
BR.0002.003.2015.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  V / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 29. 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: 

  

Zbigniew Rok 

   

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 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 V sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, Zarząd Powiatu  

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

przybycie.    

 

 

Ad.2.) 

 

Wobec braku uwag i wniosków ze strony radnych, sesja odbyła się zgodnie z następującym 

porządkiem obrad, ustalonym przez Przewodniczącego Rady Powiatu i przekazanego radnym 

w materiałach sesyjnych:   

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    
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3. Przyjęcie protokołu Nr IV / 15 z dnia 15. stycznia 2015 roku. 

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

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zawierciańskiego 

na 2015 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2015 – 2025. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia  

31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2015 roku. 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 26 / 14 z dnia 30 

grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu 

Powiatowym w Zawierciu w kadencji 2011 – 2015. 

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

korespondencji. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie sesji 

  

  

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych, protokół Nr IV / 15 z dnia 15 stycznia 

2015 roku,  w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli  

przy 23 głosach „za”.   

 

 

Ad.4.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji przedstawił 

Starosta Krzysztof Wrona. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 22. stycznia i 28. stycznia 

br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

 

  podjął uchwały w sprawach: 

– uchwalenia regulaminów organizacyjnych  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Tęcza” w Zawierciu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Familia”   w Zawierciu 

oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie ; 

– udzielenia  Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie upoważnienia do składania 

wniosków w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży; 

– zmiany uchwał w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu  w Zawierciu pożyczki 

ze środków budżetu powiatu; 

Zmiany dotyczą przesunięcia terminów spłaty rat dwóch pożyczek udzielonych 

Szpitalowi w 2009 roku w łącznej wysokości 600.000 zł. 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu  

hali sportowej i sali pomocniczej w budynku Zespołu Szkół w Szczekocinach, umowy 

dzierżawy pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół w Porębie oraz umów użyczenia: 
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pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu z 

przeznaczeniem na działalność statutową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

lokalu w budynku Zespołu Szkół w Szczekocinach z przeznaczeniem na prowadzenie 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu punktu informacyjno-doradczego dla osób 

niepełnosprawnych z terenu gmin: Szczekociny i Irządze; 

  

 omówił: 

– wykonanie budżetu powiatu za 2014 rok; 

– sprawozdania Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu w sprawie otrzymanych darowizn oraz zakupionego 

sprzętu medycznego w 2014 roku. 

 

 zapoznał się i przyjął:  

– informacje dotyczące działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do grudnia 2014 roku; 

– informacje o bieżącej działalności Szpitala Powiatowego, przedstawione przez 

uczestniczącą w posiedzeniu Dyrektor placówki; 

– informacje dotyczące zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez powiat 

zawierciański; 

– stanowisko Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie 

dramatycznej sytuacji górnictwa węgla kamiennego; 

– pismo Wiceprezesa Rady Ministrów informujące o działaniach podejmowanych przez 

Ministerstwo Gospodarki. 

 

 zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczący działki 

położonej w Zawierciu przy ulicy Rataja; 

 

 wydał decyzje w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nad nieruchomością położoną  

w Chruszczobrodzie, ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo-

Wychowawczych w Zawierciu i ustanowienia trwałego zarządu na przedmiotową 

nieruchomość na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pegaz”  

w Chruszczobrodzie; 

 

 wyraził zgodę na dysponowanie działką stanowiącą własność powiatu zawierciańskiego  

i pozostającą w trwałym zarządzie Zespołu Szkół  w Pilicy do celów budowlanych, na 

czas prowadzenia robót związanych  z budową i przebudową sieci wodociągowej  

w miejscowości  Pilica; 

 

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

sesji. 

 

Jednocześnie poinformował, że: 

 

‒ w dniu 19. stycznia br. z jego inicjatywy w Starostwie  Powiatowym odbyło się spotkanie 

z władzami Miasta Zawiercia i Prezesami Zarządu Odlewni Żeliwa S.A. w sprawie 

koncepcji wydzielenia parkingu na terenie Odlewni. Takie rozwiązanie na pewno 

znacznie rozwiązałaby problemy z parkowaniem, które mają petenci Starostwa  

i pobliskich urzędów. Zostało osiągnięte wstępne porozumienie w sprawie, które do końca 

tego miesiąca ma zostać uzgodnione przez wszystkie strony; 
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‒ w dniu 20. stycznia br. w Zawierciu odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą 

wyzwolenia Ziemi Zawierciańskiej. Uczestnicy, w tym m.in. przedstawiciele władz  

samorządowych i mieszkańcy, złożyli kwiaty przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza; 

‒ w dniach 24-25. stycznia br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu  odbyły się 

XXXII Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników w Piłce Nożnej; 

‒ w dniu 27. stycznia br. odbyło się I posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku kadencji 2015 – 2017, podczas którego m.in. przyjęto plan pracy Komisji  na 

2015 rok; 

‒ podjęte zostały działania mające na celu  windykację należności FUM Poręba z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości. 

 

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

  

 

Ad.5.) 
 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „czy Zarząd Powiatu rozważa skorzystanie z możliwości wyemitowania obligacji przez 

nasz samorząd. Obligacje są instrumentem znanym od lat i coraz bardziej zyskują na 

popularności. Zdaniem specjalistów emisja obligacji jest bardziej opłacalna dla 

samorządów od zaciągania kredytów bankowych. Coraz większa ilość osób nabrała 

przekonania do takiego rozwiązania i ilość samorządów emitujących obligacje lawinowo 

rośnie. Obligacje pozwalają na pełniejsze wykorzystanie funduszy unijnych, dzięki 

umożliwieniu pozyskania środków potrzebnych do sfinansowania tzw. wkładu własnego 

oraz pozwalają na spłacenie zaległych zobowiązań. Obligacje to możliwość rekonstrukcji 

zaciągniętego długu przez samorządy. Dzięki obligacjom dług nie wzrośnie. Jest to forma 

finansowania deficytu budżetowego. Obligacje to dobry sposób na ucieczkę od 

rygorystycznych limitów finansowych, które próbuje narzucić na samorządy Ministerstwo 

Finansów  a mianowicie: 15% limit spłaty kredytu oraz 60% łączna kwota długu do 

dochodu budżetowego. Jeżeli zaciągany kredyt na spłacenie innego kredytu, to obciążamy 

te limity. Tak się nie dzieje, jeżeli korzysta się ze środków pozyskanych z obligacji. 

Jedynym obowiązującym ograniczeniem jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia, 

stanowiąc nadwyżkę operacyjną danej jednostki w ostatnich 3 latach. Przy emitowaniu 

obligacji niepotrzebne jest zabezpieczenie. W przypadku kredytu znalezienie 

satysfakcjonującego bankowca zabezpieczenia często sprawia kłopoty. W przypadku 

obligacji jest duża elastyczność warunków zbywania, nabywania i wykupu, jest niższe 

oprocentowanie, niższe prowizje i opłaty bankowe oraz możliwość płacenia odsetek  raz 

w roku, a nie – jak w przypadku kredytów – co miesiąc. Coraz więcej samorządów 

mających trudności budżetowe wyznaje zasadę „emituję obligacje, więc jestem”. Czy i dla 

nas jest to optymalne rozwiązanie, a może jedyne; 

‒ czy Szpital Powiatowy, co roku o tej porze, propaguje wśród pacjentów wpłaty 1% 

podatku na Fundację Pomocy dla Szpitala „Auxilium” im. dr Wnuka. Wciąż istnieje 

niemała ilość osób, które nikomu nie zadeklarowała swojego 1% podatku. Musimy 

dotrzeć do nich i poprzez ulotki informacyjne przekazać KRS tej fundacji z  prośbą  

o wsparcie. Fundacja nie od początku swojego istnienia miała status organizacji pożytku 

publicznego, bo nikt o tym nie pomyślał. W minionych kadencjach interpelowałem o to, 

aby jak najszybciej taki status uzyskać, co wiązało się tylko z  dopełnieniem niezbyt 

skomplikowanych procedur. Interpelacje odniosły skutek i rokrocznie przypominam 

niezdecydowanym o możliwości wsparcia tej fundacji. Gdyby nas ktoś zapoznał  
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z bilansem korzyści przez wszystkie lata funkcjonowania tej fundacji, nabralibyśmy 

jeszcze większego przekonania że warto pomagać; 

‒ czy w obecnej kadencji radni  otrzymają legitymacje radnego, jak było w poprzednich 

kadencjach; 

‒ czy Zarząd może zainicjować prace na rzecz statutowego doprecyzowania nadzoru nad 

filmowaniem kamerą obrad sesji. § 28 Statutu szczegółowo wyjaśnia zasady 

przygotowana protokołu sesji w formie dokumentu papierowego, natomiast nie ma 

żadnych wytycznych co do przygotowania dokumentacji filmowej. W chwili obecnej nikt 

nie nadzoruje ani nie weryfikuje pracy kamery. W trakcie filmowania III sesji kamerzysta 

z sobie tylko znanych powodów zdecydował o wycięciu jednej z moich interpelacji. 

Proszę o zbadanie tej sprawy, wyciągnięcie konsekwencji wobec kamerzysty i stworzenie 

jasnych przepisów uniemożliwiających takie praktyki w przyszłości”. 

 

Aniceta Książek – Słomka (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

  

‒ „Związek Emerytów, który w Starostwie wynajmuje pomieszczenie (lokal przekazany jest 

nieodpłatnie) jest zobowiązany do remontu tego pomieszczenia. Jednakże jest tam bardzo 

zniszczona wykładzina i wymaga wymiany, co przekracza możliwości tych ludzi (to nie 

jest duży koszt – około 1.000 zł). Gdyby Zarząd mógł się zorientować, jak można pomóc 

tym ludziom. W tej chwili ta wykładzina jest porozrywana, kilka osób już się zawadziło  

i  przewróciło, dlatego to jest w tej chwili niebezpieczne; 

‒ druga moja interpelacja dotyczy sprawy, która na pewno będzie uznana za mało ważną, 

ponieważ nie dotyczy ludzi (a jak wiemy wszystko, co jest najważniejsze dotyczy ludzi).  

Ale jak już ktoś powiedział, miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt.  

W tej chwili na terenie Zawiercia nie ma problemu, kiedy jest wypadek na drodze z 

udziałem zwierzęcia. Jest zawiadamiana Straż Miejska, która zawiadamia pana, który ma 

obowiązek takim zwierzęciem się zająć, przewieźć go do weterynarza bądź też wziąć go z 

drogi, żeby nie był rozjeżdżany. Natomiast poza terenem Zawiercia jest to problem. 

Zadanie to jest   obowiązkiem gminy, ale gmina pracuje do godz. 15.00 i po godz. 15.00 

nie ma kogo  zawiadomić  w tej sprawie. Ja miałam dwukrotnie taką sytuację, że był 

potrącony pies, który żył. Było to na granicy Rudnik i Zawiercia i próbowałam 

kogokolwiek tym zainteresować, ale bez skutku. W końcu udało mi się ściągnąć 

prywatnie weterynarza, który stwierdził, ze zwierzę niestety trzeba uśpić i dokonał tego. 

Nie mogłam patrzeć, jak to zwierzę, bezradnie, ze złamanym kręgosłupem, będzie 

cierpiało ileś godzin. Drugim razem przyznam, że dokonałam czynności nieprawnych, 

czyli zabrałam psa do samochodu z Giebła i przewiozłam do Zawiercia, mówiąc, że psa 

znalazłam w Skarżycach. W związku z tym, że był ze Skarżyc, to się już nim zajęto. Może 

jest to problem dla niektórych mało ważny, ale ja jednak uważam, jak już powiedziałam, 

że nasze człowieczeństwo wymaga, żeby w stosunku do małych naszych towarzyszy zająć 

się tą sprawą. W związku z  czym proszę o skoordynowanie działań w tym zakresie”.  

 

Paweł Sokół (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

  

‒ „Ja mam pytanie do Powiatowego Zarządu Dróg, a mianowicie takie, jak jest liczba 

pracowników zatrudnionych w PZD z podziałem na pracowników administracji  

i pracowników fizycznych; 

‒ czy z racji ubiegłorocznej lekkiej zimy zostały poczynione jakieś oszczędności, a jeżeli 

tak, to w jakiej wysokości”. 
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Ad.6.)  

 

Przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2015 rok w ustawowym terminie został 

przekazany Radzie Powiatu oraz przesłany – celem zaopiniowania – Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Danecki odczytał: 

 

 Uchwałę Nr 4100/VII/235/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15. grudnia 2013 roku, w sentencji której zawarta 

jest pozytywna opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego projekcie 

uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

(załącznik nr 1 do protokołu); 

 Uchwałę Nr 4100/VII/237/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15. grudnia 2014 roku, w sentencji której zawarta 

jest pozytywna opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12.893.622 zł 

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem (załącznik           

nr 2 do protokołu). 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski odczytał opinie stałych Komisji Rady 

Powiatu w sprawie projektu budżetu na 2015 rok.  Przytoczone opinie, potwierdzone 

podpisami Przewodniczących Komisji stanowią załącznik nr 3 do protokołu.   

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej Róża Kończyk (treść 

wystąpienia w formie stenogramu):   

 

„Komisja Budżetu i Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu 27 stycznia 2015 roku 

zapoznała się z projektem budżetu powiatu zawierciańskiego na 2015 rok wraz  

z autopoprawką do budżetu oraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 

-2025 wraz z autopoprawką do tego projektu. Dochody ogółem zaplanowane na 2015 rok  

zamykają się kwotą 127,4 mln zł, natomiast wydatki powiatu –  kwotą143,7 mln zł, co daje 

deficyt w wysokości 16,3 mln zł. Zmiany, które uwzględnia autopoprawka, dotyczą 

następujących projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej: „Program wspomagania 

szkół powiatu zawierciańskiego”, „Mam zawód, mam pracę w regionie”, „ 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”, „ Infrastruktura Informacji Przestrzennych 

Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu 

powiatowego” oraz zadania inwestycyjnego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania 

istniejącego budynku Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 

162/9, dla potrzeb funkcjonowania  Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. W wyniku 

autopoprawki dochody bieżące  i wydatki wzrastają o kwotę 840.600 zł, dochody majątkowe 

wzrastają o 1.236.699 zł, wydatki majątkowe – o kwotę  4.702.664 zł, przychody –   o kwotę 

3.525.965 zł, a rozchody – 0 kwotę  60.000 zł.  Komisja na swoim posiedzeniu była w pełnym 

składzie, czyli w składzie 7-osobowym i jednogłośnie przegłosowała projekt budżetu  

z autopoprawkami przedstawionymi do tego projektu”.  

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem budżetu powiatu na 2015 rok.   
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Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poprosił  o zgłaszanie kandydatów do 

Komisji Skrutacyjnej, zadaniem której będzie przeprowadzenie głosowania imiennego na 

projektem budżetu powiatu na rok przyszły.     

 

Andrzej Danecki zgłosił kandydaturę radnego Henryka Goncerza, Jarosław Kleszczewski – 

kandydaturę radnej Aniceta Książek - Słomki, a Cezary Barczyk - kandydaturę radnego 

Pawła Skóry.    

 

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.  

 

Radni otrzymali przygotowane wcześniej karty do głosowania nad omawianym w tym 

punkcie porządku obrad projektem uchwały. Karty zostały zaparafowane przez wszystkich 

członków Komisji Skrutacyjnej. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim 

wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Anicetę 

Książek – Słomkę. 
 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił  

10 – minutową przerwę w obradach w celu ustalenia wyniku głosowania.   

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aniceta Książek – Słomka  

odczytała protokół z głosowania imiennego (załącznik nr 4 do protokołu), zgodnie z którym 

za przyjęciem projektu uchwały Nr V / 34 / 15 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu   na 

2015 rok głosowało 23 radnych (wymienionych z imienia i nazwiska). Głosów „przeciw”  

i głosów „wstrzymujących się nie było.   

 

W oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski stwierdził, że projekt uchwały Nr V / 34 / 15 w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na 2015 rok w wyniku głosowania imiennego Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie, 

czyli przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.7.)   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Pniak odczytał Uchwałę Nr 4100/VII/236/2014 

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, z dnia 15. grudnia 

2014 roku, w sentencji, której zawarta jest pozytywna opinia o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Zawierciańskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2015 – 2025 wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski odczytał opinie stałych Komisji Rady 

Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025. Przytoczone 

opinie, potwierdzone podpisami Przewodniczących Komisji stanowią załącznik nr 6 do 

protokołu.   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr V / 35 / 15  w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025, po uzyskaniu pozytywnej 
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opinii wszystkich Komisji stałych,  został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, 

czyli przy 23 głosach „za”.    

 

Ad.8.)   

 

Starosta Krzysztof Wrona na wstępie podziękował za przyjęcie uchwały w sprawie budżetu 

powiatu i uchwały okołobudżetowej, które są wyrazem roztropności i na swój sposób efektem 

pracy poprzedniej i obecnej Rady Powiatu oraz poprzedniego i obecnego Zarządu. Są to 

dokumenty, które przez najbliższy rok będą w sposób zdecydowany kształtować politykę 

finansową powiatu. Następnie przedstawił autopoprawkę Zarządu Powiatu do omawianego  

w tym punkcie porządku obrad projektu uchwały. Po analizie proponowanych zmian  

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zawierciu  oraz po uwzględnieniu 

sugestii ze strony radnych Zarząd Powiatu postanowił wycofać się z propozycji podziału 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na 2 odrębne komórki 

organizacyjne, tj. Wydział Spraw Obywatelskich pod nadzorem  Wicestarosty oraz 

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego pod nadzorem Starosty. 

Pełna treść autopoprawki, którą otrzymali radni przed rozpoczęcie obrad, stanowi (załącznik 

nr 7 do protokołu).  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka Zarządu Powiatu została przyjęta 

jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.  

  

Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr V / 36 / 15  

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w wyniku przeprowadzonego głosowania 

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

 

 

Ad.9.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr V / 37 / 15 w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2015 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli 

przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.10.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr V / 38 / 15 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr III / 26 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu 

osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w kadencji 2011 – 

2015, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    
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Ad.11.)   

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił informację o pracy 

między sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 20.01. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczącą struktury 

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

roku przy niezamkniętych księgach, a w dniu 26.01 – korektę do struktury zobowiązań;  

‒ w dniu 26.01. wpłynęło pismo Pana Wiesława Ochmana w sprawie przyspieszenia 

procedury nadania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu imienia dr Henryka Wnuka; 

‒ w dniu 27.01. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku 

Publicznego wpłynęło podziękowanie za umożliwienie ekspertom przedstawienia   na 

forum rady powiatu, modelowych rozwiązań w obszarze bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych 

mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.  

  

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił przerwę w obradach. 

Początek przerwy – godz. 11.20.  
 

 

Ad.12.)   

 

Po wznowieniu obrad o godz. 11.45 Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia.  

         

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

udzielił Starosta Krzysztof Wrona i wyznaczone przez niego osoby. 

 

Interpelacje Marka Szczygłowskiego:  

 

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

 

„Obligacje są instrumentem dłużnym, stosowanym przez samorządy generalnie w momencie, 

kiedy właściwie nie mają zbyt wielu możliwości na pozyskanie środków. Jeśli chodzi  

o czasokres  korzystania z tego instrumentu dłużnego, to z pewnością jest on nieco wydłużony 

niż przy możliwościach kredytowych. Natomiast jeśli chodzi o koszty emisji obligacji czy też 

koszty pozyskania kredytu, oprocentowanie (przynajmniej na ten moment, jak ja robiłam 

rozeznanie, kiedy chodziło o konsolidację kredytu) było w miarę porównywalne. Na chwilę 

obecną  mniej więcej są proponowane oprocentowania w granicach marży do 1,5% przy 

WIBOR-ze 6-miesięcznym czy też jednorocznym, w zależności od tego, w jakich 

czasookresach ma następować wykup odsetek. Kredyty, które my posiadamy, były oparte na 

oprocentowaniu stawki konstrukcji: WIBOR 1-miesięczny plus do tego marża banku. 

Aktualnie posiadamy zadłużenia w bankach  komercyjnych z tytułu dwóch kredytów. Do tego 

mamy zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

gdzie pozyskiwane są pożyczki  z jednoczesnym pozyskiwaniem pożyczki bezzwrotnej  Dla 

przykładu powiem, jaki jest to rząd wielkości, jeśli chodzi o oprocentowanie. Oprocentowanie 

grudniowe pożyczek w WFOŚiGW  wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym. Natomiast  

oprocentowanie tych dwóch kredytów które ma aktualnie zaciągnięte samorząd, jest 

następujące: kredyt konsolidacyjny, który był zaciągnięty w 2013 roku w wysokości 

12.257.481 zł –  konstrukcja oprocentowania WIBOR 1-miesięczny plus marża 1,36 % 
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(aktualne WIBOR 2.02%, w związku z czym oprocentowanie wychodzi 3,38%). Oczywiście 

oprocentowanie jest zmienne, zmienia się co miesiąc. Kredyt zaciągnięty na deficyt w 

grudniu roku ubiegłego w wysokości 5.388.293 zł – konstrukcja oprocentowania WIBOR  

1-miesięczny plus marża w wysokości 1,1% (na chwilę obecną jest to oprocentowanie 3,2%). 

Nie umiem Państwu dokładnie odpowiedzieć jakie zabezpieczenie jest stosowane przy emisji 

obligacji. Natomiast nie jest na pewno stosowane zabezpieczenie zgodnie z przepisami   

o emisji obligacji. Przy kredycie zabezpieczenie, jakiego bank żądał i jakie podawaliśmy  

w warunkach przetargu i na jakim jest oparta umowa kredytowa, to jest zabezpieczenie  

w postaci weksla in blanco. Koniec kosztów. Emisja to nie jest tylko oprocentowanie, dlatego, 

że za każdy pieniądz, który jest pozyskiwany, trzeba zapłacić. Czy my za niego zapłacimy  

w okresach półrocznych, rocznych czy też innych, to oprocentowanie zawsze jest do zapłaty. 

Pieniądz stanowiący należność główną również jest do zwrotu. To nie są tzw. obligacje na 

wieczność. Owszem można za 10 czy 15 lat znowu wyemitować obligacje i spłacić te, które 

są już wyemitowane czy też wejść w tzw. procedurę  rolowania długu. Natomiast przy emisji 

obligacji dochodzą koszty związane z emisją obligacji. Jakie są, to trudno mi powiedzieć, 

ponieważ my akurat w to rozwiązanie nie szliśmy.  

Jeżeli chodzi o rekonstrukcję zadłużenia,  to chciałabym powiedzieć i przypomnieć co 

niektórym z Państwa, że w roku 2013 podjęta była przez szanownych radnych uchwała 

mówiąca o tym, żeby zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty po 

dniu 1 lipca 2013 roku (mówiąc w skrócie jest to tzw. kredyt konsolidacyjny, o którym już 

wcześniej Państwu wspomniałam w wysokości nieco ponad 12 mln zł). Przy konstrukcji 

założeń przetargowych pozyskiwania kredytu zakładana jest karencja w okresie 12 miesięcy. 

Po tych 12 miesiącach następuje sukcesywna spłata kapitału. Ponieważ mamy problem  

z utrzymaniem wskaźników, świadczących o naszej zdolności kredytowej i o zdolności 

naszego samorządu do obsługi długu do 2017 roku łącznie, z uwagi na to, że mamy poręczone 

dwa kredyty, zaciągnięte przez Szpital Powiatowy w Zawierciu i umowy poręczenia po prostu 

obciążają nasze wskaźniki (są w tym momencie tzw. wydatki bieżące). W związku z tym 

konstrukcje spłaty są zawsze ustalane w ten sposób, aby do 2017 roku to obciążenie dla 

naszego samorządu z tytułu spłat były jak najmniejsze i dopiero wzrastało po roku 2018. Taka 

konstrukcja też jest dopuszczalna i zaciągnięcie kredytu wcale nie oznacza, że raty miesięczne 

są constans w całym okresie kredytowania. Jeżeli chodzi o wpływ na wskaźniki (ponieważ to 

trochę może budzić emocji, skoro obligacje jako inny instrument dłużny mogłyby nie 

wpływać na wskaźniki samorządu), to powiem tak. To, że dany instrument nie wpływa na 

wskaźniki samorządu, to wcale nie oznacza bezpieczeństwa dla samorządu, ponieważ każdy 

pieniądz musi podlegać oddaniu czyli zwrotowi (oczywiście za odpowiednią zapłatą od  

korzystania z niego). Zarówno kredyt, jak i obligacje, wpływają na wskaźniki. Na wskaźniki 

nie wpływają tzw. obligacje  przychodowe, ale żeby wyemitować obligacje przychodowe, to 

musi być takie przedsięwzięcie, które będzie generowało dochody. Konstrukcja tychże 

obligacji jest taka, że dochodami pozyskiwanymi z danego przedsięwzięcia, zwraca pieniądz 

pożyczony w formie obligacji.  

Do wskaźników mogę dołożyć tylko jedną uwagę, że wskaźnikami zadłużenia 15% do spłaty 

i 60% do dochodów posługiwaliśmy się do roku 2013 włącznie (zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych  z roku 2005). Zgodnie z ustawą z roku 2009 posługujemy się nowymi 

wskaźnikami, które są obligatoryjne od roku 2014 i to jest ten słynne wzór z art. 243, gdzie po 

lewej stronie prezentujemy dane dotyczące danego roku budżetowego, natomiast po prawej 

stronie prezentujemy tzw. dane historyczne dotyczące trzech lat ubiegłych”.   
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Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja sadzę, że po prostu trzeba by zasugerować konsultacje z samorządami, które po raz któryś 

już emitowały obligacje z dużym sukcesem i wymienić doświadczenia, bo nasz powiat, z tego 

co wiem, nigdy nie emitował obligacji. Ilość doniesień finansistów i samorządów, które już 

stosowały z powodzeniem emisje tych papierów jest entuzjastyczna. Ze zbyciem tych 

papierów nie ma też żadnych problemów. Jest duża liczba osób, która ma nadwyżki 

finansowe i  duże zaufanie do samorządów, które emitują te papiery”. 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałbym dodać, że niebawem mamy spotkanie Związków Powiatów Polskich. Tam 

również postaram się dowiedzieć o doświadczeniach z tego zakresu i jeśli one będą, że tak 

powiem, budujące,  to będzie to perspektywa ewentualnych działań ewentualnie na 

przyszłość, jeżeli będzie wynikała taka konieczność  Myślę, że na ten moment byłaby to 

wystarczająca konkluzja”.   

 

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zawierciu Jacek Pańczyk (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Na stronie internetowej szpitala i na  facebooku są zawiadomienia, gdy będzie koncert 

Wiesława Ochmana. Będą też ulotki w formie papierowej i tak to właśnie zostało 

zorganizowane, że 1% podatku na rzecz szpitala zostanie w  ten sposób zorganizowane”. 

(Marek Szczygłowski oświadczył, że oczekiwał  krótkiej relacji odnośnie korzyści, jakie 

faktycznie niesie istnienie fundacji). W ramach środków, pozyskanych z 1% podatku fundacja 

zakupiła sprzęt i urządzenia dla Szpitala”. 

 

Zgodnie z sugestią Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Kleszczewskiego, Jacek 

Pańczyk zobowiązał się do przedstawienia informacji w tym zakresie w formie pisemnej.  

 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem tylko jeszcze podkreślić, że pieniądze przekazane na fundację nie idą na 

likwidację zadłużenia szpitala ani na pensje dla personelu, tylko są przeznaczane na sprzęt.  

I chciałem to podkreślić, bo niektórzy mogą mieć kontrowersyjny pogląd, czy warto te 

pieniądze zalokować i warto każdego roku o tej porze przypominać, żeby tę grupę 

niezdecydowanych, którzy nie zadeklarowali nikomu  tego 1 % , przekazywali na nasz szpital 

i że te pieniądze nie są zmarnowane”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski(treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Ja pozwolę sobie w swoim imieniu odpowiedzieć Panu radnemu, bo jedno z pytań dotyczyło 

rejestracji nagrań z naszej sesji. Sprawa była wyjaśniana, przyczyna braku kilku minut  

w zapisie była przyczyną techniczną, która wyniknęła w trakcie pracy kamery i nie miała 

charakteru celowego,  jak było tu sugerowane. Ponadto w trakcie sesji jest nagrywane 

zarówno dźwięk,  jak i nagranie video,  dlatego po rozmowie z operatorem ustalono, że 

ścieżka dźwiękowa zawarta na naszych nośnikach, będzie w tym momencie uzupełniona. Pan 

z kolei został pouczony o stosownym przygotowaniu sprzętowym, aby takich sytuacji nie 

było”. 
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Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Oczywiście przyjmuję to wyjaśnienie i dziękuję. Tylko chciałem przy okazji zasugerować, 

aby doprecyzować w statucie pracę kamery,  bo jeśli chodzi o dokumentację papierową jest 

ściśle to określone,  natomiast nie ma tam żadnych zapisów dotyczących pracy kamery”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Ja myślę, że to jest uzupełnienie naszych obrad. Dokumentem, który przyjmujemy, nie jest 

zapis z kamery, a zapis z protokołu, z którym każdy z Państwa ma prawo się zapoznać, do 

którego każdy z Państwa może wnieść swoje uwagi i przyjmujemy go na sesji. Dlatego 

uważam, że nie jest to niezbędne. Natomiast chciałbym przypomnieć, że w poprzednim 

kadencji był Pan członkiem komisji doraźnej do opracowania statutu i na tej komisji (z tego, 

co pamiętam) nie padło ani z Pana strony, ani nikogo z radnych propozycja w tym zakresie,  

wobec powyższego jestem trochę zdziwiony. (Marek Szczygłowski zauważył, że statut 

można zawsze zmienić). Jeśli Pan wyjdzie z taką inicjatywą, to będziemy to rozważać. 

Możemy powołać komisję, tylko wniosek musi być złożony na piśmie.  Ja ze swej strony 

takiej potrzeby nie widzę, ale zawsze każdy radny ma prawo wystąpić z taką inicjatywą, do 

czego Pana zachęcam”. 

 

Interpelacje Anicety Książek – Słomki: 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Stosownie do interpelacji dotyczącej pomieszczenia Związku Emerytów informuję, iż 

podejmę działania mające na celu poprawę standardu tego lokalu celem usunięcia tych wad 

które tam się pojawiły, w najbliższym czasie, jako działania doraźne, które mają usprawnić 

funkcjonowanie i pracę”.   

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Marian Gajda (treść wystąpienia  

w formie stenogramu): 

 

„Jeżeli chodzi o zwierzęta, to sprawa wygląda w ten sposób. Umowa jest podpisana  

z zakładem, który zajmuje się utylizacją i zbieraniem zwierząt. W Powiatowym Zarządzie 

Dróg jest to Pan Jurczyk. Jeżeli chodzi o miasto Zawiercie, to zgłoszenie odbywa się do 

Straży Miejskiej, która powiadamia o takim zdarzeniu bezpośrednio osobę, z którym jest  

podpisana umowa ( mówimy o zwierzętach leśnych). Natomiast jeśli chodzi po zwierzęta 

domowe, jest to obowiązek gminy. W między czasie rozmawiałem z gminami na ten temat. 

Gminy mają podpisane porozumienia. Wystosujemy pismo do gmin o podanie numerów, na 

które należy składać informacje w poszczególnych gminach i będzie to wywieszone na 

stronie internetowej Starostwa, jak i w poszczególnych gminach”.   

 

Aniceta Książek – Słomka (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałabym ewentualne, żeby numer ten pojawił się, żeby był ogólnie dostępny i żeby  było 

wiadomo, że jest taki organ, który wszystko koordynuje” . 
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Marian Gajda (treść wystąpienia w 

formie stenogramu): 

 

„Uważam, że na stronie internetowej Starostwa będzie numer telefonu, który będzie dotyczył 

poszczególnych gmin, bo w przeciwnym razie trzeba by takie stanowisko utworzyć   

w powiecie . Ale uważam, ze to jest do rozważenia szczegółów przez Starostę”. 

 

  

Interpelacje Pawła Sokoła: 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Marian Gajda (treść wystąpienia  

w formie stenogramu): 

 

„Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie odnośnie zatrudnienia, to wyjaśniam, że  

w Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudnionych jest 46 osób (przy zatwierdzonym schemacie 

organizacyjnym 53 osoby), w tym w administracji 16 osób i 30 pracowników technicznych.  

W osobach technicznych wykazujemy wszystkich, którzy są związani bezpośrednio z ruchem 

na drogach.  

Jeżeli chodzi o oszczędności,  to na chwilę obecną podam dane orientacyjnej, ponieważ radni 

dostaną rozliczenie budżetu  za 2014 rok ze szczegółowym rozbiciem, na jakich obiektach co 

było wykonane. Ogólne oszczędności jest około miliona złotych. Muszę powiedzieć, że 

pogoda doprowadziła do tego, że  gro robót wykonywaliśmy jeszcze w miesiącu grudniu .  

W miesiącu grudniu wykonane zostały nakładki i chodniki. Jeżeli potrzeba, ja ,mogę 

udostępnić materiał, które chodniki były zrobione. Oprócz tego, jak mówiłem, w części 

opisowej bilansu za 2014 rok, wszystko będzie pokazane”. 

  

 

Ad.13.)   

 

Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie porządku obrad. 

 

  

Ad.14.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.10 

 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

       

   /-/ Anna Bryła                     /-/ Jarosław Kleszczewski  

        


