, że bukmanka jest w remoncie w zakresie remontu hamulców i instalacji 

elektrycznej. Przegląd jest z 30 lipca ubiegłego roku. To jest ta informacja, którą chciałem 

przekazać. 

Jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski i o zwiększenie środków, o których Pan mówił 

odnośnie projektu geodezyjnego, to takiej informacji o zwiększeniu środków nie mamy  

w zakresie tego projektu. 

Odpowiedź na interpelację dotyczącą kancelarii prawnych zostanie udzielona na piśmie, bo 

trudno w krótkim czasie to obliczyć. Z tym, że różne kancelarie zajmują się różnymi 

tematami. Nawet tutaj temat poruszono i było już taka odpowiedź.   Odpowiedzi udzielimy na 

piśmie, żeby informacja była pewna. 

To, że  powiat kiedyś poręczył dla szpitala pożyczkę, było to w wyniku próby podejmowania 

procesu związanego z restrukturyzacją. Pan dobrze wie, a jak Pan nie wie, to przypomnę, że 

dzisiaj zależy nam na tym, żeby Szpital Powiatowy mógł przystąpić do kontraktowania  

w nowym okresie kontraktów i żeby mógł zorganizować działania związane z okresem 

dostosowawczym, konieczne do spełnienia do 2016 roku. To nie są złotóweczki malutkie, to 

są duże pieniądze, bo wielkie inwestycje realizujemy w tej chwili, myśląc o przyszłości 

funkcjonowania szpitala, o tym, żeby szpital miał określone kontrakty i żeby mógł 

zabezpieczać mieszkańców na terenie powiatu. W związku z  tym (myślę, że jest zgodność  

w Radzie)  że póki możemy i spłacamy część zobowiązań. Istotnym jest, że od miesiąca lipca 

szpital spłaca odsetki od jednego kredytu, który wcześniej spłacał powiat. To jest związane  

z takimi działaniami i umowami z powiatem, szpitalem a bankiem i to jest od tego 

uzależnione. Oczywiście, jeśli sytuacja szpitala będzie na tyle dobra, że inwestycje będą 

wykonane, zabezpieczenie kontraktów będzie zrealizowane, oddziały będą wyremontowane,  

nie będzie problemów związanych z kontraktowaniem i z okresem dostosowawczym, to na 

pewno szpital będzie spłacał . Chciałbym podkreślić że szpital w tej chwili nie osiąga strat. to 

Jest to już trzeci rok z rzędu, kiedy szpital osiąga zyski i nie osiąga strat. Chciałem zauważyć, 

że zadłużenie szpitala nie rośnie, a wręcz maleje powoli . Mogłoby maleć bardzo szybko, 

gdyby (jak obliczyliśmy) w ubiegłym roku nie zrobili żadnej inwestycji.  Wtedy zadłużenie 

spadłoby do 45 mln zł, a tak jest nadal ok. 50 mln zł (wcześniej było nawet 54 mln zł). Jest to 

związane z tym, że inwestujemy, żeby myśleć o przychodach, To jest logiczne, Pan się zna na 

biznesie, to powinien Pan wiedzieć. I to wszystko w tym zakresie”. 

 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Barczyk (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeżeli chodzi o prace poscaleniowe na terenie wsi Niegowoniczki, to rzeczywiście mieliśmy 

problem ze względu na warunki atmosferyczne,  które wystąpiły na wiosnę. Okazało się, że 

trzeba zrobić projekt zamienny. Projekt zamienny został zrobiony, „Skanska” weszła już  

w miesiącu lipcu,  tak że informacja, że „Skanska” nie weszła na plac budowy, jest 

nieprawdą. Jeżeli chodzi  o zwiększenie kwoty na wykonanie zadania, to nie wiem, skąd ma 

Pan takie informacje, że jest to 900.000 zł. Owszem, ta kwota może wzrosnąć, ale o jaką 

kwotę, to ja nie wiem, bo będą dopiero negocjacje. To tyle z mojej strony. Myślę, że jest to 

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

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W sprawie państwa Kaczmarków do mojego Wydziału nigdy nie wpłynęła oficjalna skarga, 

natomiast kilkakrotnie skarżyli się okoliczni mieszkańcy na uciążliwości, związane  

z nadmiernym hałasem i zapyleniem. W sprawie ograniczenie hałasu wydaliśmy decyzje   

w 2011 roku. Poziom hałasu został ograniczony do 50 decybeli (jak dla zabudowy 

mieszkalnej). Procedura postępowania jest taka, że jeżeli stwierdzone byłyby przekroczenia 

hałasu, wówczas WIOŚ nakłada kary. Nic mi nie wiadomo, czy zostały naliczone jakieś kary 

dla betoniarni Państwa Kaczmarków. Jeżeli chodzi o zapylenie, to zmieniliśmy naszą decyzję 

dotycząca odzysków odpadów i wprowadziliśmy zapis dotyczący ograniczenia możliwości 

magazynowania pyłów, które mogą się rozprzestrzeniać w środowisku to na ten  temat”. 

 

Interpelacje Lecha Jarosa: 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałbym odnieść się do całej nagonki medialnej w związku z Oddziałem Dermatologii 

na terenie Zawiercia i szpitala. Chciałbym zwrócić się do mieszkańców powiatu i wszystkich 

radnych i myślę, że odniosę się do Statutu Powiatu, do ślubowania, jakie składaliśmy akurat 

tutaj, jak przystępowaliśmy do pracy w nowej kadencji. My służymy ludziom, a okazuje się, 

że osoby pracujące w szpitalu, byli pracownicy radni, działają na szkodę szpitala. My się 

zastanówmy, czy nam zależy na tym, żeby szpital funkcjonował, czy żeby nie funkcjonował i 

nie zabezpieczał. Dlatego te szumne wypowiedzi w środkach masowego przekazu dotyczące 

tego, jak w szpitalu jest źle i donoszenie do NFZ, co jest ze szkodą wyłącznie dla 

mieszkańców.  

Podobnie jest z inną sytuacją na terenie powiatu, gdzie mówi się bardzo głośno, że po co te 

kontrakty są takie duże w innych jednostkach. Jak zabiorą kontrakt w szpitalu czy w innych 

jednostkach na terenie powiatu, to żebyście wszyscy Państwo wiedzieli, że na pewno 

pieniądze nie przyjdą do Zawiercia. One pójdą ponad Zawiercie, idą do Katowic, do 

Sosnowca. To niech jeżdżą nasi mieszkańcy tak daleko. Czy to jest moralne, po co my 

jesteśmy radnymi. Trzeba się zastanowić dwa razy. Dlatego to jest też apel do pracowników 

naszego szpitala, żeby zastanowili się. Ja wiem, że wszyscy mamy dzisiaj problemy. Byłem   

u konsultanta wojewódzkiego w zakresie dermatologii Ligii Brzezińskiej – Wcisło. Zamknęli 

dwa oddziały dermatologii na terenie województwa i się szykują następne do zamknięcia, to 

dlatego, że nie ma lekarzy, tylko jak nie ma lekarzy. W szpitalu w Katowicach jest jeden 

lekarz z I i jeden z II i nikt nie donosi, to jest wszystko OK,  pasuje jak najbardziej, a jak ma 

ktoś donieść (akurat o nas donieśli), to nam kontrakt zabiorą. Zrobię wszystko, żeby szpital 

funkcjonował i żeby kontrakty funkcjonowały i zapewniam Państwa dzisiaj, że mamy 

zabezpieczenie na Oddziale Dermatologicznym wystraczające, kontraktu nie zabiorą. więc ta 

próba się nie udała. Chciałem, żeby Państwo się zastanowili, ci nieświadomi pracownicy, 

którzy może nie wiedzą o co chodzi w tym wszystkim. To jest walka polityczna, żeby poszło 

to w złym kierunku. My musimy myśleć o sytuacji związanej  z decydowaniem,  

o mieszkańcach naszego powiatu, bo po to szpital funkcjonuje, po to są otwarte zakłady 

ambulatoryjne, żebyśmy mieli bliżej, a nie po to, żebyśmy mieli dalej  jeździć do Katowic czy 

Warszawy czy też do Sosnowca. Dlatego ja proszę o przemyślenie w tym zakresie. Myślę, że 

ci wszyscy, którzy mają zrozumieć, o co tutaj chodzi  to na pewno zrozumieją”. 
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Przedstawiciel Szpitala Powiatowego w Zawierciu Ewa Śliwa – Grabowska (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Po konsultacji z Panią Dyrektor udzielę odpowiedzi na zadane przez radnych interpelacje. 

 Odnośnie interpelacji Lecha Jarosa w sprawie zabezpieczenia dokumentów, jakie miało 

miejsce w tym dniu, kiedy był zatrzymany Pan Prezydent, chciałam tylko dodać, że w tym 

dniu przyszli funkcjonariusze policji. Te dokumenty nie miały nic wspólnego z zatrzymaniem 

Pana Prezydenta.  Dokumenty te dotyczyły poloneza czyli tej przysłowiowej karetki. (Starosta 

Rafał Krupa stwierdził, że to tez było zrobione na złość, a Jan Zamora oświadczył, że 

karetka jest zarejestrowana mimo, że stoi na kołkach). 

Jeżeli chodzi o dalszą część interpelacji Lecha Jarosa odnośnie kadry lekarskiej na Oddziale 

Dermatologii myślę, że Starosta już udzielił informacji. (W odpowiedzi na kolejne pytania 

Lecha Jarosa Starosta Rafał Krupa wyjaśnił, że zdecydowanie lekarz z I stopniem 

specjalizacji, zgodnie ze starym nazewnictwem, może być kierownikiem oddziału. Osobiście 

rozmawiał o tym z Panią Konsultant Wojewódzkim. Dzisiaj nie ma już problemu, mimo tego, 

że w innych szpitalach jeden lekarz z I stopniem i jeden z II stopniem wystarczy,   

w Zawierciu nie mogło tak być. W związku z czym jest już 2 lekarzy z II stopniem 

specjalizacji i sprawa jest załatwiona).   

Odnośnie POZ i kadry lekarskiej, która obecnie pracuje w szpitalnym POZ. Zgodnie  

z  umową, zawartą z doktor Reroń, okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące. Przez 

ten okres trzech miesięcy pani doktor będzie świadczyła usługi w POZ. Pani doktor  obecnie 

przebywa na urlopie. Natomiast w POZ pracują również inni lekarze, którzy zabezpieczają 

pacjentów, którzy zgłaszają się do POZ. Szpital jest również  w trakcie poszukiwania nowego 

lekarza do pracy w POZ, jeżeli chodzi o dzienną opiekę. 

W rejestracji jest zatrudniona pani na umowę cywilno – prawną, która rejestruje pacjentów. 

Poza tym, jeżeli jest jakaś sytuacja wcześniejsza, gdzie nie było utworzonej tej umowy 

cywilno – prawnej, rejestrację zapewniały panie, które pracują w rejestracji centralnej. Także 

obsługa była w 100%, jeżeli chodzi o rejestrację. 

Następne pytanie dotyczy POZ nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej odnośnie ośmiu  

numerów telefonów. Osiem numerów telefonów jest konieczne do NFZ, dlatego, że zgodnie  

z uzyskaną informacją orz złożeniu oferty musieliśmy mieć tyle telefonów, ile mamy osób 

pracujących w POZ, czyli zespołów. (Lech Jaros podkreślił, że gdzie indziej jest po jednym 

numerze, jak jest napisane we wspomnianej wcześniej notatce prasowej. Wicestarosta Rafał 

Porc zaznaczył, że innych nikt się nie czepia, tylko nas się czepiają i na nas donoszą). 

Niestety, Panie radny, taki jest wymóg, jeżeli chodzi o składanie oferty. Kiedy 

przystępowaliśmy do kontraktowania, NFZ zażyczył sobie posiadania kontaktu 

telefonicznego z zespołami, które będą pracowały w POZ. Niestety, ile jest zespołów, tyle 

musi być telefonów (Lech Jaros zapytał, czy w POZ jest osiem 8 zespołów). Zespół to jest 

lekarz i pielęgniarka, dlatego lekarz i pielęgniarka ma ten telefon kontaktowy. (Lech Jaros 

chciał wiedzieć, czy każdy członek zespołu ma telefon). To nie jest telefon zespołu, tylko 

każdego członka zespołu. Chodzi o to, że jeżeli pielęgniarka wyjedzie, to ma przy sobie 

telefon, żeby był z nią kontakt. Dlatego NFZ zażyczył sobie tyle telefonów komórkowych. 

Mamy te telefony i działają po godz. 18. (Starosta Rafał Krupa oświadczył, że ta informacja 

zostanie przeanalizowana. Być może chodzi o to, żeby podać jeden numer, który będzie się 

odzywał. Zdaniem Lecha Jarosa musi to być skuteczne dla pacjentów. Starosta Rafał Krupa 

stwierdził, że co będzie, jeżeli ktoś napisze i skontrolują, że w „Dzienniku Zachodnim” 

podany był jeden numer, a miało być 8 i znowu będzie problem. Zostanie to zweryfikowane). 

Jeżeli chodzi o posiadany samochód osobowy marki Polonez, wyjaśniam, że jest na stanie 

szpitala. Szpital posiada samochód osobowy marki Polonez, przysłowiową karetkę. Koszt 

utrzymania tej karetki to jest opłata roczna polisy OC, która wynosi 500 zł. Natomiast tak, jak 
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Pani Dyrektor odpowiadała Panu w interpelacji, szpital nie posiada i nie zatrudnia kierowcy 

do karetki. Transport sanitarny dla szpitala wykonuje firma NZOZ MAWO-MED. Sp z o.o.   

która też jest zgłoszona do NFZ. Szpital podpisuje oświadczenia, że taka firma, jeżeli chodzi 

o KAM-MED, to wykonuje transport sanitarny, więc nie rozumiem, w czym w tym 

momencie jest problem. 

Odnośnie zażalenia, które zostało złożone, to sprawa jest w toku i na chwilę obecną nie 

możemy udzielić takiej informacji przeciwko komu prokuratura prowadzi postępowanie 

(Lech Jaros stwierdził, że zażalenie złożył szpital, więc chciał wiedzieć, czy zostało wszczęte 

ponownie postepowanie na zażalenie szpitala  czy nie). Tego Panu nie jestem w stanie dzisiaj 

odpowiedzieć, po prostu nie wiem. Ustosunkujemy się na piśmie”. 

 

Lech Jaros (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Starosto, mam troszkę satysfakcji. A nie mówiłem, że tak będzie. Nie dla polityki, nie 

dla szarpania się (brzydkie określenie) ze szpitalem a Pańską osobą. Mówiłem do Pani 

Dyrektor na Komisji na początku kadencji, że trzeba ostrożnie z kadrą. Mieliśmy specjalistę 

dermatologii II stopnia, była Zastępcą Dyrektora. Na dzień dobry, jak Pani Dyrektor przyszła, 

musiała odejść, najpierw z zastępcy, potem z oddziału. Uderzmy się w  piersi, również 

szanujmy kadrę, którą mieliśmy. Mówi Pan, że nie może być jedynka, może być pielęgniarka, 

ale wymóg jest, że trzeba mieć II stopień specjalizacji, żeby oddział prowadzić. Jak będzie 

salowa kierownikiem, to może będzie lepiej prowadzić oddział, tylko musi mieć z kim. Ja 

mam pytanie. Po co polonez stoi,  płaci się 500 zł plus diagnostykę, a jaka jest jego wartość, 

ile by kosztowało jego uruchomienie, po co on ma stać, kierowcy nie ma, kto nim jeździ, po 

co ma stać. Czy to jest jakiś atak. Każde słowo, które jest powiedziane inaczej niż chce Pan 

Starosta, Zarząd w gazecie i Pani Dyrektor ze swoją świtą, to musi być atak. Mówi się, że dla 

pacjentów wszystko jest robione w szpitalu, to znowu historia. Kończy się kadencja, można 

by wymieniać, co Pan mówił jako Przewodniczący Rady Społeczne szpitala. Poradnia 

Laryngologiczna będzie czynna do późnych godzin nocnych (mam takie w dokumentach, 

wszyscy inni też mają). W okresie, gdy była debata nad zamknięciem Oddziału Laryngologii 

to atutem warunkiem zamknięcia oddziału. Był przez Pana podsiany dokument Rady 

Społecznej szpitala, że w zamian będzie poradnia. A jak jest obsługiwany pacjent 

laryngologiczny? Do 15.00,  bo poradnia jest do 15.00. (Starosta Rafał Krupa stwierdził, że  

w innych placówkach też nie jest  inaczej. Trzeba mówić prawdę. Jak pacjent przyjdzie  

z problemem, to jest zabezpieczany na chirurgii albo na internie, ale jest załatwiony. Nie 

wszystkie poradnie w całym powiecie działają do wieczora czy do późnych godzin nocnych.  

Trzeba zapytać, co się dzieje o godz. 16.00, 17.00 czy 18.00 w szpitalu. Jest mnóstwo ludzi,    

bo inne poradnie sobie nie radzą, a szpital ma sobie z tym wszystkim radzić. Wyraził opinię, 

że nie jest właściwy kierunek). Ja jeszcze nie skończyłem. Czy likwidacja oddziału wraz  

z zabezpieczeniem była zrobiona dla dobra pacjenta, czy obietnica zabezpieczenia załatwi 

sprawę? Na Komisji Zdrowia opowiadałem przypadek osoby niepełnosprawnej, nie będę się 

powtarzać. Nie wszystko, co jest powiedziane z moich ust, ani po stronie pracowników 

szpitala nie jest.  

Panie Starosto, po co ten polonez stoi nadal. Nieważne czy prasa pisała czy napędzają mnie, 

po co on stoi za te pieniądze. (Starosta Rafał Krupa zapewnił, ze porozmawia z dyrekcja  

o tym problemie). Po wypisie pacjenta dostarcza KAM – MED czy MAWO – MED. Pacjent 

jest wypisany, nie jest w stanie dotrzeć z powodu jego choroby czy niepełnosprawności, bo 

nie wszystkie choroby można wyleczyć stuprocentowo mimo szpitala czy kliniki. Nie ma 

transportu we własnym zakresie ani przez rodzinę i bez transportu sanitarnego dotrzeć do 

domu  się nie da i  ma to robić KAM – MED czy tamten (Ewa Śliwa-Grabowska wskazała 

KAM – MED). To po co Pani wymienia tamten? (Ewa Śliwa-Grabowska wyjaśniła, że 
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MAWO – MED. wymieniła dlatego, że jest to transport sanitarny dotyczący leczenia i karetką 

R przywożenia pacjentów i taki transport sanitarny zgodny z ustawą jest wymagany do NFZ. 

Natomiast firma KAM – MED w tym momencie nie świadczy usługi transportu medycznego. 

To nie jest stricto stricto transport sanitarny w rozumieniu ustawy  o ratownictwie 

medycznym). I dlatego miałem pytanie, jakie są wymogi NFZ wobec szpitala dla takiego 

transportu. Na sali siedzą niektóre osoby, których rodzice byli odwożeni (nie będę wymieniał, 

żeby nie robić zamieszania). Sam kierowca wyjechał, wraca z pacjentem na szpital,  nie miał 

z kim obsłużyć, a był w pozycji takiej, że musiał być transportowany na noszach. Pytał  

w swej interpelacji Jan Macherzyński o transport medyczny. Pytam się  jakie są wymogi 

NFZ wobec takiego transportu. Jak ma być pacjent potraktowany, który jest podleczony, a nie 

wyleczony i nie jest sam w stanie ani przy pomocy rodziny, bez zabezpieczenia, karetką trafić 

do domu. Jakie są wymogi i jakie spełniacie”. (Ewa Śliwa-Grabowska oświadczyła, że do 

zgłoszonych uwag dyrekcja szpitala ustosunkuje się na piśmie).  

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący, o tym, że mnie Pan od dawna dyskryminuje, tutaj wszyscy na sali 

widzą. Ja zgłaszałem się zaraz po słowach Pana Starosty ad vocem, a Pan nie udzielił mi 

głosu, natomiast mojemu koledze Leszkowi Jarosowi od razu. To świadczy o Panu, tam jest 

już Pan 8 lat i Pan dalej sobie rządzi, jak Panu pasuje. Ale nie o tym będę mówił. to tylko 

świadczy o Panu (Adam Rozlach oświadczył, że Przewodniczący zawsze może zabrać głos, 

a radny może zabrać głos, kiedy Przewodniczący mu go udzieli. Przekazał głos Staroście  

w celu udzielenia odpowiedzi i wtedy nikomu nie udzielał głosu i trzeba to uszanować. 

Starosta Rafał Krupa nie zauważył, podniesionej ręki Jana Zamory, dlatego rozpoczął 

następny blok odpowiedzi. Następnie oddał głos Janowi Zamorze, stwierdzając, że wszystko 

jest w porządku).    

Panie Starosto, Pan mówił o moralności. Pan tutaj, na tej Sali, jest ostatnią osobą, która może 

mówić o moralności. Ja przypomnę tylko Pańską wizytę w szpitalu  i Pańskie badanie –  to 

było super moralne. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach przypomniał, że miała to 

być wypowiedź ad vocem). Oczywiście. Odnośnie spłacania długów szpitala powiedział Pan, 

że szpital od lipca zaczął spłacać. W porządku, tak to ma być. Radna Krystyna Koczur 

mówiła o tym, że trzeba jakąś dróżkę poprawić i na to też pieniędzy nie ma. Czemu kosztem 

Starostwa szpital nie spłaca swoich długów, tylko Starostwo spłaca, a jak wypadek się jakiś 

stanie, gdzieś tam na jakiejś drodze, bo my nie mamy pieniędzy, czy to jest moralne?  

Powiada Pan, że szpital przynosi zyski. Nie przynosi strat, a tak naprawdę nie wiem, czy on 

już zyski przynosi, czy jeszcze nie przynosi. Jeśli nie przynosi strat, to niech płaci za siebie,  

a Starostwo będzie budowało drogi, zapobiegało temu, żeby jakiś człowiek znalazł się  

w szpitalu, między innymi, żeby Pan do Zawady Pilickiej się nie roztrzaskał na tym mostku, 

który jest zniszczony”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie radny Zamora, właśnie Pan zrozumiał rolę radnego powiatowego. Jestem 

usatysfakcjonowany, że Pan sam o tym mówi. Cieszę się bardzo, bo Pan jako radny 

powiatowy może się wypowiedzieć.  Pan się wypowiedział, że Pan woli jednak te kilka 

tysięcy złotych miesięcznie dotyczące odsetek przekazać na drogi, a nie na szpital i to jest 

Pana zdanie. Pan tak powiedział. Akurat ja się nie potrafię się z tym zgodzić. Drogi mamy 

dziurawe, jest bardzo dużo do zrobienia, dlatego większość Rady stwierdziła jednak, że 

będziemy restrukturyzować szpital, a nie naprawiać remontować po to, żebyśmy mieli szanse 
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na leczenie, jeśli coś się wydarzy. Pana jest takie zdanie, Rady jest inne i potrafię to 

zrozumieć”.  

 

Interpelacje Pawła Kaziroda: 
 

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

wystąpienia w formie stenogramu): 

  

„Odpady na bazie fluorku wapnia nie jest to odpad niebezpieczny. Tak wynika z 

dokumentów, jakie zgromadziliśmy w  sprawie. Dokumenty gromadziliśmy przez kilka lat, 

jak dobrze Państwo wiedzą. Wszystkie kontrole, jakie były przeprowadzone przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, nie wykazywały cech niebezpiecznych tego 

odpadu. Ja myślę, że dowodem w tej sprawie może być fakt, że zgłaszaliśmy (tak my, jak  

i Urząd Miejski w Zawierciu) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zagrożenie 

szkodą w środowisku w związku z różnymi odpadami, które były gromadzone  

w kamieniołomie w Bzowie . Dyrektor Regionalny nigdy nie podjął działań w tej sprawie 

uznając, że nie dostarczających dowodów w sprawie rzekomego działania”. 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„ Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała odnośnie bezpiecznych wakacji i już 

dyskutowaliśmy o bezpiecznej drodze do szkoły. Były wnioski, policja Powiatowy Zarząd 

Dróg i zarządcy dróg z miasta mieli udać się i sprawdzać, gdzie są jeszcze problemy. Jeżeli 

takie problemy są gdzieś widoczne, to trzeba do nas to zgłaszać i będziemy na bieżąco to 

usuwać, aby droga do szkoły była najbezpieczniejsza. 

Jeżeli chodzi o wiaty i ścieżki rowerowe, to istotnie, rozmawiałem osobiście z 

przedstawicielami z miasta. Zapytam na jakim etapie są prace, żeby te szkody zostały 

usunięte”. 

 

Interpelacje Jana Macherzyńskiego: 

 

Starosta Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 
  

„Ja zapraszam serdecznie. Mamy tam wyremontowany oddział,  zapraszamy na bardzo dobry 

obiad (cena 14 zł – myślę że to jest najmniejsza cena na terenie Zawiercia). 

Odnośnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyjaśniam, że mamy decyzję Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i oddział wraz z tomografem komputerowym może  

przekazany do użytkowania, czyli jest gotowy i  może przyjąć pacjenta. Natomiast jest to 

uzależnione od kontraktowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja podjąłem rozmowy  

z Wiceministrem Zdrowia Cezarym Rzemkiem  na temat otwarcia oddziału, gdyż  Śląski 

Oddział NFZ nie miał planu na otwarcie takiego oddziału . Zostało napisane pismo od 

Ministra do Wojewody Śląskiego i do NFZ, zobowiązujące Fundusz  o jak najszybsze 

uruchomienie takiej procedury. Rozmawiałem z nowym Dyrektorem NFZ, który oświadczył, 

iż przygotowują się do takiej procedery konkursowej w zakresie uruchomienia konkursu na 

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zawierciu i będzie to wykonane łącznie z innymi 

konkursami o podobnym charakterze, czyli łącznie z konkursami na inne SOR-y  i Izby 

Przyjęć na terenie województwa śląskiego, które odbędą się jeszcze w tym roku. Trudno nam 

powiedzieć, kiedy oficjalnie taki kontrakt możemy uzyskać. Taka procedura chyba trwa trzy 

miesiące plus ogłoszenie, w związku z czym myślę, że stanie się to w tym roku. Bardzo nam 

na tym zależy, niektórzy mówią, że zależy nam na tym ze względu na to, żeby to było przed 
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wyborami. Nie ma to żadnego wpływu. Nam zależy w tym roku, żebyśmy uruchomiali ze 

względu na efektywność realizacji projektów Ministerstwa Zdrowia i wykorzystania środków. 

Na tym nam zależy, bo musimy wykazać się punktem efektywności liczy się to  m.in    

w zakresie uruchomienia oddziału jeszcze w roku 2014. Dlatego nam tak zależy. Jeżeli nie 

dostalibyśmy kontraktu, musielibyśmy znowu pisać wniosek o aneks. Myślę, że nie będzie 

takiej potrzeby, żeby to uruchomić. Chcę Państwu przekazać tak, jak było przedstawione  

w mojej informacji. Jest umowa użytkowania SOR i sprzętu na SOR przekazana do szpitala.  

Tomograf komputerowy jest już aktywny,  będziemy powolutku realizować badania na 

tomografię komputerową własnym sprzętem (teraz wykonuje to firma HELIMED) i  myślę, 

że we wrześniu już takie pierwsze badania odbędą się na rzecz naszego szpitala. 

Jeżeli chodzi o termomodernizację, to tak jak powiedziałem w informacji, podsialiśmy już 

umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację inwestycji dotyczącej 

termomodernizacji budynku szpitalnego. Myślę, że w tym roku zostanie ogłoszone 

postępowanie (nie na całość prac, lecz na część). Z Zarządem w tej chwili rozmawiamy, aby 

tej zimy  jeszcze spróbować troszeczkę inwestycji poprowadzić, jednakże nie wycofuję się  

i dalej potwierdzam, że w tym roku złożymy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska o zabezpieczenie dalszej części montażu finansowego tej inwestycji. To jest ten 

kierunek. (Jan Macherzyński przypomniał, że interesuje go Fundusz Norweski, bo tam 

wniosek tez był składany). To są środki norweskie, ale  z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Sesja nadzwyczajna, która miał miejsce w miesiącu czerwcu, miała na celu 

właśnie doposażenie finansowe tego projektu. Nam się to udało, umowa jest podpisana na 

kwotę dofinansowania w wysokości 7 mln zł ”. 

 

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeżeli chodzi o aktualny deficyt budżetu powiatu, to ja mogę powiedzieć o planowanym 

deficycie na rok bieżący. Planowany on jest do osiągnięcia 13.318.420 zł, z czego jeżeli 

chodzi o finasowanie tego deficytu, a mówiąc krótko o zabezpieczeniu źródeł finasowania 

kredytami i pożyczkami, będzie on pokryty w wysokości 8 .708.132 zł. Aktualny stan 

zadłużenia  według stanu na  1 sierpnia, czyli również na dzień dzisiejszy (ponieważ spłaty 

według  harmonogramu tak są ustalone, że następują zawsze z końcem miesiąca 

kalendarzowego bądź kwartału)  wynosi 12.737.006 zł. Zadłużenie posiadamy z trzech 

tytułów. Jeżeli chodzi o kredyty i pożyczki, to zadłużenie mamy z tytułu pożyczki na 

termomodernizację Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu w kwocie 192. 499 zł i Zespołu 

Szkół im. O. Langego w Zawierciu w kwocie 337.026 zł. Jest to zadłużenie z tytułu pożyczek, 

które były udzielone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie w bankach komercyjnych, to aktualnie posiadamy 

zadłużenie z tytułu jednego kredytu, który był zaciągany w roku ubiegłym na tzw. 

konsolidację pozostałych kredytów, gdzie zadłużenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego na  

1 sierpnia br. wynosi 12.207.481 zł.  

Do tego chciałam zaznaczyć, że w WPF macie prezentowanie spełnienie wskaźnika według 

wzoru  z art. 240 czyli tzw. nowej ustawy o finansach publicznych. Natomiast  według ustawy 

o finansach publicznych z roku 2005, gdzie te wskaźniki do zadłużenia były innego rodzaju 

(tam chodziło o wskaźnik 60% dochodów planowanych), to na chwilę obecną dochody 

planowane, według WPF,  której zmiany dzisiaj były uchwalane, są w wysokości ponad  

136 mln zł. W milionach zadłużenie jest 12,7 mln zł, stąd łatwo Państwo widzicie niecałe 

10%, a kiedyś dozwolone było 60%”.  
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Interpelacja Konrada Knopa: 
 

p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji Jerzy Muc  (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odpowiadając na pytanie radnego Konrada Knopa, który chce wiedzieć na podstawie 

jakich aktów prawnych zostało powierzone stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łazach   

Marzenie Orzoł. Takim aktem prawnych jest ustawa o systemie oświaty, na podstawie której 

powierza się stanowiska dyrektorów szkół i placówek. Z tegoż aktu prawnego jest to 

konkretny art. 36 ust. 1, ust. 4 i ust. 13 w powiązaniu z art. 5c. Ja rozumiem, że  nie wszyscy 

Państwo musicie wiedzieć, więc wyjaśniam, że ust. 1 mówi o tym, kto powierza stanowisko 

dyrektora, ust. 13 na jaki okres (jest to z zasady 5 lat szkolnych)  i ust. 4 mówi, że jeżeli 

konkurs był ogłoszony (a w tym przypadku konkurs odbył się 16 czerwca) i do konkursu nie 

zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie zostaje rozstrzygnięty, to organ prowadzący 

powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. Taka opinia została zasięgnięta i byliśmy wspólnie z Panem Starostą i Panią 

Marzeną Orzoł na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na której opiniowaliśmy jej 

kandydaturę na to stanowisko”.  

 

Konrad Knop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

 „A który przepis mówi o tym, że trzeba  powierzyć to pracownikowi szkoły”. 

 

p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji Jerzy Muc  (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Żaden ustęp żadnego aktu prawnego nie wskazuje, że dyrektorem musi być – jak Pan 

stwierdza – koniecznie pracownik szkoły. Nie  ma tego w żadnym akcie prawnym. Jeżeli zna 

Pan taki akt prawny proszę przynieść, poczytamy, bo ja nie znam”. 

 

Sekretarz Powiatu Agata Jarza-Korpyś (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeśli chodzi o powierzenie obowiązków Naczelnika Wydziału Jerzemu Mucowi, to 

wyjaśniam, że mój przedmówca został zatrudniony prawidłowo w roku 2005. W roku 2006 

został Zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji przejął te obowiązki podczas nieobecności 

chorobowej swojego bezpośredniego zwierzchnika i tak już pozostało. Może to archaiczny  

zapis, ale wydział działa prawidłowo,  naczelnik ma stosowne upoważnienia, Nikt nie 

zgłaszał zastrzeżeń organizacyjnych, stąd funkcjonuje prawidłowo”. 

 

Interpelacje Jana Zamory: 

 

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

 

„Panie radny Janie Zamora. Zgłosił Pan dwa pytania do Przewodniczącego Rady. Pierwsze, 

czy listy poparcia dla Ryszarda Macha, to z własnej inicjatywy zebrałem. Z własnej. Pytanie 

drugie. 17 sierpnia br. odbyły się Dożynki Miasta Zawiercia w Skarżycach. Pan kwestionuje 

fakt, że otrzymał Pan takie zaproszenie (Jan Zamora oświadczył, że zakwestionował ten fakt 

dopiero w dniu dzisiejszym). Ja nie skończyłem, ma Pan to  w sobie, że Pan ciągle przerywa. 

Mnie prawo pozwala, bo Statut mówi, że Przewodniczący Rady zawsze może zabrać głos. Co 

Panu mówi takie pismo z dnia 8 sierpnia br.  kierowane do radnych powiatu, w którym 

czytamy: „W Biurze Rady Powiatu do odebrania są zaproszenia na Dożynki p.n. „Skarżyckie 

Granie i Śpiewanie”, które odbędą się dnia 17 sierpnia 2014 roku. W podpisie Kierownik 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-09-2014&qplikid=1#P1A6
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Bura Rady Powiatu Anna Bryła”. Otrzymał Pan to e-mailem na adres, który Pan podał  

w ankiecie. A ponadto, Panie radny, gdyby Pan nawet nie otrzymał, to trzeba byłoby być 

ślepym i głuchym, żeby nie wiedzieć, że są dożynki w Skarżycach. Informacje były wszędzie, 

również na stronie miasta. Ponadto w podsumowaniu pragnę powiedzieć, że nie spełnia Pan  

swojego mandatu radnego powiatowego i nie czyta Pan nic”. 

 

Paweł Kaziród (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Nie miałem wcześniej możliwości ustosunkować się do odpowiedzi, która została mi 

udzielona. Mianowicie nie została mi udzielona odpowiedź na jedno z moich zapytań,  czy 

odpady zalegające na terenie kamieniołomu w Bzowie są bezpieczne. Tak brzmiało moje 

pytanie. W odpowiedzi usłyszałem, że odpad, zawierający fluorek wapnia, nie należy do 

odpadów niebezpiecznych. Natomiast ja pytałem, czy odpady zalegające na terenie 

kamieniołomu, a więc odpady po wielkopiecowe, osady stałe z oczyszczalni ścieków, jak 

również z zakładów chemicznych, odpady zawierające fluorek wapnia, które miały trafić do 

utylizacji, a nie na teren kamieniołomu, są bezpieczne. Tylko tyle. Mam tutaj na uwadze 

bezpieczeństwo i zdrowie życie ludzi i zwierząt. Jeśli chodzi o zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, czy możemy wszelkie  zagrożenia na chwilę obecną wykluczyć, jak również na 

przyszłość”. 

 

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

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie radny, nie ma pojęcia odpadu bezpiecznego. W ogóle nie istnieje takie pojęcie. Są 

odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpowiem na Pana pytanie wprost. Żaden  

z odpadów, który w tej chwili  jest składowany w kamieniołomie, nie mają statusu odpadów 

niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne były kiedyś złożone i zostały usunięte, natomiast 

oczywiście prowadzimy badania cały czas. Pan doskonale o tym wie. To, że odpad jest inny 

niż niebezpieczny, nie oznacza, że na przykład nie może w jakiś sposób zagrozić wodom 

podziemnych czy powierzchni ziemi. Cały czas prowadzimy badania w tej sprawie”. 

 

  

Ad.27.)  
 

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawierciu 

Małgorzata Grabowska (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Sporo zawsze tutaj rozmawiamy na temat szpitala. Wiele słów tutaj padło dobrych, 

pozytywnych i gorzkich, przykrych. Akurat reprezentuję pracowników szpitala, członków 

związków zawodowych, gdzie są wszystkie grupy zawodowe. Dyskutujemy tutaj często na 

temat szpitala. Praktycznie nie ma sesji, która by się nie odbywała na ten temat i żeby nie 

toczyły się dysputy,  nawet jesteśmy medialni pod wszelkimi względami, pod obstrzałem. To 

jest bardzo duży pozytyw, czy tam się coś robi, to w tym momencie muszą wióry lecieć. To 

jest właśnie pozytyw działania i wydaje nam się, że gdyby Państwo tu wspólnie nie 

podjęlibyście decyzji, by ratować szpital, aby on istniał i funkcjonował, to jest właśnie efekt 

tego wszystkiego.  

Wielokrotnie tutaj apelowałam do Państwa w poprzednich kadencjach, aby pochylić się  

z troską nad szpitalem. Nie było takiego przyzwolenia, nie rozumieliśmy tego i stąd takie 

zadłużenie. Tutaj padły różne słowa, że pieniądze zaoszczędzone należy przeznaczać na 

drogi. Proszę Państwa, przez co najmniej trzy kadencje były przekazywane wszystkie 
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pieniądze na drogi, inwestycje i na inne jednostki organizacyjne, które  były w tym momencie 

remontowane, ogrzewane, termomodernizowane i tym podobne działania były dokonywane. 

Szpital był traktowany po macoszemu. Owszem, pewne  inwestycje były robione, ale jak 

Państwo widzicie, trzeba szpital dostosować do końca 2016 roku. Daty się nie zmienią, 

prawdopodobnie  do tego dojdzie informatyzacja. Jeśli my nie dostosujemy szpitala, to NFZ 

kontrakt brutalnie da silniejszym i bogatszym, tym, którzy zapewnią kadrę, zapewnią 

urządzenia i zapewnią lokale. Tutaj nie ma co ukrywać. Potrzebne są duże nakłady i środki, 

również nakłady ludzkie i to doceniamy jako pracownicy, że coś się dzieje. To widzimy, tego 

się nie da zauważyć gołym okiem, cieszy nas to, że się poprawiają warunki pracy, warunki 

BHP, że pacjenci mają dobre warunki sanitarne, bo ubolewaliśmy nad tym, że nic nie 

robiono, że 50 lat temu szpital został wybudowany, to jakoś będzie sobie funkcjonował. 

Żadna instytucja niepubliczna nie jest w stanie takiego molocha utrzymać. Tylko i wyłącznie 

publiczne środki są w stanie zapewnić utrzymanie tak dużego obiektu, z tak wieloma 

oddziałami i właśnie po to, żeby mieszkańcy nie musieli jechać gdzieś dalej. Wiemy, że 

środków finansowych w większości powiatu zawierciańskiego brakuje i dlatego głupotą 

byłoby nie inwestować w taką jednostkę. Za to dziękujemy. Natomiast niewątpliwie   

z przykrością jest nam obserwować, że wraz z inwestycjami musimy również zaciskać pasa. 

My jako pracownicy kosztem tego, że pracuje mniej osób z automatu, to od razu widać po 

wynikach ekonomicznych, ponieważ branża medyczna to jest branża usługowa. Tam przede 

wszystkim pracują ludzie. To nie jest taśma produkcyjna, która produkuje na przykład 

samochody czy jakieś inne duże obiekty czy branża wydobywcza, gdzie wiadomo, że środki 

na wynagrodzenia stanowią 1/3 kosztów utrzymania zakładu. U nas koszty wynagrodzeń są 

znaczące w porównaniu z wydatkami na inne cele.  

Kolejna rzecz to jest właśnie to, że –  niestety –  pojawiły się minimalne formy zatrudnienia,   

które zostały wdrożone przez Panią Dyrektor i niestety dlatego nie będzie wystarczającej 

liczby personelu do tego, aby zajmować się pacjentami. Przykro nam, że tak się stało,  bo my 

jako pracownicy medyczni chcielibyśmy, aby pacjenci mieli lepszą opiekę, ale – no właśnie –  

jest to zaciskanie pasa i to nas boli, bardzo nas to boli.  

Kolejna sprawa to są sprawy finansowe. Od 6 lat nie mieliśmy żadnej podwyżki. Żadnej. 

Jedyne, co można powiedzieć na plus, to fakt, że przez ponad 5 lat nie mieliśmy odpisu na 

fundusz świadczeń socjalnych (tzw. socjal, wczasy pod gruszą). Po prostu nie było. Od 2 lat 

mamy pełny odpis. To jest jedyny pozytyw obecnych działań.  Mamy nadzieję, że Pani 

Dyrektor podejmie z nami rozmowy i coś uczyni, abyśmy mogli chociaż cokolwiek więcej 

otrzymać, jeżeli chodzi o te kwestie zadośćuczynienia za tą ciężką pracę, jaką wykonujemy, 

bo nie da się ukryć, że jest dużo pracy, jest ciężko i chcielibyśmy, aby być docenianym  

i wydaje nam się, że dyskusje na ten temat czy dziura w  drodze czy zdrowie, które się już 

traci i choruje, to jest według nas cenniejsze”. 

 

Jan Zamora (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący, niech się Pan nie przeraża, nie będę długo mówił, bo mi Pan zaraz 

głos odbierze, ale chodzi mi o to, że tutaj, w tej naszej Radzie, w powiecie, w mieście, jakby 

upadła moralność. Przykładem Pan Starosta, który mówił o moralności. Drugi przykład to 

Pani dyrektor, Zastępca Dyrektora. (Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zwrócił 

uwagę Janowi Zamorze za niestosowne wypowiedzi). To są wolne wnioski. (Zdaniem 

Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha to  nie ma znaczenia. Zapowiedział, że 

jeżeli nadal będzie naruszał powagę sesji, to odbierze mu głos. Raz już zwrócił mu uwagę).   

Jaką powagę sesji, o czym Pan mówi. Pani dyrektor mówiła tutaj o tym, że ktoś robi na złość 

odnośnie karetki. Proszę Państwa, zwykłe oszustwo, które wychodzi ze szpitala, nazywa się 

robieniem na złość. To już moralność upadła”. 
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Henryk Karcz (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja natomiast na zakończenie chciałbym złożyć podziękowanie Dyrekcji i kierownictwu 

Powiatowego Zarządu Dróg za współpracę, za okazywaną pomoc, ale przede wszystkim za 

to, że wykonują prace bez składania interpelacji. Współpracuje się z dyrekcją bardzo dobrze”. 

 

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

 

„Wszyscy radni otrzymali pismo, przypominające o tym, że ustawa zobowiązuje nas do 

złożenia oświadczenia majątkowego na 2 miesiące przed końcem kadencji, czyli według 

stanu na dzień  21 września br. Ponieważ jest to niedziela, to oświadczenia składamy w dniu 

22 września. Radni składają do Przewodniczącego Rady, a Przewodniczący składa do  

Wojewody.  

I jeszcze jedna niemiła sprawa, może to zbieg okoliczności, że musze wymienić te nazwiska. 

Panie radny Zamora, Panu się tak  wydaje, że Panu wolno wszystko. Pan może mówić, co Pan 

chce, Pan ocenia, kto jest moralny, kto jak postępuje. W czasie przerwy przyszła do mnie 

osoba i złożyła skargę na Pana. Osoba fizyczna, która nie życzy sobie, żeby Pan biegał  

z aparatem czy telefonem i robił zdjęcie, jak rozmawia z Panem Starostą. Panie radny, 

utrwalenie czyjegoś wizerunku bez zgody jest przestępstwem (Jan Zamora oświadczył, że  

w takim razie powinien to zgłosić na policję). Zachowuje się Pan teraz nie poprawnie, to nie 

jest wzorzec przedstawiciela (Jan Zamora oświadczył, że jak to jest przestępstwo, to należy 

zgłosić je do prokuratury). Nie, proszę Pana, ktoś jest inny w tym specjalistą”. 

 

 

Ad.28.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach – dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady LIV sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.45. 

 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Adam Rozlach  

                  


