
BR.0002.016.2014.AB    

 

PROTOKÓŁ NR  II / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 11. grudnia 2014 roku 

 
 

Sesja – zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2014 roku w trybie art. 15 ust. 

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

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu Początek obrad – godzina 10.00. Obrady 

prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski.  

 

 

Obecni: 

 

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

 

 

Radni nieobecni: 

 

Rafał Porc 

  

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Sekretarz Powiatu Agata Jarza – Korpyś, Skarbnik 

Powiatu Halina Mackiewicz, radcowie prawni Starostwa Maria Bańska i Dagmara 

Kokowska – Smok, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, Naczelnicy Wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Zawierciu, przedstawiciele prasy lokalnej i inni goście, zgodnie  

z załączoną do protokołu listą obecności.   

 

 

Ad.1.) 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski. Na podstawie listy 

obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał,             

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

Starostą Krzysztofem Wroną oraz pozostałe osoby, w tym przedstawicieli mediów, biorące 

udział w posiedzeniu.   

 

   

Ad.2.) 
 

Przedłożony przez wnioskodawców porządek obrad sesji przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad. 
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3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 z dnia 

23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie 

wyboru z Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI / 583 / 14 z dnia  

27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu 

zawierciańskiego w 2014 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych.  

6. Zamknięcie sesji.  

  

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że w związku  

z wyborem na  Prezydenta Miasta Zawiercia, Komisarz Wyborczy w Częstochowie 

Postanowieniem z dnia  2 grudnia 2014 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego 

Witolda Grima. Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie  

z dnia 3 grudnia 2014 roku w jego miejsce w skład Rady Powiatu Zawierciańskiego wstępuje 

Pani Aniceta Książek – Słomka, która w tym samym okręgu na tej samej liście uzyskała 

kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. W związku  

z powyższym, celem umożliwienia radnej objęcia mandatu, złożył wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad sesji o pkt w brzmieniu: „Złożenie ślubowania przez radną Anicetę Książek – 

Słomka”.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 21 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zdecydował, że punkt ten będzie 

rozpatrywany w pkt 3 porządku obrad. Kolejność pozostałych punktów zmienia się 

odpowiednio.  

 

Wobec braku innych uwag do porządku obrad, przedłożonego przez Zarząd Powiatu, 

porządek obrad sesji po zmianach przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez radną Anicetę Książek – Słomka.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 z dnia 

23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie 

wyboru z Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI / 583 / 14 z dnia 27 

lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu 

zawierciańskiego w 2014 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych.  

7. Zamknięcie sesji.  

 

  

 

 

 



 3 

Ad.3.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poprosił radną Anicetę Książek – 

Słomka o złożenie ślubowania. Ślubowanie polegało na odczytaniu przez  radną pełnej treści 

roty ślubowania zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym.  

 

 

Ad.4.) 
 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mamy zmiany do Statutu, nad którym pracowaliśmy w 2013 roku. Zmiany dotyczą § 64  

ust. 4 w zakresie etatowych Członków Zarządu. Szanowni Państwo, przez 8 lat poprzednich, 

przez dwie kadencje, było tylko trzech etatowych Członków Zarządu, co się wiąże  

z określonymi kosztami. Trzeba powiedzieć, że powiat zawierciański nie jest powiatem  

bogatym i nie może sobie pozwolić na szastanie stanowiskami. Ja stoję na stanowisku, że 

trzech etatowych Członków Zarządu w zupełności wystarczy. Cztery lata pracowałem (mój 

poprzednik też cztery lata pracował) i mogę stwierdzić, że w trzech Członków Zarządu  

w zupełności wystarczy po to, żeby sprawne obsłużyć ten urząd i jednostki funkcjonujące. 

Oczywiście muszą być sprawne osoby, które funkcjonują na tych stanowiskach, dlatego my 

stoimy na stanowisku, że na początku tej kadencji ten wniosek ze strony Zarządu – niestety –  

to jest przejaw niegospodarności. Myślę, że powinniśmy cały czas myśleć o finansach, 

głównie o finansach i tutaj apeluję do koalicji, która musi myśleć cały czas o finansach 

powiatu, bo to nie jest prywatny biznes czy jakiś prywatny folwark, gdzie można stawać sobie 

po takiej stronie, jak tylko się chce. Chciałbym zadać pytanie, jakie jest uzasadnienie. Można 

tutaj tłumaczyć, że uzasadnienia są bardzo różne, że być może będą połączone funkcje takie 

czy inne. Natomiast ja mam inne uzasadnienia. My stoimy na stanowisku, że trzech 

etatowych Członków Zarządu w zupełności wystarczy, żeby obsłużyć powiat”. 

 

Zbigniew Rok (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałem się odnieść do słów radnego Rafała Krupy. Może rzeczywiście trzeba by to 

przeliczyć, ile będzie teraz kosztował ten Członek Zarządu w połączeniu z obowiązkami 

Naczelnika Wydziału Zdrowia, a ile w ubiegłej kadencji kosztował na przykład doradca Pana 

Starosty”. 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ta sprawa organizacyjna nie powoduje zwiększenia spraw finansowych z tej racji, że łącząc 

te dwa stanowiska: Naczelnika Wydziału Zdrowia z etatem Członka Zarządu automatycznie 

pozbywamy się jednocześnie jednej funkcji naczelnika wydziału  i wynagrodzenia 

wynikającego z tego etatu  plus dieta nieetatowego Członka Zarządu. Nie powoduje to 

żadnych wzrostów kosztów funkcjonowania, jak również powoduje usprawnienie 

decyzyjnego obsługiwania petentów”. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeżeli chodzi o uzasadnienie Pana Starosty, to istotnie, ale proszę sobie obliczyć, jakie są 

koszty z ostatnich dwóch lat wynagrodzenia Naczelnika Wydziału Zdrowia. Jakie są koszty  
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z tego tytułu  po stronie Starostwa i porównać do tych kosztów, jakie Starostwo będzie 

ponosić przez następne dwa lata. Bardzo proszę sobie to obliczyć i będziemy mieć absolutną 

jasność, czy tak jest. Ja Panu odpowiem, że Naczelnik Wydziału Zdrowia  w dużej części był 

nieobecny. Te oszczędności wpłynęły na to, że pracownicy mogli mieć między innymi 

podwyżki w Starostwie. I chciałbym zauważyć i  raz jeszcze podkreślić, że jest to przejaw 

niegospodarności. Raz jeszcze powtórzę, że  uważam, że trzech Członków Zarządu   

w zupełności wystarczy, tylko trzeba rozłożyć personalnie pracę,  proporcjonalnie do zakresu 

funkcjonowania placówek i samego Starostwa”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Ja chcę powiedzieć, że nie pamiętam tych podwyżek, ale być może pracownicy pamiętają, że 

otrzymali znaczące podwyżki. Myślę, że za to funkcjonowanie i te podwyżki odpowiada 

Zarząd poprzedniej  kadencji”. 

   

Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr II / 8 / 14  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty przy 23 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Ad.5.) 
 

Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr II / 9 / 14  

w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z Członkiem Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 23 głosach 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

Ad.6.) 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Adam Witas (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Zmiana, wprowadzana w podziale środków PFRON w roku bieżącym wynika z tego, że po 

zrealizowanych już inwestycjach w zakresie barier architektonicznych pozostała 

niewykorzystana kwota w wysokości 10.426 zł, a na dofinasowaniu do uczestnictwa  

w turnusach rehabilitacyjnych –  kwota 1.607. Proponujemy zmniejszenie środków w tych   

dwóch zadaniach o wskazane wyżej kwoty celem zwiększenia środków przeznaczonych  

dofinasowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 

rehabilitacyjny, aby limit środków przeznaczony na ten rok mógł być w całości 

wykorzystany. Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych nie jest realizowane od miesiąca sierpnia, ponieważ zabrakło funduszy na ten 

cel. Na sesji w miesiącu wrześniu niewielkie oszczędności z innych zadań zostały przesunięte   

właśnie na to zadanie.  Przyjęcie powyższych zmian  pozwoli na pełne wykorzystanie 

przydzielonego limitu na ten rok”.   

 

Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr II / 10 / 14  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI / 583 / 14 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie 
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określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2014 roku z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    

 

 

Ad.7.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przypomniał radnym o obowiązku 

wypełnienia ankiet, przekazanych na pierwszej sesji, w których m.in. wskazują w jakich 

Komisjach chcieliby pracować. Zgodnie ze Statutem Powiatu obowiązek ten winien został 

wypełniony  wciągu 14 dni od  dnia objęcia mandatu . Przypomniał także o obowiązku 

składania oświadczeń o stanie majątkowym w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.   

 

 

Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałem na wstępie pogratulować wszystkim radnym wyboru i zaufania, którym obdarzyli 

Państwa mieszkańcy powiatu zawierciańskiego, aby sprawować zaszczytne funkcje radnych 

powiatu zawierciańskiego i służyć tym samym mieszkańcom w rozwiązywaniu ich 

problemów. Powiat ziemski zawierciański, jak powiat będziński, powiat, w którym ja 

mieszkam, też ma duże problemy finansowe, ale mam nadzieję, że nowy skład Zarządu  

i radni będą pomagali w rozwiązywaniu tych trudnych problemów samorządu. Oczywiście 

bez wsparcia państwa wiele aspektów (o czym bardzo często podkreślam)i problemów się nie 

rozwiąże, a w szczególności pewnie największego problemu w powiecie zawierciańskim, 

jakim jest 50 –milionowy dług szpitala (przypomnę, że w powiecie będzińskim szpital ma  

40 mln długu).  Są to olbrzymie problemy i bez wsparcia systemowego państwa tak naprawdę 

docelowo problemów w służbie zdrowia się nie rozwiąże. To proponuje także mój klub 

Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie. Już nie mówiąc o  tym, że stopa bezrobocia  

w powiecie zawierciańskim jest wysoka. Zawsze była wysoka,  jedynie w okresie letnim  

trochę spada, ale to jest sezonowy spadek. Tych problemów bez wsparcia systemowego 

państwa także nie da się do końca rozwiązać. Nie chciałbym tutaj przedłużać, ale zbliżają się 

święta i chcę życzyć wszystkim radnym, Zarządowi i Państwu tu obecnym zdrowych, 

wesołych, spokojnych Świąt,  nadziei, miłości wszystkiego dobrego”.    

 

Tadeusz Czop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

Mam dwa pytanie do Pana Posła, którego znam z widzenia.  Przy okazji chciałbym zapytać,   

czy Pan osobiście jest za tym, aby wprowadzić w ordynacji wyborczej jednomandatowe 

okręgi wyborcze. To jest pierwsze pytanie do Pana bezpośrednio i drugie, czy PiS poprze 

wniosek jednomandatowych okręgów wyborczych”. 

 

Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Nie chciałbym jakiś debat prowadzić, ale na to pytanie oczywiście odpowiem, bo ja mam 

wyklarowany pogląd w tej sprawie. Z wykształcenia jestem politologiem, analizowałem 

bardzo często systemy wyborcze i uważam, że w Polsce najlepszym systemem jest system 

wyborczy proporcjonalny. Mój pogląd jest taki, że duże gminy, gdzie wprowadzono okręgi 

jednomandatowe, będą miały w przyszłości dosyć duże problemy z radnymi. Przywiązanie  

radnych, wybranych w okręgach jednomandatowych, do ugrupowania, z którego wchodzą, 
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jest bardzo często niewielkie. Bardzo często przyglądałem się systemom wyborczym, jeżdżę 

też po różnych krajach na świecie, na przykład na Ukrainę. Jestem wiceprzewodniczącym 

polsko-ukraińskiej grupy. Tam jest system mieszany. Tam, gdzie wprowadzono okręgi 

jednomandatowe, przynajmniej w systemie parlamentarnym, jest jeszcze większa korupcja  

parlamentarna. Na Ukrainie, żeby zostać deputowanym w okręgu jednomandatowym (jak 

rozmawiam z deputowanymi) trzeba milion euro wydać, przy płacach żenująco niskich, które 

są na Ukrainie, czyli mówi się, że trzeba wydać 4 miliony złotych. W Stanach 

Zjednoczonych, żeby zostać senatorem w okręgu jednomandatowym, trzeba mieć 

przynajmniej na kampanię zebranych 5 milionów dolarów. Jeżeli chcemy mieć tylko 

wybieranych do parlamentu biznesmenów, ludzi, którzy mają wielkie pieniądze, ale 

zapominają o sprawach ludzi, to nie jest dobry kierunek. Myślę, że wprowadzenie w Polsce 

ewentualnie mieszanego systemu wyborczego, to sprawa dalekiej przyszłości. Zresztą obecny 

parlament się tym nie zajmuje, nawet partia Platforma Obywatelska, która  występowała  

z okręgami jednomandatowymi do Sejmu, zrezygnowała tak naprawdę, a miała także 

większość  do wprowadzenia okręgów jednomandatowych w kodeksie wyborczym do 

samorządów powiatowych, samorządów gminnych, samorządów wojewódzkich i powiatów 

grodzkich, tam, gdzie są pieniądze i największa władza. Platforma Obywatelska tego 

rozwiązania nie wprowadziła i jak duże problemy są z tym związane i jak mała jest kontrola 

polityczna nad radnymi, którzy są wybierani akurat przez formacje polityczne. Dlatego tego 

nie wprowadziła, chociaż miała większość w paramencie, żeby to wprowadzić. Oczywiście, 

żeby wprowadzić to do  Sejmu i Senatu, przynajmniej do Sejmu, to jest potrzebna zmiana 

konstytucji, czyli 3/5 w parlamencie. Żeby te zmiany wprowadzić do kodeksu wyborczego 

odnośnie samorządu, jest potrzebna zwykła większość parlamentu.  Platforma Obywatelska 

tego nie wprowadziła z powodów, o których tutaj nadmieniłem. Ja jestem dalej zwolennikiem 

i będę zabiegał przez najbliższe lata, żeby obecny system funkcjonował w oparciu o system 

wyborów proporcjonalnych”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zwrócił uwagę, że Platforma 

Obywatelska zdecydowała się na wprowadzenie okręgów jednomandatowych. Czy to 

rozwiązanie jest właściwe, okaże się dopiero po zakończeniu obecnej kadencji. Po 

zakończeniu wystąpienia ad vocem złożył radnym i wszystkim zebranym życzenia wesołych  

i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Po zakończeniu obrad  zaprosił radnych do udziału w  

krótkim szkoleniu proceduralnym. Następnie – dziękując wszystkim za  udział  w posiedzeniu  

– zamknął obrady II sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego. 

 

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 10.30. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                         Przewodniczący Rady Powiatu

  

  

(-) Anna Bryła                  (-) Jarosław Kleszczewski 


