
BR.0002.017.2014.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  III / 14 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 30. grudnia 2014 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Kleszczewskiego. Początek 

obrad – godzina 10.10.  

 

Obecni: 
 

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

 

Radni nieobecni: 

  

Rafał Krupa 

   

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu 

zawierciańskiego z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawierciu Pawłem Kazirodem  

i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Porębie Urszulą Milka, przedstawiciele powiatowych 

służb, inspekcji i straży z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu 

Mariuszem Hurasem i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej  

w Zawierciu Markiem Fiutakiem, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, 

przedstawiciele partii, stronnictw i ugrupowań politycznych, Naczelnicy Wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Zawierciu, przedstawiciele środków masowego przekazu i inni 

goście, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności. 

 

 

Ad.1.) 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski. Na podstawie listy 

obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał,            

a tym samym prawomocność III sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, Zarząd Powiatu  

ze Starostą Krzysztofem Wroną oraz gości, biorących udział w posiedzeniu, dziękując im za 

przybycie.    

 

 

Ad.2.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że na jego ręce 

wpłynęły następujące wnioski o rozszerzenie porządku obrad obecnej sesji, który radni 

otrzymali w materiałach sesyjnych: 
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1) wniosek radnych PiS w sprawie wprowadzenia do porządku obrad obecnej sesji punktu  

w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uczczenia mieszkańców 

powiatu zawierciańskiego prześladowanych i internowanych w czasie stanu wojennego”.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”. Projekt uchwały został  przekazany radnym 

przed rozpoczęciem obrad.    

 

2) wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji 

następujących punktów: 

‒ „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”;  

Z uwagi na niewykorzystanie środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 438 zł oraz wobec stałego napływu 

wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocowych, 

zasadne jest dokonanie przeniesienia pozostałej kwoty na to właśnie zadanie. 

Zaproponowane przesunięcia pozwolą na pełne wykorzystanie limitu środków 

PFRON przyznanych powiatowi zawierciańskiemu w 2014 roku.   

‒ „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady 

Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu”; 

‒ „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady 

Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”.   

W związku z nową kadencją samorządu powiatowego oraz nowym składem 

osobowym Zarządu Powiatu Zawierciańskiego istnieje potrzeba aktualizacji uchwał 

dotyczących składów osobowych Rad Społecznych funkcjonujących przy 

samodzielnych  publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem 

tworzącym jest powiat zawierciański. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek Zarządu Powiatu został przyjęty 

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

przed rozpoczęciem obrad.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zdecydował, że projekt uchwały, 

zgłoszony przez radnych PiS, rozpatrywany będzie  w pkt 6 porządku obrad, natomiast 

projekty uchwał, o których wprowadzenie do porządku wnioskował Zarząd Powiatu – w pkt 

18 – 20 porządku obrad.  Projekty uchwały radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad. 

Kolejność  pozostałych punktów porządku obrad zmienia się odpowiednio.  

 

Porządek obrad sesji po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:   

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołów Nr I /14 z dnia 28 listopada 2014 roku i Nr II / 14 z dnia 11 grudnia 

2014 roku. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych.   
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia mieszkańców powiatu 

zawierciańskiego prześladowanych i internowanych w czasie stanu wojennego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu  

i ustalenia przedmiotu ich działania.     

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składów 

osobowych stałych Komisji Rady Powiatu.   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów powiatu zawierciańskiego 

do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w kadencji 2014 – 2018. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty 

Zawierciańskiego.               

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 

zawierciańskiego w kadencji 2014 – 2018. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/712/14 z dnia  

30 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

deficytu budżetu związanego z realizacją zadania „Kompleksowa termomodernizacja 

budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych               

w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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 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. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej 

przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej 

przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. 

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

korespondencji. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji 

  

  

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych protokoły Nr I / 14 z dnia 28. listopada 

2014 roku i Nr II / 14 z dnia 11 grudnia 2014 roku,  w wyniku przeprowadzonych głosowań 

zostały przyjęte jednogłośnie, czyli  przy 23 głosach „za”.   
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Ad.4.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu od pierwszej sesji Rady Powiatu w obecnej 

kadencji przedstawił Starosta Krzysztof Wrona. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 2. grudnia, 4. grudnia,  

10. grudnia, 19. grudnia i 29. grudnia br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

 

  podjął uchwały w sprawach: 

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

– upoważnienia Członków Zarządu  Powiatu do dokonywania czynności prawnych 

polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń  

i gwarancji; 

– zatwierdzenia struktury organizacyjnej uwzględniającej zarządzanie projektem pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”; 

– przekazania na majątek Szpitala Powiatowego w Zawierciu środków trwałych 

powstałych w  wyniku zrealizowania inwestycji dotyczącej budowy Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego; 

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisywania 

dokumentacji związanej z realizacją projektów finansowanych w ramach programu 

Erasmus+; 

– realizacji projektu pn. „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”   

w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie 3.5 Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

– wyrażenia zgody na użyczenie samochodu osobowego, będącego  w posiadaniu 

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu na rzecz 

Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu; 

– wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  umów  najmu, użyczenia  

lub dzierżawy lokali użytkowych i pomieszczeń znajdujących się w budynku 

Starostwa Powiatowego i na   nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu;  

– przeprowadzenia konsultacji  społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego  

w zakresie projektów  uchwał Rady Powiatu dotyczących: ustalenia rozkładu godzin 

pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2015 

roku oraz wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Zawierciańskiego; 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty.  

W ustalonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi  i propozycje dotyczące 

konsultowanych dokumentów.   

 

 omówił i przyjął wyniki finansowe uzyskane przez Szpital Powiatowy w Zawierciu  

i Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 10 miesięcy br.; 

 

 zapoznał się:  

– z informacją o dokonanych zmianach w planach finansowym rachunków dochodów 

własnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat zawierciański; 

– z informacją dotyczącą nieruchomości położonych   w Chruszczobrodzie, 

znajdujących się w Zasobie Nieruchomości Skarbu Państwa; 

– z  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu 

powiatu zawierciańskiego na 2015 rok; 
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 zdecydował o przeprowadzeniu inwentaryzacji, uwzględniającej miejsca lęgowe ptaków  

i nietoperzy na terenie objętym inwestycją „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Szpitala Powiatowego  w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu 

poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych”; 

Konieczność wykonania  inwentaryzacji wynika z obowiązujących przepisów prawnych.   

 

 wyraził zgodę na przesunięcie terminu płatności dotacji celowej na realizację zadania pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Szczekociny - dotacja dla Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu”, zgodnie z wnioskiem Gminy Szczekociny; 

 

 wyraził poparcie dla stanowiska Konwentu Starostów Województwa Śląskiego  z dnia  

9 grudnia 2014 roku w sprawie finansowania  lecznictwa szpitalnego. W stanowisku 

zawarty został apel do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia                   

i  Dyrektora Śląskiego Oddziału  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie 

skutecznych działań, gwarantujących szpitalom powiatowym w latach 2015 – 2016 

środków wyższych co najmniej o 20%; 

 

 przyjął i zaopiniował materiały i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad obecnej 

sesji oraz sesji, która odbyła się w dniu 11. grudnia br.   

 

Jednocześnie poinformował, że: 

 

‒ przed Sądem Rejonowym w Zawierciu przeprowadzone zostało postępowanie ugodowe  

w zakresie wzajemnych zobowiązań powiatu zawierciańskiego i Raciborskiego 

Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. – inspektora nadzoru dla inwestycji 

dotyczącej budowy  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym  

w Zawierciu. Sprawa została załatwiona ugodowo, a zobowiązania zostały uregulowane; 

‒ w dniu 22. grudnia br. oddane zostało rondo w Żarnowcu oraz droga Kleszczowa – Udórz. 

Środki finansowe stanowiące udział gmin: Pilica i Żarnowiec w tej inwestycji, przekazano 

powiatowi przed oddaniem obiektu do użytkowania; 

‒ wziął udział w uroczystości z okazji 10 – lecia  Chrześcijańskiego Towarzystwa 

Dobroczynnego w Łazach. Na spotkaniu na jego ręce przekazano podziękowania dla 

byłego Zarządu Powiatu oraz Starostwa; 

‒ uczestniczył w ślubowaniu uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu; 

‒ wziął udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. W toku dyskusji na 

posiedzeniu przekazana została  m.in. informacja, że  w ostatnim czasie bezrobocie na 

terenie powiatu wykazuje tendencję spadkową; 

‒ z racji miesiąca grudnia i okresu przedświątecznego członkowie Zarządu Powiatu w 

zależności od możliwości brali udział w uroczystych opłatkach organizowanych przez 

instytucje i  organizacje pożytku publicznego.  

 

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

  

Ad.5.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przypomniał, że zgodnie ze Statutem 

Powiatu  radni składają interpelacje w formie pisemnej w dniu sesji lub najpóźniej w dniu 

następnym.  
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Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „kwintesencją pracy Rady Powiatu jest protokół posesyjny, którego projekt jest ogólnie 

dostępny w sekretariacie Starostwa na 5 dni przed kolejną planowaną sesją. Czy Zarząd 

wyrazi zgodę na wysyłanie wszystkim radnym drogą mailową projektu protokołu odbytej 

sesji przed jego zatwierdzeniem, aby uniknąć sytuacji, że radni głosują przyjęcie 

protokołu bez zapoznania się z jego treścią. A przecież ewentualne uwagi i sprostowania 

co do treści protokołu mogą być zgłaszane tylko pisemnie i tylko do czasu rozpoczęcia 

sesji, na której dokument będzie przyjmowany; 

‒ ponad połowa radnych zrezygnowała z otrzymywania materiałów drogę mailową. Czy 

Zarząd będzie propagował jednak formę elektroniczną, która jest nowocześniejsza, 

szybsza i daje szansę na duże oszczędności; 

‒ czy w obecnej kadencji Zarząd rozważy możliwość wprowadzenia elektronicznego 

systemu liczenia głosów radnych w trakcie głosowań, co wyeliminowałoby pomyłki, 

konieczność reasumpcji głosowań i co niewątpliwie usprawniłoby naszą pracę. Ten 

system działa już w większości powiatów i nie jest to droga inwestycja; 

‒ czy w związku z faktem, że realny termin wybudowania obwodnicy Zawiercia wydaje się 

odległy, Zarząd wystąpiłby z propozycją rozważenia możliwości wprowadzenia  

w komunikacji Zawiercia tzw. zielonej fali, tzn. na drodze krajowej system wyświetlałby  

zalecaną prędkość pojazdu, który gwarantowałby trafienie na skrzyżowaniu na zielone 

światło. Z całą pewnością usprawniłoby to emisję spalin i natężenie hałasu, a także dałoby 

kierowcom oszczędności paliwa; 

‒ sprawa braku zgody na zatrzymywanie się „Pendoliono” w Zawierciu wydaje się 

przesadzona. Czy jednak Zarząd mógłby wystąpić z propozycją ponownej analizy 

kosztów wariantu, że „Pendolino” zatrzymywałby się w Zawierciu tylko w weekendy  

i tylko w czasie sezonu letniego. Sadzę, że duże natężenie ruchu turystycznego na Jurze  

w tym okresie sprawi, że przyjęcie ww. wariantu będzie opłacalne i dochodowe; 

‒ czy Zarząd wyrazi zgodę , aby w przyszłych wyborach samorządowych w 2018 roku na 

stronach Starostwa Powiatowego promować tych kandydatów na radnych, którzy 

zrezygnowali z banerów i plakatów, a pieniądze przeznaczone na ten cel wpłacili na cele 

charytatywne. Wówczas, niezależnie od tego, kto wygra wybory, podopieczni instytucji, 

które uzyskają wsparcie, zawsze będą szczęśliwymi beneficjentami tej inicjatywy. 

Notabene, środki finansowe na kampanię kandydatów na radnych ograniczają ścisłe  

limity, natomiast nie istnieją limity na cele charytatywne. Ustalimy wcześniej wspólnie 

nie budzącą kontrowersji  listę instytucji, które zasługują na charytatywną pomoc. 

Kandydaci do samorządów, którzy nie zgodzą się na dokonanie wpłaty na cele 

charytatywne, a zastosują archaiczną metodę banero i plakatomanii osądzeni zostaną przy 

urnach przez elektorat, który weźmie pod uwagę ich wrażliwość społeczną, racjonalność 

w wydawaniu pieniędzy. Wierzę, że darczyńców wesprą lokalne media, a także 

wolontariusze, którzy zajmą się kolportażem ulotek propagujących tych kandydatów. 

Ulotki mogą być wyprodukowane w najtańszy sposób za pomocą kserokopiarki przez 

pracowników obdarowanych instytucji i ich podopiecznych. Jestem przekonany, że  

w trakcie naszej przyszłej dyskusji pojawi się lawina jeszcze lepszych pomysłów na 

realizowanie w praktyce tej idei. Chciałbym, aby nasz powiat był prekursorem w Polsce 

wypracowania porozumienia na ten temat między partiami i komitetami wyborczymi. 

Wierzę, że nie jest to utopia, bo wszystko zależy tylko od nas samych. Niech przyszłe 

kampanie wyborcze będą jak jeden wielki radosny happening, co sprawi, że nasze obawy 

o niskiej frekwencji w lokalach wyborczych będą nieuzasadnione”. 
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Ad.6.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

„Uchwała zgłoszona przez radnych PiS to doniosła chwila. Mamy miesiąc grudzień i musimy 

pamiętać o wydarzeniach sprzed 30 lat. Uważam, że w różnej formie możemy oceniać te 

wydarzenia i zapewne każdy z nas różnie je ocenia. Natomiast ja jestem zdania, że wszyscy 

jak tutaj jesteśmy, zarówno radni jak i zgromadzeni szanowni goście, są przekonani, że były 

to wydarzenia bardzo dramatyczne dla Polski i Polaków. Przyniosły one w przyszłości 

oczekiwane zwycięstwo, zmianę systemu i prawdziwą demokrację w kraju. Myślę, że osoby, 

które kiedyś walczyły o to, abyśmy mogli tutaj obradować na tej sesji i abyśmy mogli 

uczestniczyć w prawdziwych, demokratycznych wyborach, o których kolega Marek 

Szczygłowski tutaj wspomniał. Myślę, że te osoby, które walczyły o wolną, niepodległą 

Polskę, w 30 rocznicę powinniśmy uhonorować, przyjmując taką uchwałę. Dziękuję  radnym 

za taką propozycję. W związku z tym, że taka uchwała jest doniosłą uchwałą, winna być 

przyjęta wręcz przez aklamację (co do tego nie będzie wątpliwości).  W naszym regulaminie  

i statucie, niestety, przez aklamację możemy przyjmować  uchwały – powiedziałbym –  

bardziej proceduralne, natomiast, jeśli mamy mocą uchwały powołać się na paragrafy, muszę 

uchwałę poddać pod głosowanie. Jeśli mogę Państwa prosić, podczas tego szczególnego 

głosowania nad szczególną uchwałą, szczególnym dokumentem, żeby Państwo radni mogli 

powstać. To będzie taki hołd dla osób, które działały na rzecz prawdziwej demokracji, 

abyśmy się mogli znaleźć na tej sali. 

Wobec braku uwag i i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 11 / 14  

w sprawie uczczenia mieszkańców powiatu zawierciańskiego prześladowanych  

i internowanych w czasie stanu wojennego, w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.7.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

„Ta uchwała jest podyktowana faktem, że 17 grudnia 2014 roku członek Zarządu Powiatu, 

radny powiatowy Pan Łukasz Konarski oświadczył, że zrzeka się mandatu radnego  

i jednocześnie składa rezygnację z funkcji Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego  

w związku z powołaniem go na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Zawiercia. Z jednej 

strony żałuję, że kolega od nas odchodzi, a z drugiej gratulujemy po raz kolejny nominacji na 

Wiceprezydenta. Myślę, że współpraca radnych powiatowych i Zarządu Powiatu  

z Wiceprezydentem będzie układa się dobrze. Składam gorące gratulacje i myślę, że ta 

współpraca będzie się zacieśniać jeszcze bardziej, bo  kluczowym miastem, kluczową stolicą 

naszego powiatu jest Zawiercie i tego nikt nie zmieni. Uważam, że ta współpraca na linii   

miasto – powiat będzie przynosić bardzo obfite owoce dla mieszkańców Zawiercia, jak  

i całego powiatu”.   

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 12 / 14 w sprawie 

przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    
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Ad.8.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 13 / 14 w sprawie 

powołania stałych Komisji Rady Powiatu i ustalenia przedmiotu ich działania, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.9.) 

  
Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zaproponował następujący skład 

osobowy Komisji Rewizyjnej, uwzględniający przedstawicieli wszystkich klubów radnych, 

działających w Radzie: Przewodnicząca – Beata Chawuła, Zastępca Przewodniczącej – 

Paweł Skóra, oraz członkowie Komisji: Zbigniew Rok, Rafał Porc, Dorota Wnuk, Róża 

Kończyk,  Dariusz Bednarz. Wszyscy kandydaci, oprócz Dariusza Bednarza, wyrazili 

zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.  

 

Wobec braku zgody Dariusza Bednarza, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski poprosił radnych NAW o zaproponowanie innego kandydata do pracy  

w Komisji. 

 

Ryszard Mach zaproponował Rafała Krupę do reprezentowania NAW w Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski oświadczył, że ze względu na 

nieobecność na sesji Rafał Krupa nie może wyrazić zgody na pracę w Komisji. 

Uwzględnienie tej kandydatury byłoby możliwe, gdyby w dniu dzisiejszym złożył na piśmie 

zgodę na pracę w Komisji.   

 

W tym momencie Róża Kończyk wycofała wyrażoną wcześniej zgodę na pracę w Komisji 

Rewizyjnej.   

 

W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

ogłosił 30 – minutową przerwę w obradach w celu wyłonienia przez NAW i PSL swoich 

przedstawicieli do pracy w Komisji Rewizyjnej. Początek przerwy – godz. 10.45. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski wznowił obrady o godz. 11.25. Na 

wstępie oświadczył, że każdy radny miał możliwość wypowiedzenia się na piśmie, w jakiej 

Komisji chciałby pracować. Z deklaracji Rafała Krupy wynika, że chciałby pracować  

w Komisji Rewizyjnej. Ponadto w dniu dzisiejszym, w czasie przerwy w obradach, drogą e-

mailową przesłał potwierdzenie woli pracy w tej Komisji, stąd też jego kandydatura zostanie 

uwzględniona. Ponownie przypomniał skład osobowy Komisji Rewizyjnej, który 

przedstawiła się następująco: Przewodnicząca – Beata Chawuła, Zastępca Przewodniczącej – 

Paweł Skóra, oraz członkowie Komisji: Róża Kończyk, Rafał Krupa, Rafał Porc,  

Zbigniew Rok i Dorota Wnuk i. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji 

Rewizyjnej (Rafał Krupa w formie pisemnej).   

 

Wobec braku innych uwag ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 14 / 14 w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej w wyniku przeprowadzonego głosowania został   przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”.  
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Ad.10.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski oświadczył, że w związku ze 

zrzeczeniem się mandatu radnego przez Łukasza Konarskiego, skład Rady Powiatu 

Zawierciańskiego zostanie uzupełniony o kolejną osobę z tej samej listy. Do dnia dzisiejszego 

Komisarz Wyborczy w Częstochowie nie wydał jeszcze postanowienia o uzupełnieniu składu 

Rady. Wobec faktu, że w dniu dzisiejszym Rada pracuje w niepełnym składzie, a każdy radny 

ma pracować w 2 Komisjach, nie ma możliwości ostatecznego ustalenia ich składów 

osobowych. W związku z powyższym, działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Powiatu 

złożył wniosek o zmianę porządku obrad sesji, polegający na wycofaniu uchwały w sprawie 

ustalenia liczby członków i składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu  

i wprowadzeniu w to miejsce uchwał, powołujących Komisję Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, które – zgodnie z procedurą – 

winny zaopiniować projekty uchwał, ujęte w kolejnych punkach porządku obrad. Składy 

osobowe pozostałych Komisji zostaną ustalone po uzupełnieniu składu Rady. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 22 głosach „za”. 

 

Porządek obrad sesji po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:   

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołów Nr I /14 z dnia 28 listopada 2014 roku i Nr II / 14 z dnia 11 grudnia 

2014 roku. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych.   

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia mieszkańców powiatu 

zawierciańskiego prześladowanych i internowanych w czasie stanu wojennego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu  

i ustalenia przedmiotu ich działania.     

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów powiatu zawierciańskiego 

do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w kadencji 2014 – 2018. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty 

Zawierciańskiego.               

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu 

zawierciańskiego w kadencji 2014 – 2018. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/712/14 z dnia  

30 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

deficytu budżetu związanego z realizacją zadania „Kompleksowa termomodernizacja 

budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych               
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w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej na lata 2014 – 2023.   

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

19. 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. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej 

przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej 

przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. 

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

korespondencji. 

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przestawił następujący skład 

osobowy Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej: Henryk Goncerz, Róża Kończyk, 

Rafał Krupa, Aniceta Książek-Słomka, Maria Milejska, Paweł Sokół i Dorota Wnuk.  

 

Projekt uchwały Nr III / 15 / 14 w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”.   

 

 

Ad.11.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przestawił następujący skład 

osobowy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej: Cezary Barczyk, Beata Chawuła, 

Tadeusz Czop, Aniceta Książek-Słomka, Rafał Porc, Zbigniew Rok i Marek 

Szczygłowski.  

 

Projekt uchwały Nr III / 16 / 14 w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.   

 

  

Ad.12.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zaproponował, aby w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Radę Powiatu reprezentowali radni: Dorota Wnuk i Andrzej 

Pniak. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Wobec braku uwag ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 17 / 14 w sprawie 

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.   
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Ad.13.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że wzorem lat 

ubiegłych Zarząd Powiatu zaproponował, aby na forum  Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich w kadencji 2014 – 2018 powiat zawierciański reprezentowali: Starosta 

Krzysztof Wrona i Wicestarosta Konrad Knop.  

 

Wobec braku uwag ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 18 / 14 w sprawie wyboru 

delegatów powiatu zawierciańskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 

Polskich w kadencji 2014 – 2018,  w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.   

 

 

Ad.14.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zaproponował, aby wynagrodzenie 

Starosty Krzysztofa Wrony zostało utrzymane na poziomie wynagrodzenia, które pobierał 

Starosta Rafał Krupa w poprzedniej kadencji. Łączna kwota wynagrodzenia minimalnie 

wzrośnie ze względu na większy staż pracy obecnego Starosty, co ma wpływ na wysokość 

dodatku stażowego. Wobec powyższego miesięczne wynagrodzenie Starosty Krzysztofa 

Wrony wynosić będzie 12.110 zł, na którą składa się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 

5.950 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.850 zł, dodatek specjalny przyznany na okres 

pełnienia funkcji w wysokości 3.120 zł, dodatek za staż pracy  w wysokości 20% 

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1190 zł. 

 

Wobec braku uwag ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 19 / 14 w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia Starosty Zawierciańskiego, w wyniku przeprowadzonego 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 30 – minutową przerwę w 

obradach. Początek przerwy – godz. 11.50. 

  

  

Ad.15.) 

 

Po wznowieniu obrad o godz. 12.25 Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia. Zaproponował, aby 

wysokość diet radnych została utrzymana na poziomie diet, pobieranych przez radnych w 

poprzedniej kadencji, tzn. dieta Przewodniczącego Rady wynosić będzie 2.400 zł, 

Wiceprzewodniczącego Rady – 1.650 zł, członków Zarządu Powiatu nie pozostającym  

w stosunku pracy z powiatem –  1.650 z,  Przewodniczących stałych Komisji Rad Powiatu – 

1.450 zł, Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rad Powiatu –  1.300 zł, dla pozostałych 

radnych – 1.200 zł. Wysokość diety ulega pomniejszeniu o 10% za każdą nieobecność na 

posiedzeniu Komisji, posiedzeniu Zarządu i sesji Rady Powiatu w miesiącu, dla którego 

ustalane jest prawo do diety. Potrącenia nie będą uwzględniane w przypadku zbiegu terminów 

posiedzeń Komisji, do których radny został powołany czy wykonywania innych obowiązków, 

do których radny został oddelegowany stosownymi uchwałami Rady Powiatu. W tym 

przypadku na radnym spoczywa obowiązek przedłożenia potwierdzenia tego faktu w Biurze 

Rady Powiatu.   
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Wobec braku uwag ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 20 / 14 w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych powiatu zawierciańskiego w kadencji 2014 – 2018, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 18 głosach „za”.   

 

 

Ad.16.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 21 / 14 w sprawie 

uchylenia Uchwały Nr LVI/712/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadania 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz  

z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków 

oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”., po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 18 głosach „za”.   

 

 

Ad.17.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 22 / 14 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023 wraz z autopoprawką 

Zarządu Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach 

„za”.   

 

 

Ad.18.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 23 / 14 w sprawie 

zmian w budżecie powiatu na 2014 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.   

 

 

Ad.19.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 24 / 14 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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli 

przy 20 głosach „za”.   

 

 

Ad.20.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że Zarząd Powiatu 

zaproponował, aby Przewodniczącym Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu został Wicestarosta Konrad Knop.  
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Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 25 / 14 w sprawie 

zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Zawierciu, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 

20 głosach „za”.   

 

 

Ad.21.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Propozycja była taka, żeby nie zmieniać składów osobowych Rad Społecznych, bo ich 

kadencja jeszcze się nie zakończyła. Zmiany dotyczą jedynie osób, sprawujących funkcję 

przewodniczących.  Ponieważ Wicestarosta Konrad Knop jest członkiem Rady Społecznej 

ZLA, nie ma potrzeby powoływać go w skład Rady. Dlatego też w poprzedniej uchwale 

odwołuje się jedynie z funkcji Przewodniczącego Rafała Porca, a obowiązki te powierza się 

Konradowi Knopowi.   Uchwała w tej sprawie już została przegłosowana, ale jeżeli są jakieś 

wątpliwości, to możemy to zrobić jeszcze raz. Nie ma wątpliwości, więc wszystko jest  

w porządku. 

W przypadku Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu następuje odwołanie  

Rafała Krupy  z funkcji Przewodniczącego i składu osobowego Rady i powołanie Członka 

Zarządu Powiatu Marii Milejskiej w skład Rady  i powierzenie jej obowiązków   

Przewodniczącej Rady”.   

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych projekt uchwały Nr III / 26 / 14 w sprawie 

zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, w 

wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach 

„za”.   

 

  

Ad.22.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski  przedstawił informację o pracy 

między sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 2.12. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – Zakładowa 

Organizacja Związkowa przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu skierował do wszystkich 

radnych pismo z prośbą o zapoznanie się z treścią stanowiska, kierowanego do Starosty 

Zawierciańskiego Rafała Krupy  w dniu 4.11.2014 roku w sprawie oddelegowania 

pielęgniarek oddziałowych ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu do segregowania 

odpadów komunalnych i medycznych przez Dyrektora szpitala;   

‒ w dniu 3.12.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony 

Zabytków – przekazał informację o udzieleniu Miastu i Gminie Pilica dotacji  

w wysokości 250.000 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Smoleń, zamek 

(XIV w.): zabezpieczenie lica ścian i korony murów – etap II,  realizowanego w ramach 

programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 ochrona zabytków; 

‒ w dniu 10.12. wpłynęła skarga Tadeusza Petera na przewlekłe prowadzenie 

postepowania przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu (pismo zostanie rozpatrzone przez 

Komisję Rewizyjną na najbliższym posiedzeniu); 
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‒ w dniu 17.12. Łukasz Konarski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego; 

‒ w dniu 22.12. wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia  

19 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu 

Zawierciańskiego Pana Łukasza Konarskiego; 

‒ w dniu 22.12. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące struktury 

należności, struktury zobowiązań oraz rachunku zysków i strat za miesiąc listopad 2014 

roku. 

 

 

Ad.23.) 

 

Odpowiedzi na interpelacje, złożone w pkt 5 porządku obrad, udzielił Starosta Krzysztof 

Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu):   

 

„Odpowiedzi na interpelacje Marka Szczygłowskiego zostaną skierowane na piśmie na ręce 

interpelującego. Chciałem również powiedzieć, że w sprawie „Pendolino” były prowadzone 

rozmowy tak Prezydenta, jak i Starosty. Rozmawiałem z Wiceprezydentem Zawiercia. 

Sprawy dotyczące problemów komunikacji zawierciańskiej będą w najbliższym czasie 

przedmiotem spotkania i tematem do rozwiązania. Uzasadnienie tej wypowiedzi również 

znajdzie się na piśmie, jak i uszczegółowione działanie w przedmiotach sprawie”.   

 

 

Ad.24.)  
 

W odpowiedzi na pytanie Dariusza Bednarza, który chciał wiedzieć, czy sesje mogą 

rozpoczynać się o godz. 9.00, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

zobowiązał się do rozważenia tej propozycji.   

    

 

Ad.25.)  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski  złożył wszystkim zebranym życzenia 

Szczęśliwego Nowego Roku, samych sukcesów, uśmiechu na co dzień i ponownego 

spotkania w zdrowiu w 2015 roku.  Następnie dziękując wszystkim za  udział  w posiedzeniu  

– zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.40 

 

 

Protokół sporządziła:                   Przewodniczący Rady Powiatu

   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Jarosław Kleszczewski

                    


