
BR.0002.002.2015.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  IV / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 15. stycznia 2015 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: 

  

Tadeusz Czop 

   

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu 

zawierciańskiego z Wiceprezydentem Miasta Zawiercia Łukaszem Konarskim, 

przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, 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 IV 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 złożył wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad sesji o pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej”. Konieczność podjęcia 

uchwały w powyższej sprawie wynika z faktu złożenia przez radną Dorotę Wnuk rezygnacji 

z członkostwa w Komisji. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 23 głosach „za”. Projekt uchwały został  przekazany radnym przed rozpoczęciem 

obrad.    

 

Wobec braku ze strony radnych innych uwag do porządku obrad sesji Przewodniczący Rady 

Powiatu Jarosław Kleszczewski zdecydował, że powyższy projekt uchwały,  rozpatrywany 

będzie  w pkt 8 porządku 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 protokołu Nr III / 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uzupełnienie składu Rady Powiatu Zawierciańskiego – złożenie ślubowania przez radną 

Małgorzatę Machurę.  

7. Uzupełnienie składu Zarządu Powiatu – wybór Członka Zarządu Powiatu 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i 

Infrastruktury Technicznej. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ustalenia liczby członków i składu 

osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu.  

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

Komisji Edukacji.  

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

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

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

korespondencji. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie sesji 

  

  

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych protokół Nr III / 14 z dnia 30grudnia 2014 

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

23 głosach „za”.   

 

 

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: 30. grudnia 2014 roku  

i 15. stycznia 2015 roku, 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 dochodów  

i wydatków budżetowych, 

– upoważnienia Wicestarosty do reprezentowania powiatu zawierciańskiego na Walnym 

Zebraniu Członków Związku Gmin  i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego; 

– ustalenia harmonogramu pracy Zarządu na pierwsze półrocze 2015 roku; 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów 

dzierżawy: pomieszczenia, znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego  

w Zawierciu oraz pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół w Porębie  

z przeznaczeniem na sklepik szkolny; 

– przeprowadzenia konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

w zakresie projektu „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań 

publicznych powiatu zawierciańskiego w 2015 roku”. 

Konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia do 9 lutego 2015 roku  w formie 

zgłaszania uwag i opinii na formularzu konsultacji, dostępnym na stronie internetowej 

Starostwa oraz w formie otwartych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych; 

 

 zapoznał się i przyjął:  

– informacje o dokonanych zmianach w planach finansowym rachunków dochodów 

własnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat zawierciański; 

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

osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” za  IV kwartał 2014 roku;  

– sprawozdanie z przeglądu obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu 

zawierciańskiego, który przeprowadziła powołana w tym celu Komisja; 

– informacje Ministerstwa Finansów dotyczące uchwały Rady Powiatu 

Zawierciańskiego z dnia z dnia 30 października 2014 roku w sprawie  przyjęcia 

stanowiska popierającego działania mające na celu zahamowanie wypływu środków 

własnych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 omówił założenia dotyczące wprowadzenia bonu organizacyjnego w szkołach 

prowadzonych przez powiat zawierciański; 

 

 wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji dotyczącej 

termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego o wykonanie 30 budek lęgowych dla 

ptaków, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ornitologiczno-chiropterologicznej. 

Opinia ta  jest jednym z dokumentów do wniosku o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie 

prac termomodernizacyjnych; 

 

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

sesji; 

 

Jednocześnie poinformował, że: 

 

‒ w dniu 14. stycznia  wziął udział w pierwszym w tej kadencji Konwencie Starostów 

Województwa Śląskiego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej.   

Konwent poświęcony był sprawom organizacyjnym; 
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‒ w okresie świąteczno – noworocznym uczestniczył w wielu spotkaniach  

i uroczystościach, w tym m.in.: w dniu 31. grudnia  ub.r. wraz z Wicestarostą –   

w świąteczno - noworocznym spotkaniu Zawierciańskiego Klubu Menadżera (głównym 

tematem spotkania były sprawy gospodarcze regionu oraz współpraca samorządowców  

z przedsiębiorcami), w dniu 6. stycznia br. – w Orszaku Trzech Króli w Zawierciu  

i w spotkaniu  samorządowców w Sanktuarium Maryjnym w Leśniowie, w dniu  

8. stycznia br. – w spotkaniu Opłatkowym  w Wyższym  Seminarium Duchownym  

w Kielcach, a w dniu 9. stycznia br. –  w uroczystym spotkaniu samorządowo - 

noworoczno - opłatkowym w Porębie. 

 

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

  

 

Ad.5.) 
 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „na terenie Jury bardzo wiele osób, mających stałe zamieszkanie na Śląsku, wybudowało 

sobie domki letniskowe i całoroczne. Starostwo Powiatowe inicjuje i nadzoruje wszystkie 

samorządy w agitowaniu tych ludzi do płacenia podatków na terenie gminy, gdzie 

postawili te domki, a nie w miejscu stałego zamieszkania. Cel jest oczywisty. Pieniądze  

z podatków zasilają budżety samorządów naszego powiatu. Powinno się dotrzeć do 

każdego właściciela tego domku i poprosić go o płacenie podatków na terenie gminy, 

zaprosić go na spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Starostą i przekonywać go, że to na 

Jurze jest jego druga ojczyzna. Zaoferować należy opiekę samorządów i poprawienie dróg 

dojazdowych, atrakcyjne zniżki na imprezy turystyczne i lokalne atrakcje. Z drugiej 

strony powinniśmy w każdej gminie naszego powiatu mieć ewidencje osób, mających tu 

stały meldunek, a płacących podatki w innych dużych miastach, gdzie pracują lub 

studiują. I te osoby powinny być również przekonane o potrzebie płacenia podatku  

w miejscu swojego zameldowania. Zgodnie z prawem obywatele powinni płacić podatki 

w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Ale to prawo można interpretować zawsze 

w korzystny dla siebie sposób, a nie spotka podatnika żadna sankcja karna, jeżeli zrobi 

odwrotnie, bo obowiązkiem podatnika jest tak naprawdę tylko zapłacić podatek; 

‒ wysoki wskaźnik bezrobocia w naszym powiecie, poza nieznacznymi zmianami 

związanymi z sezonowością, nie ulega istotnemu obniżeniu. Rynek pracy w Zawierciu  

i powiecie jest dość płytki, a powstanie w szybkim tempie wielu zakładów z licznymi 

miejscami pracy jest mało realne. Moim zdaniem korzystnego przełomu można oczekiwać 

poprzez aktywizację bezrobotnych, szczególnie zwiększenie ich mobilności. Praca jest, 

ale zazwyczaj w oddaleniu od miejsca zamieszkania i dość wysokie koszty dojazdu są 

powodem rezygnacji z tej oferty. Czy byłoby możliwe zastosowanie wariantu, że 

zachęcamy bezrobotnych do pobierania jednorazowej, bezzwrotnej pożyczki 20.000 zł  

i założenie działalności typu firmy przewozowej osób. Ci, którzy się na to zdecydują, 

mogą mieć obawy, że nie będą mieć klientów. Tych klientów dostarczy im Powiatowy 

Urząd Pracy. Będą to bezrobotni, którzy dojeżdżają do pracy poza miejscem 

zamieszkania. Ci bezrobotni zapłacą swój przewóz z dofinansowania Starosty z Funduszu 

Pracy. W ten sposób zarówno ci, co będą wożeni, jak i ci, co będą wozili, otrzymają 

pracę. Decyzja refundacji kosztów dojazdu leży tylko i wyłącznie w gestii Starosty. 

Świadczenia te są jednak fakultatywne, co oznacza, że Starosta nie ma takiego obowiązku, 

ale ma takie prawo, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Trzeba  z tej możliwości skorzystać, bo jest to najtańsza forma łagodzenia skutków 
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bezrobocia. Art. 45 tej ustawy głosi, że Starosta może dokonać z Funduszu Pracy przez  

12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i z powrotem do miejsca 

zatrudnienia. Istnieje taka możliwość, jeżeli płaca jest w wysokości 200% najniższego 

wynagrodzenia i dobrze, że tak, bo ofert niskopłatnej pracy nie brakuje. Powinniśmy 

okazać więcej determinacji w walce z bezrobociem, bo jest ono powodem nie tylko 

cierpienia, niedostatku, ale także powodem destrukcji psychicznej, depresji, a czasem 

alkoholizmu i narkomanii, co jest początkiem drogi donikąd; 

‒ jakie są szanse na dofinasowanie  kompleksowej termomodernizacji budynków Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; 

‒ ścieżka dźwiękowa nagrań  video z sesji jest bardzo złej jakości (również i z tego miejsca) 

i momentami jest to nie do zaakceptowania. Sądzę, że powinno się to poprawić; 

‒ zwracam się z prośbą o otrzymywanie e-mailem  każdego protokołu sesji przed jego 

zatwierdzeniem. W minionej kadencji nie miałem żadnego problemu ze zrealizowaniem 

tej samej prośby. 

 

Włodzimierz Styczyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

  

‒ „w ostatnim czasie dużo mówiło się o szpitalu w sposób –  powiedzmy –  negatywny  

i faktycznie tak jest. Chodzi o ogrzewanie tego budynku. Ja  w ostatnim czasie byłem  

w szpitalu. Mierzyłem temperaturę na jednej sali, gdzie temperatura wynosiła 9 stopni,  

a na pozostałych dwóch 13 - 14 stopni. Przyznacie Państwo że to nie są warunki do 

leczenia i stałego pobytu chorych w szpitalu. Ja bardzo się cieszę, że również w ostatnim 

czasie duża aktywność była Pana Starosty, Pana Zastępcy Starosty i Pani Milejskiej, bo 

też doszły mnie takie słuchy, że też byli i też mierzyli temperaturę. Myślę, że to 

potwierdzą . Z tego względu jest moje pytanie. Ja myślę, że dobrze rozumiem, jeśli chodzi 

o termoizolację  budynku szpitala. Czy pod tym terminem (tak, jak ja to rozumuję) mieści 

się nie tylko izolacja budynku zewnętrznego, nie tylko wymiana kolektorów, nie tylko 

wymiana okien, ale modernizacja, a w zasadzie całkowita wymiana centralnego 

ogrzewania. Jeżeli tak, to mam drugie pytanie. Chciałbym tutaj usłyszeć konkretne plany 

Starostwa odnośnie modernizacji, bo dla mnie najważniejsze w tej chwili jest wykonanie 

centralnego ogrzewania. Jest to najtrudniejsza robota, bo wiadomo, że tę robotę trzeba 

wykonywać wtedy, kiedy ten szpital całkowicie działa, bo nie możemy sobie pozwolić na 

zamknięcie tego szpitala. Chciałbym wiedzieć, czy już jest przygotowana oferta odnośnie 

przetargu. Jeżeli nie, to kiedy będzie; 

‒ i drugie pytanie. Harmonogram ewentualnych prac. Bo wiadomo, że w tej chwili tej zimy 

nie ma, ale chociaż te kilkanaście stopni minus dały takie temperatury, a nie wiemy, czy 

przyszła zima nie będzie zimą stulecia, gdzie temperatury mogą być poniżej minus 30  

i w tym momencie co? zamkniemy szpital, bo w szpitalu będzie temperatura 5 stopni. Czy 

my nawet ocieplimy czy nie, to najważniejsze musi być źródło wewnętrzne, które ogrzeje 

ten budynek; 

‒ no i jeszcze moja jedna uwaga, ponieważ kiedyś zajmowałem się budowlanką, 

prowadziłem swoją firmę. Jeszcze jedna uwaga do przetargu ewentualnego. Ja celowo tu 

nie mówię o wymianach okien, o ocieplaniu budynków na zewnątrz, bo to są proste, 

nieuciążliwe dla szpitala roboty. Natomiast najważniejsze dla mnie to jest wykonanie tego 

centralnego ogrzewania, całej hydrauliki na działającym szpitalu. Żeby wziąć pod uwagę 

jedną rzecz, bo to nie może być firma, która nie ma doświadczenia i brać pod uwagę tylko 

jedną rzecz, że ona zaoferowała najniższą cenę. To musi być firma z doświadczeniem, 

która najlepiej prowadziła takie prace (wymianę instalacji centralnego ogrzewania) 

najlepiej w szpitalu i zasięgnąć wiedzy, czy faktycznie ta robota została dobrze wykonana 
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i musi to być duża firma, żeby to nie była jedna brygada, 3-4 –osobowa, tylko żeby to 

były brygady, kilka tych brygad, żeby jednocześnie można było prowadzić te prace; 

‒ termin zakończenia to rok 2016,  ale uważam, że rok 2015 jest ważnym rokiem, żeby 

poprawić sytuacje w szpitalu, jeśli chodzi o ciepło. Są takie działania pozorne (ja 

rozmawiałem w szpitalu i z kierownikiem i z hydraulikami, bo oni mówią, że zapowietrza 

się układ. Ale co z tego, że się zapowietrza układ, jak jest to instalacja 50 -letnia i –  

niestety – cała zakamieniona. Grzejniki są letnie. Z temperatury 35 – 40 stopni nie ma 

możliwości, żeby było ciepło. Izolacja tak, jak najbardziej potrzebna, ale pierwsze, co 

trzeba zacząć, a można to robić równolegle, to jest wymiana centralnego ogrzewania”. 

 

 

Ad.6.)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poprosił radną Małgorzatę Machurę 

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 

z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Ad.7.)   

 

Przed przystąpieniem do wyboru Członka Zarządu Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu 

Jarosław Kleszczewski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.   

 

Małgorzata Machura zgłosiła kandydaturę radnej Anicety Książek - Słomki, Andrzej 

Danecki  – kandydaturę radnego Henryka Goncerza, a Cezary Barczyk – kandydaturę 

radnego Pawła Skóry.   

 

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

     

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 23 głosach 

„za”  powołała Komisję Skrutacyjną w ww. składzie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 5 – przerwę w obradach  

w celu przygotowania regulaminu wyboru Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aniceta Książek - Słomka 

przedstawiła regulamin przeprowadzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego, który - wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych - w wyniku 

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

(załącznik nr 1 do protokołu).    

 

Starosta Krzysztof Wrona wnioskował o powołanie w skład Zarządu Powiatu radnej  Doroty 

Wnuk.    

 

Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Kleszczewski zarządził 10 – minutową przerwę                          

w obradach  w celu przygotowania kart do głosowania.  
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Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aniceta Książek - Słomka 

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  10 – minutową przerwę w obradach w celu obliczenia głosów i ustalenia oficjalnych 

wyników głosowania.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aniceta Książek - Słomka 

odczytała  protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego (załącznik nr 2 do protokołu). W wyniku głosowania radna  Dorota Wnuk 

otrzymała 23 głosy „za” i 1 głos „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie stwierdzono.   

  

Projekt Uchwały Nr IV / 27 / 15 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu 

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

 

Dziękując za powierzenie funkcji Członka Zarządu Powiatu, radna Dorota Wnuk złożyła 

rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.    

 

W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski, 

korzystając   z przysługującego mu uprawnienia, wynikającego z § 18 ust. 6 Statutu Powiatu, 

wnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji o następujące punkty: 

 pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej 

Doroty Wnuk z członkostwa w Komisji Rewizyjnej”. 

 pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji rewizyjnej”;  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania  powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 23  głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zdecydował, że powyższe projekty 

uchwał, rozpatrywane będą w pkt 9 i pkt 10  porządku 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 protokołu Nr III / 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Uzupełnienie składu Rady Powiatu Zawierciańskiego – złożenie ślubowania przez radną 

Małgorzatę Machurę.  

7. Uzupełnienie składu Zarządu Powiatu – wybór Członka Zarządu Powiatu 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i 

Infrastruktury Technicznej. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Doroty Wnuk  

z członkowska w Komisji Rewizyjnej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

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

osobowego Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu.  

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

Komisji Edukacji.  

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

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

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

korespondencji. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie sesji 

  

 

Ad.8.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że w związku  

z rezygnacją Doroty Wnuk z członkostwa w Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, 

kandydatem do składu osobowego Komisji  jest radny Andrzej Pniak.  

W odpowiedzi na wniosek Rafała Krupy, który chciał zgłosić do pracy w Komisji radnego 

Ryszarda Macha, oświadczył, że zgodnie z § 51 ust. 3 Statutu Powiatu przedstawienie 

propozycji w zakresie liczby członków Komisji stałych i ich składów osobowych należy do 

kompetencji Przewodniczącego Rady. Jednocześnie przypomniał, że na poprzedniej sesji 

Rada Powiatu ustaliła, że Komisja pracować będzie w składzie 7 – osobowym, w związku  

z czym zgłoszenie kolejnej osoby do pracy w Komisji wykracza poza określoną przez Radę 

liczbę jej członków.   

 

Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IV / 28 / 15  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy  

24 głosach „za”.    

 

 

Ad.9.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IV / 29 / 15 w sprawie 

przyjęcia rezygnacji radnej Doroty Wnuk z członkostwa w Komisji Rewizyjnej w wyniku 

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

 

 

Ad.10.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że w związku  

z rezygnacją Doroty Wnuk z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, kandydatem do składu 

osobowego Komisji  jest radna Małgorzata Machura. 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IV / 30 / 15 w sprawie 
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zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

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

 

 

Ad.11.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przestawił następujący skład 

osobowy Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu: Andrzej Danecki, Henryk Goncerz, 

Konrad Knop, Ryszard Mach, Paweł Skóra, Marek Szczygłowski, Andrzej Wilk.  

 

Projekt uchwały Nr IV / 31 / 15 w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    
 

 

Ad.12.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przestawił następujący skład 

osobowy Komisji Edukacji: Dariusz Bednarz, Ryszard Mach, Małgorzata Machura, 

Włodzimierz Styczyński, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Wilk, Dorota Wnuk.  

 

Projekt uchwały Nr IV / 32 / 15 w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Edukacji, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 24 głosach „za”.    

 

 

Ad.13.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przestawił następujący skład 

osobowy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Dariusz Bednarz, Tadeusz 

Czop, Andrzej Danecki, Andrzej Pniak, Paweł Sokół, Włodzimierz Styczyński, Tomasz 

Ślusarczyk.  

 

Projekt uchwały Nr IV / 3 / 15 w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w wyniku przeprowadzonego 

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

 

  

Ad.14.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że w krótkim okresie, 

który minął od ostatniej sesji Rady Powiatu, nie otrzymał żadnej korespondencji. 

 

 

Ad.15.)   

         

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, złożone w pkt 5 porządku posiedzenia, 

udzielił Starosta Krzysztof Wrona i wyznaczone przez niego osoby. 
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Interpelacje Marka Szczygłowskiego: 

          

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W zakresie dotyczącym podatków lokalnych chciałbym powiedzieć, że podejmiemy 

działania mające na celu uzyskanie odpowiednich informacji i możliwości oddziaływania 

poprzez swoje służby, by rzeczywiście skuteczność podatkowa dla tego powiatu poprzez 

różnego rodzaju oddziaływania informacyjne, jak również wskazujące konieczność ich 

wpływu na skutki finansowe powiatu, była widoczna. 

Jeśli chodzi o korespondencję e-mailową to również  postaramy się zrobić poprzez Biuro 

Rady, by rzeczywiście radni w tej formie otrzymywali”. 

  

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Andrzej Rus (treść wystąpienia 

w formie stenogramu): 

 

„Jako, że jest początek roku, stąd najłatwiej jest operować wszelkiego rodzaju danymi 

liczbowymi. Chciałbym Państwa poinformować, że liczba bezrobotnych na koniec grudnia 

2014 roku w naszym powiecie wynosiła 6.118 osób (dla porównania powiem, że na koniec 

roku 2013 liczba ta wynosiła 7.581 osób). Nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 1.463 

osoby, tj. o prawie 19,3% ogółu bezrobotnych. Przedstawiając Państwu te liczby mam pełną 

świadomość, że sytuacja na rynku pracy wcale nie jest zadawalająca, ale z drugiej strony też 

nie możemy twierdzić, że na naszym lokalnym rynku pracy nic się nie dzieje i ta sytuacja nie 

ulega poprawie.  

Jednym z postulatów Pana radnego Marka Szczygłowskiego był problem tzw. dotacji na 

otwarcie działalności gospodarczej, które Powiatowy Urząd Pracy może udzielać osobom 

bezrobotnym. My w roku ubiegłym udzieliliśmy ponad 200 takich dotacji na utworzenie 

działalności gospodarczej. W zasadzie jesteśmy tylko limitowani przepisami dotyczącymi 

m.in. działalności w transporcie samochodowym, gdzie przepisy unijne ograniczają pomoc 

publiczną związaną z transportem. Niewielki ograniczenia dotyczące udzielania dotacji 

dotyczą także działalności w zakresie rolnictwa. W zasadzie wszystkie inne typy działalności 

gospodarczej mogą zostać otwarte przy pomocy dotacji, udzielanych osobom bezrobotnym. 

Jeśli chodzi tylko o działalność w transporcie, w roku ubiegłym udzieliliśmy 3 dotacji, ale na 

działalność w zakresie przewozu taksówkami. Inne wnioski na temat działalności 

transportowej do nas nie wpłynęły. Tylko – tak, jak Państwu mówię –  podlegają one 

ograniczeniu i  każdorazowo indywidulanie musimy badać, czy tego rodzaju działalność 

może być dotowana, bo jak że większość środków, które wydatkuje Urząd Pracy, są to środki 

traktowane jako pomoc publiczna, czyli podlegają wszelkim ograniczeniom dotyczącym 

pomocy publicznej.  

Jeśli chodzi o stosowanie jednej z form, czyli jaka jest możliwość zwrotów kosztów dla osób, 

które podjęły  zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, to w ubiegłym roku stosowaliśmy 

także taką formę. Nie za często, co  muszę to od razu powiedzieć, może kilkadziesiąt osób 

skorzystało z tej formy. A z drugiej strony chciałabym Państwa poinformować, że środki 

przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu, pochodzą z tej ogólnej puli pieniędzy, które 

możemy przeznaczać bądź na organizowanie staży dla osób bezrobotnych, bądź na 

organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych czy też tych dotacji, bądź tzw. 

doposażeń do utworzenia nowych miejsc pracy (z takim wnioskami też zwracają się do nas 

pracodawcy i mogą skorzystać z takiej formy dotacji na utworzenie dodatkowych miejsc 

pracy). Niestety, środki z Funduszu Pracy, którymi dysponuje Urząd Pracy. nie w pełni 

pokrywają potrzeby wynikające z działań, które Urząd Pracy chciałby podjąć wobec 

wszystkich osób bezrobotnych. Trzeba mieć świadomość także współpracy z  pracodawcami, 
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bo przecież zadaniem Urzędu Pracy jest nie jako korelacja potrzeb bezrobotnych z potrzebami 

pracodawców. Skąd też zawsze są jakieś priorytety w tej działalności. W roku ubiegłym 

Urząd Pracy głównie skupił się na działaniach, dotyczących organizowania staży dla osób 

bezrobotnych, dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz na udzieleniu doposażeń na 

stworzenie nowych miejsc pracy. Były to główne typy pomocy na tutejszym rynku  pracy. Na 

ten rok priorytety te jeszcze nie zostały określone. Opinie na temat kierunków wydatkowania 

środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu, zaopiniuje 

Powiatowa Rada Rynku Pracy, która zbierze się w tym kwartale i wtedy, o ile będą takie 

priorytety, być może większy nacisk położymy na zwrot kosztów dojazdu dla osób 

podejmujący pracę poza miejscem zamieszkania. Muszę też powiedzieć, że ta forma pomocy 

nie cieszyła się aż tak ogromnym zainteresowaniem wobec osób bezrobotnych. I tak, jak 

mówię, w szczególnych sytuacjach,  kiedy faktycznie te warunki wskazywały, to takiej 

pomocy udzielałyśmy. Warto też nadmienić, że od maja ubiegłego roku, w związku  

z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia wyszła w życie nowa forma pomocy. Jest tzw. 

bon przesiedleniowy. On dotyczy wprawdzie osób młodych, ale można z niego skorzystać  

i wtedy taka osoba, która podejmuje zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, gdzie czas 

dojazdu byłby dłuższy niż 3 godziny bądź ta odległość byłaby większa niż 80 kilometrów, 

może się ubiegać o przyznanie takiego bonu zatrudnieniowego. Ja miałbym tyle, jeśli ta 

odpowiedź wystarczy, jeśli nie, to postaramy się odpowiedzieć na piśmie bardziej 

szczegółowo”. 

 

Marek Szczygłowski  (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe zrealizowanie tej koncepcji,  że 

ci, którzy nabędą z tej dotacji środek przewozowy, czyli samochód, będą mogli otrzymywać 

klientów i zapłatę z Funduszu Pracy”. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Andrzej Rus (treść wystąpienia 

w formie stenogramu): 

 

„Z formalnego punktu widzenia jest to niemożliwe. Nie ma takiej możliwości, bo 

każdorazowo pomoc jest zindywidualizowana. Pomoc na zwrot kosztów dojazdu jest 

przeznaczona dla konkretnej osoby już w tym momencie nie bezrobotnej, tylko zatrudnionej. 

(Marek Szczygłowski oświadczył, że w tym przypadku ten zwrot pasażer, klient)  

Ja rozumiem no to  ten zwrot otrzymywałby ten pasażer, klient. Jego intencją jest zachęta  

i uspokojenie tych osób, które kupią samochód i będą obawiać się, że nie będą mieli 

klientów). Tyle tylko, że Urząd Pracy nie ma możliwości wskazania konkretnego 

przewoźnika”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Panie radny, po pierwsze bardzo bym prosił, żeby wziąć mikrofon,  bo nagrywamy naszą 

sesję. Potem protokół może być niekompletny. Urząd Pracy – z całym szacunkiem –  nie 

może wskazać, że ci, którzy dostali dotacje, mają korzystać z tego konkretnego środka  

transportu. Ja tak to rozumiem, ze jeśli osoba otrzyma zwrot za koszty dojazdu, to ta osoba 

zdecyduje, a nie Urząd Pracy, z jakiego przewoźnika zechce skorzystać. Nie mniej bardzo 

proszę, za artykułować, jeśli są jakieś niejasności, do mikrofonu”. 
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Interpelacje Włodzimierza Styczyńskiego: 

 

Członek Zarządu Powiatu Maria Milejska (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelacje dotyczące niskiej temperatury w szpitalu, powiem tak. 

Faktycznie taki stan był, w związku z tym Zarząd Powiatu osobiście nadzorował temperatury 

na salach chorych. Sprawdziliśmy temperatury na kotłach. Faktycznie temperatura wahała się  

w graniach 44 stopni, w związku z czym polecono zwiększyć temperaturę na kotle, co 

spowodowało, iż w salach chorych znacznie się ociepliło. Kontrolowaliśmy codziennie, nawet 

kilka razy dziennie,  jak wygląda sytuacja,  jak pacjenci to odbierają. Myślę, że na dzień 

dzisiejszy nie ma już takiego problemu. W szpitalu jest jeszcze dużo do zrobienia. Jeśli 

chodzi o centralne ogrzewanie, to mamy taką, a nie inną sieć, starą, zakamienioną  

i w zasadzie po prostu są zapowietrzone grzejniki. Pracownik chodzi i odpowietrza te stare 

grzejniki. Musimy ten okres przetrwać do czasu, kiedy będzie wykonana termomodernizacja, 

kiedy to wymienimy grzejniki na nowe. Myślę, że już takich sytuacji i problemów, 

związanych ze skargami na niską temperaturę więcej w szpitalu nie będzie.  

Teraz przejdę do drugiego tematu, czyli do termomodernizacji. Myślę, że w niedługim czasie 

zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania. Jak najbardziej, 

firmy, które będą przystępowały do postępowania, będą  musiały wykazać się 

doświadczeniem. Nie wyobrażam sobie, żeby wybrana została firma, która nie ma w ogóle 

doświadczenia w termomodernizacji. Nie mówię konkretnie o budynku szpitalnym, bo może 

ograniczylibyśmy tutaj dostęp czy zakaz konkurencji i w tym zakresie moglibyśmy być 

pociągnięci do odpowiedzialności. Natomiast firma musi posiadać generalnie doświadczenie 

w termomodernizacji i bierzemy to pod uwagę. To są zadania na określoną kwotę, nie 

pamiętam teraz na jaką, a, nie chciałbym  jakiś pomyłem popełniać w przekazywaniu 

informacji. Natomiast dowiem się i dokładnie odpowiem, jak kwota ma być wymagana, jeżeli 

chodzi o wykonywanie ich pracy. Myślę też, że w tym zakresie jest również wymiana 

grzejników i to spowoduje, że prace te będą wykonywane w tym roku, w sezonie letnim,   

żeby nie było to obciążeniem dla pacjentów. Poza tym musimy mieć harmonogram prac,  

w jakim okresie to będzie wykonywane, żeby wyłączać poszczególne ściany czy piony do 

tego, żeby te prace mogły trwać. Także na tym etapie tyle mogłabym odpowiedzieć”. 

 

Włodzimierz Styczyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeżeli się to będzie wymiana grzejników to absolutnie nie, ale jeżeli będzie to wymiana całej 

instalacji, czyli począwszy od kotłowni,  to ma to sens.  (Głos z sali, że kotłownia w szpitalu 

to jest nowy obiekt). Mnie nie chodzi o kotłownię, tylko o wymianę instalacji, czyli tych 

wszystkich rur zasilających, i to jest przewidziane (potwierdzenie Marii Milejskiej)”.  

 

  

Ad.16.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że po zakończeniu 

sesji odbędą się inauguracyjne posiedzenia Komisji, dla których w dniu dzisiejszym został 

ustalony skład osobowy. 
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Ad.17.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 13.25 

 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

       

   /-/ Anna Bryła                     /-/ Jarosław Kleszczewski  

        


