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PROTOKÓŁ NR  I / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 28. listopada 2014 roku. 
 

 

I sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego w kadencji 2014 - 2018 zwołana została przez 

Komisarza Wyborczego w Częstochowie na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 i art. 167 § 3 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 

oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 

roku. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Początek 

obrad – godzina 9.00.   

 

 

Obecni: 

 

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

 

 

Radni nieobecni: 

 

Witold Grim 

  

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu 

zawierciańskiego z Burmistrzem Miasta i Gminy Łazy Maciejem Kaczyńskim,  Zastępca 

Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Zawierciu Anna Kowalczyk, 

przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży z 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, mieszkańcy powiatu i inni goście, zgodnie  z załączoną do protokołu 

listą obecności. 

 

 

Ad.1.) 

 

Obrady otworzył radny senior Tadeusz Czop. Na podstawie listy obecności stwierdził 

dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, a tym samym 

prawomocność I sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego w kadencji 2014 – 2018.  Powitał 

radnych – elektów i gości, biorących udział w posiedzeniu, dziękując im za przybycie.   
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Ad.2.) 

 

Zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego powiatu zawierciańskiego wręczyła radnym 

elektom obecnym na sesji Zastępca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej  

w Zawierciu Anna Kowalczyk na podstawie upoważnienia, udzielonego przez 

Przewodniczącego Komisji. Po wręczeniu zaświadczeń poinformowała, że w związku 

wyborem na  Burmistrza Miasta i Gminy Pilica  Komisarz Wyborczy w Częstochowie 

Postanowieniem z dnia  26 listopada 2014 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego 

Artura Janosika. Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie  

z dnia 27 listopada 2014 roku w jego miejsce w skład Rady Powiatu Zawierciańskiego 

wstępuje Pani Róża Kończyk, która w tym samym okręgu na tej samej liście uzyskała 

kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.   

 

 

Ad.3.) 

 

Stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym przed objęciem 

mandatu na radnych spoczywa obowiązek złożenia ślubowania. Radni ślubowali w kolejności 

alfabetycznej po uprzednim wyczytaniu imienia i nazwiska osoby ślubującej przez 

prowadzącego obrady radnego seniora Tadeusza Czopa. Ślubowanie polegało na odczytaniu 

przez każdego z radnych pełnej treści roty ślubowania. Niektórzy radni składali ślubowanie   

z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyło 24 radnych obecnych na sesji. 

 

  

Ad.4.) 

 

Przekazany w materiałach sesyjnych porządek obrad sesji, stanowiący załącznik do 

postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku 

przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej 

prawomocności. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych.  

4. Ustalenie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.  

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

Radny Jarosław Kleszczewski złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji o punkty 

w brzmieniu:  

‒ „Wybór Starosty Zawierciańskiego”; 

‒ „Wybór Wicestarosty Zawierciańskiego”; 

‒ „Wybór Członków Zarządu Powiatu”.    

 

Prowadzący obrad Radny Senior Tadeusz Czop stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego 

głosowania  powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22  głosach „za”. 
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W związku z faktem, że w sesji uczestniczy 24 radnych,  na wniosek radnego Cezarego 

Barczyka wniosek w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad został ponownie poddany 

pod glosowanie, w wyniku którego stwierdzono, że został przyjęty jednogłośnie, czyli przy  

24 głosach „za”.   

 

Radny Senior Tadeusz Czop ustalił, że przyjęte zmiany do porządku obrad rozpatrywane 

będą w pkt 8 – 10. Kolejność  pozostałych punktów porządku obrad zmienia się odpowiednio.  

 

Porządek obrad sesji po zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej 

prawomocności. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych.  

4. Ustalenie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.  

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

8. Wybór Starosty Zawierciańskiego. 

9. Wybór Wicestarosty Zawierciańskiego. 

10. Wybór Członków Zarządu Powiatu. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

Ad.5.) 

 

Prowadzący obrady radny senior Tadeusz Czop poprosił o zgłaszanie kandydatów do 

Komisji Skrutacyjnej. 

 

Jarosław Kleszczewski zgłosił kandydaturę radnej Doroty Wnuk, Andrzej Danecki – 

kandydaturę radnego Henryka Goncerza, Andrzej Pniak – kandydaturę radnego Tomasza 

Ślusarczyka, a Paweł Sokół -  kandydaturę radnej Beaty Chawuły. 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 24 głosach 

„za”  powołała Komisję Skrutacyjną w ww. składzie.  

 

Radny senior Tadeusz Czop ogłosił 10 – przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się 

Komisji Skrutacyjnej i przygotowania regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

regulamin przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, który - wobec braku 

uwag i zastrzeżeń ze strony radnych - w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”  (załącznik nr 1 do protokołu).    

 

Następnie Tadeusz Czop poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu.   
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Radny Konrad Knop zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Kleszczewskiego.                   

W uzasadnieniu podał, że kandydat jest radnym powiatu zawierciańskiego od 1998 roku.                  

W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jego zdaniem 

jest kandydatem godnym pełnienia tak zaszczytnej funkcji.  

  

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Tadeusz Czop zarządził 15 – minutową przerwę w obradach  w celu przygotowania kart do 

głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

ustalony przez członków Komisji sposób przeprowadzenia głosowania. Głosowanie odbywać 

się będzie w wyznaczonym miejscu przy mównicy, zapewniającym zachowanie tajności 

głosowania. Karta do głosowania zostanie wydana radnemu w momencie podejścia do 

wyznaczonego do głosowania miejsca.  

 

Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim wyczytaniu nazwiska osoby 

głosującej przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.   

 

Po zakończeniu głosowania radny senior Tadeusz Czop ogłosił 15 – minutową przerwę  

w obradach w celu obliczenia głosów i ustalenia oficjalnych wyników głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk odczytała  

protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu (załącznik 

nr 2 do protokołu).  W głosowaniu tajnym radny Jarosław Kleszczewski otrzymał 19 głosów 

„za”, 1 głos „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące się”, co stanowi wymaganą prawem 

bezwzględną większość głosów „za”.    

 

Projekt Uchwały Nr I / 1 / 14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”. 

 

 

Ad.6.) 

 

Radny senior Tadeusz Czop pogratulował wyboru nowo wybranemu Przewodniczącemu 

Rady Powiatu w kadencji 2014 – 2018, życząc sukcesów w pracy i satysfakcji ze 

sprawowania powierzonej funkcji, po czym przekazał  przewodnictwo obrad.  

 

Jarosław Kleszczewski podziękował za zaufanie, które zaowocowało powierzeniem mu    

funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu.   

 

 

Ad.7.) 
 

Po objęciu przewodnictwa obrad Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia.   

 

Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za” zaaprobowała wcześniej ustalony 

skład Komisji Skrutacyjnej, Przed głosowaniem członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili 

zgodę na dalszą pracę w Komisji.   
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Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – przerwę w obradach  

w celu przygotowania regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

regulamin przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, który - wobec 

braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych - w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Kleszczewski poprosił o zgłaszanie 

kandydatów do pełnienia funkcji dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.   

 

Paweł Skóra zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Pniaka. W uzasadnieniu wskazał, iż 

kandydat od 20 lat pełni funkcję sołtysa wsi Chruszczobród. Od 2002 roku jest członkiem 

Powiatowej Rady Śląskiej Izby Rolniczej. Od 2006 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Spółek Wodnych w Zawierciu. Jest członkiem Stowarzyszenia Wsi 

Chruszczobród Piaski. Jest zaangażowany w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 

Kół Gospodyń Wiejskich. W imieniu własnym oraz radnych Polskiego Stronnictwa  

Ludowego prosił o poparcie zgłoszonej kandydatury. 

 

W imieniu radnych SLD Henryk Goncerz zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja 

Daneckiego. Kandydat jest radnym  powiatu zawierciańskiego od 1998 roku. W latach 2002 

– 2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Jest to osoba kompetentna  

i odpowiednia do pełnienia tej funkcji. Kończąc, prosił o poparcie zgłoszonej kandydatury.    

 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Jarosław Kleszczewski zarządził 10 – minutową przerwę w obradach  w celu przygotowania 

kart do głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk  odczytała 

poprawiony regulamin przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

ponieważ przyjęta wcześniej wersja zawierała błędy natury formalnej. Przedstawiony 

dokument - wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych - w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za” (załącznik nr 3 do 

protokołu). Następnie przedstawiła ustalony przez członków Komisji sposób przeprowadzenia 

głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu przy mównicy, 

zapewniającym zachowanie tajności głosowania. Karta do głosowania zostanie wydana 

radnemu w momencie podejścia do wyznaczonego do głosowania miejsca. Radni głosowali  

w kolejności alfabetycznej po uprzednim wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez 

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.   

  

Po zakończeniu głosowania tajnego Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

ogłosił  15 – minutową przerwę w obradach w celu obliczenia głosów i ustalenia oficjalnych 

wyników głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk odczytała  

protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

(załącznik nr 4 do protokołu). W głosowaniu tajnym  Andrzej Pniak otrzymał 19 głosów 

„za” i 5 głosów „wstrzymujących się”, a Andrzej Danecki  - 17 głosów „za”, 2 głosy 
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„przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się”.  W obu przypadkach uzyskana większość głosów 

„za” stanowi wymaganą prawem bezwzględną większość głosów „za”.    

 

Projekt Uchwały Nr II / 2 / 14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski złożył gratulacje nowo wybranym 

Wiceprzewodniczącym i poprosił ich o zajęcie miejsc za stołem prezydialnym.     

 

 

Ad.8.) 

 

Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za” zaaprobowała wcześniej ustalony 

skład Komisji Skrutacyjnej, Przed głosowaniem członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili 

zgodę na dalszą pracę w Komisji.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – przerwę w obradach  

w celu przygotowania regulaminu wyboru Starosty Zawierciańskiego. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

regulamin przeprowadzenia wyboru Starosty Zawierciańskiego, który - wobec braku uwag  

i zastrzeżeń ze strony radnych - w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za” (załącznik nr 5 do protokołu).    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski  poprosił o zgłaszanie kandydatów do 

pełnienia funkcji Starosty Zawierciańskiego.  

 

Radny Cezary Barczyk zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Wrony. Kandydat ma duże 

doświadczenie w pracy samorządowej i w kierowaniu jednostkami administracji. Na dzień 

dzisiejszy jest pracownikiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  Jest wielkim 

społecznikiem, za co został odznaczony srebrnym krzyżem za zasługi dla rolnictwa   

i odznaką zasłużonego dla województwa śląskiego. W jego przekonaniu Krzysztof Wrona 

będzie godnie reprezentował Starostwo Powiatowe w Zawierciu i cały powiat. 

  

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Kleszczewski zarządził 15 – minutową przerwę                          

w obradach w celu przygotowania kart do głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk  przedstawiła 

ustalony przez członków Komisji sposób przeprowadzenia głosowania. Głosowanie odbywać 

się będzie w wyznaczonym miejscu przy mównicy, zapewniającym zachowanie tajności 

głosowania. Karta do głosowania zostanie wydana radnemu w momencie podejścia do 

wyznaczonego do głosowania miejsca. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po 

uprzednim wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej.   

  

Po zakończeniu głosowania tajnego Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

ogłosił  15 – minutową przerwę w obradach w celu obliczenia głosów i ustalenia oficjalnych 

wyników głosowania.  
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Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk odczytała  

protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Zawierciańskiego (załącznik nr 6 

do protokołu), zgodnie z którym Krzysztof Wrona otrzymał 19 głosów „za”, 1 głos 

„przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące się”, co stanowi wymaganą prawem bezwzględną 

większość głosów „za” ustawowego składu Rady.  

   

Projekt Uchwały Nr I  / 3 / 14 w sprawie wyboru Starosty Zawierciańskiego został przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”. 

 

Po gratulacjach od Przewodniczącego Rady Powiatu Starosta Krzysztof Wrona, zwracając 

się do radnych i pracowników Starostwa Powiatowego oświadczył, że z wielką pokorą 

przyjmuje wybór jako wyrażenie woli w stosunku do swojej osoby. Zapewnił, że wszystkie 

swoje siły, skierowane i powiedziane w ślubowaniu, będzie kierował na rzecz dobra powiatu. 

Oświadczył, że swoje spojrzenie na czas przeszły i przyszły powiatu będzie chciał 

przedstawić w wolnych wnioskach.    

 

 

Ad.9.) 

 

Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za” zaaprobowała wcześniej ustalony 

skład Komisji Skrutacyjnej, Przed głosowaniem członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili 

zgodę na dalszą pracę w Komisji.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – przerwę w obradach  

w celu przygotowania regulaminu wyboru Wicestarosty Zawierciańskiego. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

regulamin przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Zawierciańskiego, który - wobec braku 

uwag i zastrzeżeń ze strony radnych - w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za” (załącznik nr 7 do protokołu).    

 

Starosta Krzysztof Wrona wnioskował o powołanie na stanowisko Wicestarosty radnego 

Konrada Knopa, który  wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Kleszczewski zarządził 15 – minutową przerwę                          

w obradach w celu przygotowania kart do głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

ustalony przez członków Komisji sposób przeprowadzenia głosowania. Głosowanie odbywać 

się będzie w wyznaczonym miejscu przy mównicy, zapewniającym zachowanie tajności 

głosowania. Karta do głosowania zostanie wydana radnemu w momencie podejścia do 

wyznaczonego do głosowania miejsca. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po 

uprzednim wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej.   

  

Po zakończeniu głosowania tajnego Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

ogłosił  15 – minutową przerwę w obradach w celu obliczenia głosów i ustalenia oficjalnych 

wyników głosowania.  
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Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk odczytała  

protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Zawierciańskiego (załącznik 

nr 8 do protokołu), zgodnie z którym Konrad Knop otrzymał 18 głosów „za”, 1 głos 

„przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się”, co stanowi wymaganą prawem większość 

głosów „za”.    

 

Projekt Uchwały Nr I  / 4 / 14 w sprawie wyboru Wicestarosty Zawierciańskiego został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”. 

 

Wicestarosta Konrad Knop podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony. Oświadczył, 

że postara się godnie reprezentować powiat zawierciański i pracować dla społeczeństwa. 

 

 

Ad.10.) 
 

Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za” zaaprobowała wcześniej ustalony 

skład Komisji Skrutacyjnej, Przed głosowaniem członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili 

zgodę na dalszą pracę w Komisji.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – przerwę w obradach  

w celu przygotowania regulaminu wyboru Członków Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

regulamin przeprowadzenia wyboru Członków Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, który - 

wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych - w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za” (załącznik nr 9 do protokołu).    

 

Starosta Krzysztof Wrona wnioskował o powołanie w skład Zarządu Powiatu radnych: 

Cezarego Barczyka, Marii Milejskiej i Łukasza Konarskiego.    

 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Kleszczewski zarządził 10 – minutową przerwę                          

w obradach  w celu przygotowania kart do głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk przedstawiła 

ustalony przez członków Komisji sposób przeprowadzenia głosowania. Głosowanie odbywać 

się będzie w wyznaczonym miejscu przy mównicy, zapewniającym zachowanie tajności 

głosowania. Karta do głosowania zostanie wydana radnemu w momencie podejścia do 

wyznaczonego do głosowania miejsca. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po 

uprzednim wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej.   

  

Po zakończeniu głosowania tajnego Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

ogłosił  15 – minutową przerwę w obradach w celu obliczenia głosów i ustalenia oficjalnych 

wyników głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Wnuk odczytała  

protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego (załącznik nr 10 do protokołu). W wyniku głosowania radny  Cezary 
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Barczyk otrzymał 18 głosów „za” i 6 głosów „wstrzymujących się”, radny Łukasz Konarski 

- 19 głosów „za” i 5 głosów „wstrzymujących się”, a radna Maria Milejska - 19 głosów „za” 

i 5 głosów „wstrzymujących się”, co w każdym przypadku stanowi wymaganą prawem 

większość głosów „za”.    

  

Projekt Uchwały Nr I  / 5 / 14 w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”. 

 

W związku z wyborem Członków Zarządu Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji i dodanie pkt w brzmieniu: 

‒ „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Wicestarostą 

Zawierciańskim”; 

‒ „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Członkiem 

Zarządu Powiatu Zawierciańskiego”. 

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że podjęcie powyższych uchwał jest konieczne ze względu 

na uregulowanie spraw związanych z nawiązaniem stosunku pracy z ww. osobami. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 22 głosach „za”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu ustalił, że przyjęte zmiany do porządku obrad rozpatrywane 

będą w pkt 11 – 12. Kolejność  pozostałych punktów porządku obrad zmienia się 

odpowiednio.  

 

Porządek obrad sesji po wprowadzeniu powyższych zmian przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej 

prawomocności. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych.  

4. Ustalenie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.  

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

8. Wybór Starosty Zawierciańskiego. 

9. Wybór Wicestarosty Zawierciańskiego. 

10. Wybór Członków Zarządu Powiatu. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Wicestarostą 

Zawierciańskim. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Członkiem 

Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad. 11.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr I / 6 / 14 w sprawie 

nawiązania stosunku pracy z Wicestarostą Zawierciańskim w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”. 
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Ad. 12.) 

 

Starosta Krzysztof Wrona poinformował, że etatowym Członkiem Zarządu Powiatu będzie 

radny Cezary Barczyk.  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr I / 7 / 14 w sprawie 

nawiązania stosunku pracy z Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”. 

 

 

Ad.13.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu):  

 

„Ja chciałbym pogratulować nowemu Zarządowi i podziękować ustępującemu Zarządowi, 

tym, który przez ostatnia kadencję pracowali, którzy prowadzili to Starostwo i niewątpliwie 

osiągnęli w tym zakresie sukces. Liczymy na ich dalszą współpracę z nowo wybranym 

Zarządem i liczymy, że w naszym powiecie działo się będzie jeszcze lepiej. Gratulujemy 

nowo wybranemu Zarządowi, dziękując jednocześnie Staroście Krupie i Zarządowi 

ustępującemu”. 

 

Dziękując za pracę ustępującemu Zarządowi Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu 

Jarosław Kleszczewski oraz Starosta Krzysztof Wrona na ręce byłego Starosty Rafała 

Krupy przekazali bukiet kwiatów. 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu):  

 

„Panie Starosto, swój osobisty czas nie tylko mierzy się etapem bycia w pracy, bo czas jest  

o wielokroć większy, ale dziękuję za tak dużą cegłę w budowie tego powiatu i za to, że 

przysłużył się dla jasności infrastrukturalnej tego powiatu, pomyślności tego powiatu. Tego 

bym życzyłby na przyszłość, żeby Pan również takie osiągnięcia odnosił i był przykładem dla 

innych. Wszystkiego najlepszego”.  

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu):  

  

„Ja chciałbym pogratulować nowemu Zarządowi. Panie Starosto, gratuluję serdecznie.  

Jednocześnie dziękuję moim wszystkim współpracownikom, członkom Zarządu, 

pracownikom, doradcom, przyjaciołom, którzy  włożyli wkład, aby w powiecie żyło się 

lepiej. Życzę nowemu Zarządowi i nowej Radzie takich współpracowników, jakich ja 

miałem, przynajmniej przez ostatnie dwa lata. Dziękuję bardzo”. 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Szanowni radni, ponieważ pewne zmęczenie materiału dzisiejszą obfitością na dzisiejszej 

sesji udziela się każdemu z nas, myślę że przedłużanie tak daleko  aspektów jak i zakresów 

działań nie jest potrzebne. Nie mniej jednak o kilku sprawach muszę powiedzieć, w tym  

z szacunkiem i uznaniem o działalności poprzedniego Zarządu i poprzedniej Rady. Pewne 

priorytety, które wnikają w dwudziestolecie samorządu powiatowego, które przyjdzie nam 

świętować, jeśli ta kadencja  będzie kończyła się za cztery lata. Będzie ona bowiem piątą 
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kadencją samorządu powiatowego w Zawierciu. Są na tej sali osoby, które zaczynały tworzyć 

ten powiat i myślę, że przez te lata pokazały swoją osobowością, jak również pracą, jak wiele 

można zdziałać i czym dla nich jest powiat. Ważnym elementem są określone priorytety, 

które zachowane być muszą,  a są nimi: zdrowie, bezpieczeństwo, opieka społeczna.  

Możemy różnie patrzeć na zakres działań, bowiem niewiele da się tutaj dużo zmienić, 

ponieważ ustawodawstwa określił, jakie zadania są zadaniami powiatu. Powiat, jako ogniwo 

samorządu terytorialnego, z mocy ustawy o reformie administracyjnej kraju jest jednym ze 

słabszych ogniw, bowiem są zadania i bardzo skromne środki na ich realizację z wielu 

przypadkach. Często zdarza się, że samorządy gminne mają niekiedy wyższe nadwyżki niż 

powiat dochody. To na swój sposób boli, że  zadania przerastają możliwości. Jest to, że tak 

powiem, godzenie równych, trudnych sytuacji, przed którymi staje Zarząd, przed którymi 

staje Starostwo. Niemniej jednak rzeczywistość wymaga godzenia, osiągania konsensusu  

w sprawach trudnych.  Zawsze, jak nie wiadomo, o co chodzi,  to wiadomo, że chodzi  

o pieniądze. Tak było, jest i będzie i nikt z nas tego nie zmieni. Nie łudźmy się, że ktoś będzie 

cudotwórcą i że potrafi zrobić to, co jest ponad jego możliwości. Staraniem Was wszystkich, 

jak również staraniem tego, co będzie naszym udziałem chcielibyśmy, żeby ta pomyślność dla 

tego powiatu była faktem i stawała się w latach najbliższych, w związku z tym, że wchodzą 

nowe środki ze wsparcia spójności na realizację zadań przez jednostki samorządu 

terytorialnego, które spowodowały rozwój tego powiatu. Dodajmy bowiem, że nie może tak 

być, że żyjemy w odosobnieniu. Jesteśmy całością tego państwa. To bowiem samorząd 

podstawowy -  gminny, samorząd powiatowy - miastowy czy sejmikowy, a także 

administracja rządowa muszą ze sobą w jakiś sposób na  linii przekazywania środków jak 

również realizacji zadań współpracować.  Nie może się dziać tak,  że pewne działania staja się 

wyłącznie przywilejem tylko niektórych wybrańców. :Samorząd - tu zaczyna się Polska”  - to 

było hasłem wyborczym PSL. Chciałbym i wierzę w to, że to hasło będziemy realizować. 

Poprzednim hasłem naszego Stronnictwa było to, że człowiek jest najważniejszy.   

Również chcę w tym momencie zwrócić się do pracowników Starostwa o zrozumienie  

i  powagę, bo to Wy jesteście szarą eminencją tego  Starostwa, wy nadajecie ton jego pracy. 

To bowiem petent przychodzi bezpośrednio do Was i czuję się lepiej lub mniej pozytywnie 

załatwiony. Życzmy sobie, żeby ta współpraca, to zrozumienie było efektem współpracy 

wszystkich i jednocześnie  łączyło nas wszystkich bez względu na to,  gdzie biegną linie 

naszych podziałów,  wytworzone losem kartki wyborczej. Demokracja ma swoje prawa. Tej 

demokracji uczymy się nawzajem wszyscy. 25 lat tej demokracji, a 20 lat w samorządzie 

powiatowym pokazuje, że ma jeszcze pewne ułomności, ale tak jak w życiu człowieka bywa, 

20 lat to nie jest jeszcze wiek dojrzały,  a zatem kiedy będzie również samorząd miał swój 

wiek, myślę że i działania, jak również ustawodawstwo w przedmiotowej sprawie będzie 

dostosowane do zadań, jakie przy tym stoją. Życzę wszystkim pomyślności, spokoju radości  

i zrozumienia dla atmosfery tego powiatu”.  

 

 

Ad.14.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za aktywny 

udział w obradach - zamknął I sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego w kadencji 2014 – 2018.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 11. 10. 

 

  

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

   /-/ Anna Bryła                     /-/ Jarosław Kleszczewski    


