
BR.0002.004.2015.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  VI / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 26. lutego 2015 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Kleszczewskiego. Początek 

obrad – godzina 11.00.  

 

Obecni: 
 

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

 

Radni nieobecni: 

  

Zbigniew Rok 

Paweł Skóra  

   

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu 

zawierciańskiego z Wiceprezydentem Miasta Zawiercia Łukaszem Konarskim oraz 

Burmistrzem Miasta Poręba Ryszardem Spyrą, 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 VI 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:   
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1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu Nr V / 15 z dnia 29. 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 przyjęcia sprawozdania Starosty 

Zawierciańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów sesji i uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu na 2015 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji  

Rady Powiatu Zawierciańskiego na 2015 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2015 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Zawierciańskiego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg 

w Zawierciu. 

12. 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. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

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

Finansowej na lata 2015 – 2024.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. 

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

korespondencji. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie sesji 

  

  

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych, protokół Nr V / 15 z dnia 29 stycznia 2015 

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

22 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: 10. lutego i 25. lutego br. 

zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

 

  podjął uchwały w sprawach: 
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– zmian w budżecie powiatu na 2015 roku oraz zmian wlanie finansowym;  

– przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego  

w sprawie projektu „Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób 

Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015 – 2020”, 

– przeprowadzenia kompleksowego audytu zewnętrznego w Szpitalu Powiatowym  

w Zawierciu, 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu następujących 

umów: 

 umowy dzierżawy powierzchni na nieruchomości, będącej w użytkowaniu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu z przeznaczeniem na: stojak  z ulotkami, ekspozycję 

tablicy informacyjno - reklamowej związanej z promocją i ochroną zdrowia, 

ustawienie reklamy związanej ze sprzedażą i wypożyczaniem sprzętu 

rehabilitacyjnego; 

 umowy najmu lokalu użytkowego znajdującej się w budynku będącym  

w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu  

z przeznaczeniem na: prowadzenie terenowego punktu pomocy społecznej oraz 

wykładów w ramach kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie 

„Pielęgniarstwo Rodzinne”; 

 umowy najmu dwóch sal lekcyjnych znajdujących się  w budynku Zespołu Szkół 

w Szczekocinach z przeznaczeniem na działalność Miejsko – Gminnego 

Ludowego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Szczekocinach; 

 umowy najmu powierzchni w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja 

w Zawierciu z przeznaczeniem na umieszczenie urządzenia vendingowego; 

 umowy najmu powierzchni budynku Zespołu Szkół i Placówek im. O. Langego  

w Zawierciu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w formie 

sklepiku szkolnego na okres od 16.02 do 30.06.2016 roku; 

 umowy użyczenia pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą 

Alzheimera i Zespołów Neurodegeneracyjnych; 

 umowy najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Starostwa 

Powiatowego oraz zwolnienia od naliczania opłat za czynsz na okres 1 roku przez 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zawierciu; 

 umowy najmu garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego oraz 

zwolnienia od naliczania opłaty za czynsz na okres 1 roku dla Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Oddział Powiatowy w Zawierciu, 

– ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem/dzierżawę lokalu 

użytkowego, stanowiącego własność powiatu zawierciańskiego, położonego  

w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, przeznaczonego na prowadzenie sklepiku-bufetu, na 

okres do 3 lat; 

– przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu 

zawierciańskiego w 2015 roku”; 

– ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych 

powiatu zawierciańskiego; 

– ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 

konkursowych oceniających oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań 

publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

2015 roku i powołania tych komisji; 

–  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015;  

– środków na wynagrodzenia w 2015 roku; 
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– udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu 

upoważnienia do reprezentowania powiatu zawierciańskiego w zakresie realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”; 

– zapewnienia trwałości projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez 

utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” 

w ramach działania 12.1 – rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – 

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; 

– zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Zawierciu. 

 

 podjął decyzje w sprawie:: 

– zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zmian w kosztorysach 

inwestorskich dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu wraz z instalacjami wewnętrznymi”; 

– ustalenia liczby uczniów w oddziałach klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016; 

– ustalenia planu oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016; 

– odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

w Zawierciu oraz wskazania Marii Milejskiej jako przedstawiciela samorządu 

powiatowego w składzie Rady. 

  

 wyraził zgodę na: 

– czasowe zajęcie części działek, położonych w Zawierciu, ul. Rataja 29, będących 

własnością powiatu zawierciańskiego, dla potrzeb wykonania  przyłącza gazowego; 

– utworzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie mechanik motocyklowy  

w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu; 

– utworzenie nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik ekonomista (szkoła 

młodzieżowa) i technik turystyki wiejskiej (Szkoła Policealna dla Dorosłych)  

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu; 

– dokonanie zmian w realizacji inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącej 

części budynku Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu dla potrzeb funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy” oraz wydłużenie terminu wykonania prac do dnia  

15 kwietnia br.; 

 

 zapoznał się:  

– z informacjami o zwiększeniu mocy przyłączeniowej  do TAURON Dystrybucja SA 

na wykonanie inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego 

budynku Zespołu szkół im. J. Bema dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu 

Pracy w Zawierciu”;    

– z informacjami o zapłaconych zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu  

z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych przez powiat poręczeń; 

– ze zmianami w planach finansowych rachunków dochodów własnych na 2015 rok  

dla Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu i Zespołu Szkół  Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu; 

– z raportem końcowym z badań dotyczących zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy 

w powiecie zawierciańskim; 

– z apelem Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, dotyczącym 

repatriantów z Ukrainy. 

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

sesji. 
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Jednocześnie poinformował, że: 

 

‒ patronatem Starosty objęte zostały następujące imprezy sportowe:  XXXII 

Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników w Piłce Nożnej oraz XXV 

Halowe Mistrzostwa Polski Oldbojów w Piłce Nożnej; 

‒ powiat ufundował  nagrody na Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który 

odbędzie się w dniu 27. lutego br.  w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie; 

‒ w dniu 31. stycznia br. uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Żarnowcu wystartowali w zawodach Pucharu Polski w ju-jitsu. Drużyna 

uczestniczyła również w odbywającym się w Mariborze na Słowenii turnieju Robi Rajch 

Open; 

‒ zbliża się zakończenie realizowanego przez powiat projektu pn. „Infrastruktura Informacji 

Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności 

funkcjonowania samorządu powiatowego”. Wartość zadania wynosi ponad 2,5 mln zł, 

z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, a 15% - środki własne powiatu. Projekt 

realizowany był od 2013 roku. W wyniku jego realizacji Starostwo doposażone zostało  

w nowoczesny sprzęt komputerowy, serwery, drukarki, plotery itp. Najważniejszym  

efektem wdrażania projektu jest powstanie nowoczesnych map cyfrowych(numerycznych) 

całego powiatu; 

‒ w dniu 6. lutego br. nastąpiło uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. 

Remont kosztował 400 tys. zł.  Inwestycja została zrealizowana ze środków Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach; 

‒ w dniu 20. lutego br. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyła się konferencja po 

hasłem „Nowoczesny samorząd – gwarancją rozwoju regionów”, zorganizowana przez 

Jurajsko - Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski, przy współudziale Fundacji Fortis. 

Gościem honorowym konferencji był prof. Jerzy Buzek;    

‒ w dniu 22. lutego br. w  Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się 

uroczystość wręczania promes na tzw. remonty dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. 

Powiat zawierciańskim był jednym z pięciu powiatów, które zostały zakwalifikowane do 

tego programu. Największą kwotę uzyskał powiat kłobucki. Także gminy: Irządze, 

Kroczyce i Żarnowiec odebrały stosowne promesy na remonty dróg gminnych; 

‒ wszystkich zainteresowanych  zaprosił do udziału w II Powiatowym Konkursie 

Fotograficznego pt. „Powiat Zawierciański - z serca Jury”.  Termin nadsyłania prac 

upływa dnia 30 listopada 201 5roku, a uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu 

grudniu 2015 roku. Rozstrzygnięcie będzie miało charakter wernisażu. Najlepsze prace 

znajdą się w albumie oraz innych wydawnictwach promujących powiat zawierciański, 

wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu; 

‒ w dniu 21. marca br. odbędą się Przeprawowe Mistrzostwa H6. Jest to impreza dla 

miłośników samochodów terenowych, odbywająca się na terenie Kamieniołomu  

w Ogrodzieńcu. Impreza objęta jest patronatem Starosty, a powiat funduje puchary  

i koszulki dla uczestników rajdu; 

‒ w dniu 21. marca br. w sali gimnastycznej w Irządzach odbędzie się XII Powiatowy 

Turniej Tenisa Stołowego Strażaków OSP Powiatu Zawierciańskiego. Powiat włącza się 

w organizację imprezy poprzez ufundowanie pucharów, medali oraz upominków dla 

uczestników zawodów; 

‒ kończąc swoje wystąpienie przeprosił za przesuniecie godziny rozpoczęcia sesji w dniu 

dzisiejszym. Było to spowodowane faktem, iż w dniu dzisiejszym w Łazach odbywa się 

podsumowanie jednego z etapów projektu na rzecz osób niepełnosprawnych, 

współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Informacja o spotkaniu 
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została przekazana już po zwołaniu sesji, stąd przez szacunek należny tym osobom 

wnioskował do Przewodniczącego Rady Powiatu o przesunięcie godziny sesji.   

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Miałem zadać zapytanie w interpelacjach, ale skoro Starosta odniósł się do 

termomodernizacji szpitala, to chciałbym, żeby rozszerzył tę informację i powiedział, kiedy 

planujecie wreszcie ogłosić postępowanie przetargowe. Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest 

mała inwestycja. Inwestycja o podobnym charakterze była realizowana między innymi  

w Sosnowcu. Czas jej realizacji to 18 miesięcy. Wiemy, że rozliczenie tej inwestycji musi 

nastąpić do końca czerwca 2016 roku, więc nie ma co zwlekać. Ja wiem, że są tam trudne 

decyzje do podjęcia, ale taka rola Zarządu, żeby trudne decyzje szybko rozwiązywać”. 

 

Starosta Krzysztof Wrona oświadczył, że ustosunkuje się do powyższego problemu  

w punkcie dotyczącym odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.   

 

  

Ad.5.) 
 

Paweł Sokół (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „Ja mam pytanie do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Chciałbym uzyskać takie 

informacje. Jeżeli Powiatowy Zarząd Dróg jest właścicielem dróg powiatowych, to 

wszystkie czynności związane z pasem drogowym powinna obsługiwać ta instytucja. 

Niestety, tak się nie dzieje. Przyjazdy do posesji nie są robione przez Powiatowy Zarząd 

Dróg i mieszkańcy są zmuszani do wykonania tych czynności. Tak nie powinno być. 

Jeżeli ktoś jest właścicielem czegoś, to powinien to realizować; 

‒ teraz druga rzecz. Wykopane rowy bez przepustu tworzą sadzawkę. Tak, jak teraz,  

w momencie roztopów i opadów deszczu tworzą się tam zalewiska brudnej wody, która 

generuje przeróżne bakterie. Tam może dojść do tragedii. Wybiegające małe dziecko 

może się utopić. To są rzeczy bardzo istotne, więc jeżeli nie robi się przepustów, to lepiej 

najpierw tych rowów nie kopać, tylko równocześnie –  jedno z drugim –  żeby ta woda 

mogła spływać, bo zagrożenie jest bardzo duże; 

‒ jeżeli na danym terenie są drogi powiatowe, które wymagają nawożenia i uzupełnienia 

wąwozów  tzw. ziemią bądź innym surowcem, to należy wykorzystać taką rzecz. Jeżeli są 

kopane rowy i jest masa ziemi, która dwukrotnie pokryłaby zasypanie tego wąwozu,  

a wywozi się ją Bóg wie gdzie, szuka się odbiorców czy wywozi się na różne miejsca, 

gdzie ona zupełnie nie jest wykorzystana, to jest to marnotrawstwo, ponieważ można 

ograniczyć wydatki zasypując nią wąwozy. A tak, to ziemia jest rozwożona i odbierana 

przez  prywatnych właścicieli i idzie w niwecz. A później, przy budowie tej drogi trzeba   

trzeba włożyć kupę kosztów na zakup i transport ziemi. W momencie wybierania tych 

rowów można było to wykorzystać, a nie zostało to zrobione. Ja się pytam dlaczego? 

Przecież to jest tak bardzo prosty sposób, żeby wykorzystać ziemię z pożytecznym 

uzupełnieniem wąwozu. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie na te dwa moje zapytania”. 

 

Małgorzata Machura (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „Ja chciałabym zgłosić interpelację dotyczącą ulicy Łośnickiej. Ulica Łośnicka biegnie od 

Kromołowa przez Łośnice w stronę Huty i jest jedną z najniebezpieczniejszych ulic  

w Zawierciu. Dochodzi na niej do różnych  tragicznych wypadków. Ostatnio miał miejsce 
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śmiertelny wypadek w styczniu tego roku. Przy ulicy Łośnickiej brak jest chodnika  

w bardzo dużej części, a także częściowo oświetlenia. Piesi, którzy się poruszają po 

poboczu, poruszają się po powierzchni o złej nawierzchni. Pobocze jest o złej 

nawierzchni, porośnięte jest w niektórych miejscach trawą i krzakami. Na ulicy Łośnickiej 

oczekują tiry na wjazd do Huty i utrudniają przez to poruszanie się pieszych. Chciałabym 

się zapytać Pana Starosty, czy jest już podjęta ostateczna decyzja dotycząca budowy 

chodnika na ulicy Łośnickiej  i tego częściowego brakującego oświetlenia (bo wiem, że 

miała być podjęta wspólnie z Urzędem Miasta w Zawierciu) i czy ta inwestycja będzie 

zrealizowana w 2015 roku”. 

(zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacja została złożona w formie pisemnej). 

 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „Fakt XVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, który odbył się  

5 lutego w Ossie (województwo łódzkie) jest dla mnie asumptem do zadania 

następującego pytania. Czy Zarząd Powiatu rozważyłby możliwość rozszerzenia 

współpracy partnerskiej z kolejnymi podmiotami publicznymi na terenie naszego kraju. 

Chciałbym zaproponować listę takich samorządów. Kryterium doboru polegało na 

wysokiej lokacie w rankingu i dość bliskiej odległości od naszego powiatu. Oto lista 

moich propozycji: 

 powiat kielecki –  1 miejsce w Polsce w rankingu powiatu powyżej 120 tysięcy 

mieszkańców; 

 powiat bielski – 1 miejsce w województwie śląskim, 3 miejsce w Polsce; 

 powiat cieszyński – 2 miejsce w województwie śląskim, 5 miejsce w Polsce; 

 powiat żywiecki – 3 miejsce w województwie śląskim, 8 miejsce w Polsce; 

 powiat jędrzejowski – 2 miejsce w rankingu powiatów od 60 tysięcy do 120 tysięcy 

mieszkańców; 

 Dąbrowa Górnicza – 8 miejsce w Polsce w rankingu miast na prawach powiatu; 

 gmina Siewierz – 10 miejsce w Polsce w rankingu gmin; 

Cel rozszerzenia naszej współpracy partnerskiej jest oczywisty: skorzystanie  

z doświadczeń liderów, próba przetransponowania sprawdzonych w praktyce 

modelowych rozwiązań i szukanie inspiracji do dalszych działań. Ranking prowadzony 

jest w 6 kategoriach, a mianowicie: ranking powiatów do 60 tysięcy mieszkańców, od 60 

tysięcy do 120 tysięcy mieszkańców, powyżej 120 tysięcy mieszkańców, ranking miast na 

prawach powiatu, ranking gmin miejskich i miejsko – wiejskich oraz gmin wiejskich. 

Powiat zawierciański ma 21 pozycję w rankingu powiatów powyżej 120 tysięcy 

mieszkańców. W mojej ocenie zasługuje na wyższą lokatę, gdyż przez niedopatrzenie  

w wielu grupach tematycznych nie zgłosiliśmy należnych nam w rankingu punktów,  

a mianowicie w następujących kategoriach; działania proinwestycyjne i prorozwojowe, 

rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 

samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa infrastrukturalnego, rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarzadzania bezpieczeństwem 

informacji, promocje rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa i inne 

działania promocyjne. Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład 

w sukces w rankingu swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane prywatne przez 

siebie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii. Ale mieszkańcy o tym nie 

wiedzą i uważam, że gminy i powiaty powinny ich o tym informować i pośredniczyć  
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w zgłaszaniu należnych z tego tytułu punktów, co da nam wyższą lokatę i poprawi 

wizerunek naszego samorządu; 

‒ na kolejnej sesji zamierzam złożyć wniosek o złożenie zmian do Statutu Powiatu 

Zawierciańskiego zgodnie z projektem uchwały, który przekażę na ręce 

Przewodniczącego. Dotyczy to wprowadzenia zapisu oraz zmian video z przebiegu obrad 

do protokołu papierowego i prosiłbym wcześniej o przedyskutowanie tego mojego 

projektu na komisjach przy udziale prawników. (Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski stwierdził, że propozycja zostanie przedłożona przed obrady 

poszczególnych Komisji); 

‒ w Zawierciu autobus nr 2 jadący ulicą Równą skręca w ulicę Przechodnią, mija na tej 

ulicy przystanek nie zatrzymując się na nim, bo jego rozkład tego nie przewiduje. Prośba 

mieszkańców polega na tym, aby na wspomnianym przestanku autobus zatrzymywał się, 

chociażby tylko w ramach przystanku na żądanie. Z tego przystanku jest już bowiem 

bardzo blisko do przychodni lekarskiej na ul Piłsudskiego i proponowane zmiany są 

właśnie z myślą o wygodzie pacjentów. Dlatego warto takie inicjatywy i korekty 

realizować, aby ułatwić życie mieszkańców. Na przykład w  jednej z minionych kadencji 

interpelowałem o utworzenie dla autobusu linii „0” przystanku na ulicy Polskiej. vis a vis 

wspomnianej przychodni lekarskiej . Interpelacja odniosła skutek, pacjenci korzystający  

z przystanku są bardzo zadowoleni, a dzisiaj już nikt sobie nie wyobraża, że tego 

przystanku mogłoby tam nie być”. 

(zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacja została złożona w formie pisemnej). 

 

 

Ad.6.)  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 39 / 15  w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Zawierciańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2014 roku, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty  

jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.7.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 40 / 15  w sprawie 

ustalenia terminów sesji i uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii wszystkich Komisji stałych, został poddany pod głosowanie i przyjęty  

jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.8.)   

  

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 41 / 15 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Zawierciańskiego na 2015 rok,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 23 

głosach „za”.    
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Ad.9.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 42 / 15 w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, w wyniku przeprowadzonego 

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

 

 

Ad.10.)   

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Chawuła poinformowała, że Komisja Rewizyjna 

po rozpatrzeniu wszystkich aspektów sprawy uznała, że skarga na Starostę Zawierciańskiego 

jest bezzasadna. Stanowisko Komisji w sprawie skargi stanowi załącznik do ujętego w tym 

punkcie porządku obrad projektu uchwały.  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 43 / 15 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Zawierciańskiego został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.   

 

  

Ad.11.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 44 / 15 w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty  

jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    

 
  

Ad.12.)   

 

Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu 

uchwały dotyczącą wprowadzenia do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Zawierciu komórki organizacyjnej pod nazwą: Administrator Bezpieczeństwa 

Informacyjnego. Bezpośredni nadzór nad komórką sprawować będzie Starosta. Administrator 

Bezpieczeństwa Informacyjnego jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych 

w systemie informatycznym oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku 

wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.  

W związku z powyższym występuje konieczność wprowadzenia następujących zmian do 

Regulaminu Organizacyjnego:  

-  w § 12 w wykazie wydziałów i komórek organizacyjnych dodaje się  pkt 19 w brzmieniu: 

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. 

-   powierzenie Staroście Nadzoru nad Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i  

wprowadzenie tej komórki do wykazu komórek podlegających Staroście, wskazanych w § 15 

ust. 1 pkt 8).  

- dodaje się § 45a w brzmieniu: Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym oraz 

podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie 

zabezpieczeń.  

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacyjnego należy:  

1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności 

przez:  
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a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,  

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób 

przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,  

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z 

przepisami o ochronie danych osobowych; 

d)prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z 

wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w 

art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 tej ustawy”.  

Utworzenie powyższego stanowiska skutkuje wprowadzeniem stosownych zmian do 

schematu organizacyjnego Starostwa.  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 45 / 15 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 wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu, został poddany pod głosowanie 

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

  

 

Ad.13.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 46 / 15 w sprawie 

uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu, został 

poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.14.)   

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Aniceta Książek – Słomka 

oświadczyła, że  Członkowie Komisji na swoim ostatnim posiedzeniu zaopiniowali 

pozytywnie projekt uchwały, omawianej w tym punkcie porządku obrad. Opracowanie tekstu 

jednolitego Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu ma na celu uporządkowanie treści 

aktu, do którego od momentu uchwalenia wprowadzono szereg zmian.  W najbliższym czasie 

prowadzone będą prace, zmierzające do dostosowania zapisów statutu do aktualnej 

organizacji placówki.  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 47 / 15 w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Zawierciu, w wyniku 

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

 

 

Ad.15.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 48 / 15 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 wraz z autopoprawką 

Zarządu Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 23 głosach 

„za”.    
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Ad.16.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VI / 48 / 15 w sprawie 

zmian w budżecie powiatu na 2015 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

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

 

 

Ad.17.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił informację o pracy 

między sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 29.01.br. wpłynęła informacja o utworzeniu Klubu Radnych PSL. Klub składa się 

z 8 członków. Przewodniczącym został wybrany Paweł Skóra, Zastępcą 

Przewodniczącego –  Tomasz Ślusarczyk, Sekretarzem –  Róża Kończyk. Wraz ze 

zgłoszeniem został przedłożony Regulamin działania Klubu; 

‒ w dniu 30.01. br. Rada OPZZ Województwa Śląskiego przesłała informację o strukturze 

terenowej OPZZ oraz wskazała Przewodniczącą Rady Powiatowej OPZZ w Zawierciu 

Dorotę Pytlik jako swojego przedstawiciela, z którym należy się kontaktować w sprawach 

dotyczących konsultacji społecznych wynikających z ustawy o samorządzie jak również 

w sprawach dialogu społecznego;   

‒ w dniu 11.02.br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 

przekazała „Informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz  

o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2014 rok” (zgodnie z planem pracy na 2015 rok, 

materiał ten będzie przedmiotem obrad Rady w miesiącu maju br.); 

‒ w dniu 13.02. br. wpłynęło zaproszenie Związku Powiatów Polskich do udziału  

w  Kongresie z okazji XXV-lecia Samorządu Terytorialnego; 

‒ w dniu 25.02. br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące 

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

styczeń 2015 roku.   

 

Ad.18.)   

 

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

udzielił Starosta Krzysztof Wrona i wyznaczone przez niego osoby. 

 

Zapytanie Rafała Krupy: 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W nawiązaniu do zapytania radnego Rafał Krupy odnośnie termomodernizacji  szpitala 

chcę poinformować, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu podęliśmy decyzję o ogłoszeniu 

przetargu. Wszelkie dokumentacyjne sprawy są już na ukończeniu. Były pewne wątpliwości, 

ale zostały w jakiś sposób rozwiane i usankcjonowane decyzją Zarządu po ogłoszeniu 

przetargu. Przetarg ten zostanie ogłoszony w pierwszych dniach marca (mamy już koniec 

tygodnia i koniec lutego). Trwają wszelkie prace związane z ogłoszeniem tego przetargu  

i w najbliższych dniach zostanie ogłoszony”. 
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Interpelacje Pawła Sokoła:  

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek oświadczył, 

że zgodnie z wnioskiem radnego odpowiedź na złożone przez niego interpelacje zostanie  

złożona w formie pisemnej. 

 

Interpelacja Małgorzaty Machury:  

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odnośnie interpelacji dotyczącej chodnika na ulicy Łośnickiej pragnę wyjaśnić, że chodnik 

będzie wykonany w 2015 roku.  Odbyło się spotkanie odnośnie w partycypacji w kosztach 

przedsięwzięcia  CMC, gminy Zawiercie i Starostwa. Prezes Kozicz z CMC zadeklarował 

swój udział. Odcinek, jaki jest do wykonania, został Panu Prezesowi pokazany. Prace będą 

prowadzone od tego miejsca, gdzie został chodnik zakończony w latach poprzednich aż do 

pierwszego skrętu w prawo, tj. do ulicy Astronautów, gdzie naprzeciwko jest przystanek.  

Wartość tego zadania to kwota ok. 200.000 zł”.  

 

Interpelacje Marka Szczygłowskiego: 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W nawiązaniu do interpelacji Marka Szczygłowskiego chciałbym dodać, że w ramach 

porozumienia Związku Powiatów Polskich odbyło się spotkanie w Ossie, głównym celem 

którego był wybór władz. Nowym Przewodniczącym został Starosta Bocheński Ludwik 

Wegrzyn, którego pierwsze działania dotyczyły skierowania do Trybunału Konstytucyjnego 

skargi na rozporządzenie w sprawie liczenia subwencji oświatowej na dzieci 

niepełnosprawne, która metryczką przypisana jest bezpośrednio do jednostki, która realizuje 

powyższe zadania. Ten temat wzbudził pewne emocje, jednak sugestia idzie w tym kierunku, 

by  przywrócić funkcjonowanie tego zapisu w dotychczasowej formie, jaka obowiązywała 

dotychczas, gdyż pozwalało to na łagodzenie pewnych niedoborów w zakresie oświaty. Było 

też posiedzenie konwentu starostów  województwa (najbliższe odbędzie się w miesiącu marcu 

br.) Miałem okazję spotkać się ze starostami, zwłaszcza strony południowej i pewną 

współpracę już rozpoczęliśmy. Myślę, że będzie to związane z wymianą doświadczeń, jak 

również kolejnymi posiedzeniami, które w poszczególnych etapach będą się odbywać w tych 

starostwach (w swoim czasie również w Zawierciu). Będzie to  pewna platforma dialogu  

i wymiany doświadczeń, jak również wspólnych działań, które są niezbędne do realizacji 

statutowych zadań starostw. Jeżeli chodzi o świętokrzyskie i małopolskie, to tak się składa, że 

administracyjnie kiedyś należeliśmy do tego samego województwa i pewne więzi dalej 

funkcjonują (pod administracją kościelną nawet do tej samej diecezji), więc mamy okazję się 

spotkać przy innych okazjach, spotkaniach noworocznych czy opłatkowych w tej diecezji  

i wiele rozmawiamy. Znam zarówno Starostę Jędrzejowskiego i szefa Konwentu, więc jest 

szereg rzeczy, które wymagają nowego spojrzenia i dowiedzenia się, jak oni je rozwiązują, 

bowiem mają stosunkowo wysokie doświadczenie i praktykę w tych decyzjach. Nie mniej 

jednak są to  podmioty nieco mniejsze, jeżeli chodzi o liczebność ludnościową, więc może 

dlatego jest łatwiej w wielu tematach  Chciałbym powiedzieć, że nie zostaje to w cieniu 

naszych niezauważalnych tematów, jednak być może nie wszystkie wydarzenia stają się jak 

gdyby efektem ich pokazania. W swoich najbliższych sprawozdaniach również ten zakres 

informacji będzie dość szczegółowo przekazywany Paniom i Panom radnym”. 
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Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek zobowiązał 

się do wystąpienia do Gminy Zawiercie z wnioskiem, aby autobus zatrzymywał się na  

ul. Przechodniej.   

 

 

Ad.19.)   

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chciałbym w czasie dyskusyjnym odnieść się szeroko do innych spojrzeń po tych 

pierwszych miesiącach funkcjonowania w Starostwie i może nie dokonywać analizy 

szczegółowej bądź też swoistego bilansu otwarcia, ale spojrzenia wstecz z jakiś uwagami 

niemniej obiektywnej oceny.  

Na początek to, co budziło przez ostatnie kadencje bardzo wiele emocji, czyli budowa 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Chciałbym Państwa poinformować, że w dniu  

31. grudnia 2014 roku dokonano przekazania na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowanej inwestycji pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

w Zawierciu” o łącznej wartości 18.470.651,79 zł, w tym budynek SOR o wartości 9.000.000 

zł, lądowisko dla śmigłowców, hydrofornię, zasilanie dwustronne, tlenownię, infrastrukturę 

techniczną, tomograf komputerowy, sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie innego 

rodzaju. W dniu 10 lutego br. odbyło się w Śląskim Oddziale  Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Katowicach spotkanie Starosty i Członka Zarządu Marii Milejskiej z władzami 

oddziału w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usług w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym w Zawierciu. Złożone zostały stosowne dokumenty i oczekujemy  na 

odpowiedź w tym przedmiocie.  

Oceniając sytuację finansową szpitala i patrząc na wynik finansowy należy zapytać lub też 

mieć wątpliwość, dlaczego tylko trzy razy poręczenia zostały przez szpital spłacone. To do 

nich należy, a płaci te poręczenia Starostwo Powiatowe. Chcę dodać, że kwota spłaconych 

kredytów i pożyczek przez Starostwo, to jest już ponad 12 mln zł. Proszę sobie zadać pytanie, 

jak wielki ciężar ponosi Starostwo, wydając te środki na funkcjonowanie szpitala w zakresie 

poręczeń. Te środki nie poprawiają wskaźników majątkowych Starostwa, bo nie przynoszą 

zasobu materiałowego, nie podnoszą wartości majątkowej Starostwa. W związku z tym 

pogarszają się wskaźniki, co w efekcie powoduje, że większość inwestycji w czasie tematu 

drogowego czy pozostałych jest realizowana głównie z kredytów. Zachodzi kolejne pytanie 

(często zadawane przez pracowników tego budynku i nie tylko w formie pisemnej), pytanie   

o podwyżki. Pytam zatem i odpowiadam jak i z czego mamy do tego dołożyć? Skoro 

intensywność tej spłaty jest stosunkowo wysoka i następuje dyslokacja środków właśnie na te 

poręczenia, budzą się obawy, jaki do końca ten wynik jest dodatni, skoro efektów dla 

Starostwa w wyniku poręczeń nie ma. Trzeba temu w jakiś sposób przyjrzeć się bardziej 

dokładnie i określić, bo przede wszystkim Starostwo musi złapać jakiś oddech  finansowy, 

który pozwoli na realizację zadań, które są w jego strukturowych obowiązkach. 

Poważnym problemem, który narastał z czasem, a który może nie jest jeszcze tak widoczny, 

ale może w skutkach do szpitala odbić się negatywnie i z którym param się w ciągu 

ostatniego miesiąca z trudnymi aspektami, to konkurencja. Taka niewielka informacja  

w prasie, że powstanie szpital koło Szczekocin. Wiąże się z tym pewne zagrożenie. 

Oczywiście odbyłem kilka spotkań z grupą, która prowadzi zamiar tej inwestycji. Jeden  

z wydziałów jest konkurencyjny dla naszego szpitala. Zachodzi zatem pytanie, co zrobić, by 

rzeczywiście przy tym stole, na którym są kontrakty, nie nastąpiło zwarcie interesów, 
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polegające na tym, że występują dwa podmioty z tego powiatu. To rzeczywiście jest 

pogorszenie sytuacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Tak wiele różnych opinii 

krążących wśród leczonych tam osób bądź też osób odwiedzających nakazuje przewidywać 

bardzo zły scenariusz w tej materii. Zachodzi pytanie, czy rzeczywiście całość usług 

kardiologicznych, które ma realizować szpital w  Szczekocinach, czy nie da się w jakiś 

sposób uaktywnić w tej części działań leczniczych w tym szpitalu, bowiem  praktycznie  

70 tysięcy mieszkańców w Zawierciu czy też okolicy,  to bezpośrednio sąsiedztwo tego 

szpitala. Nie ukrywam, że próbujemy podjąć w tej sprawie rozmowy z kardiologią 

zabrzańską, żeby spróbować uruchomić taki oddział właśnie tutaj, ponieważ pozostawienie 

takiej liczby mieszkańców bez rozwiązania tego problemu wydaje się zadaniem bardzo 

ważnym, jak również społecznie bardzo wrażliwym. Poza tym jest może poprawić 

skuteczność  rangę tego szpitala i  poziom świadczonych usług. Zdajemy sobie sprawę, że do 

wszystkiego potrzebne są pieniądze. Z tymi pieniędzmi jest nie najlepiej, ale myślę, że to 

zadanie i ta propozycja byłaby realizowana w formie swoistego przetargu na świadczenie 

takich usług przez jedną lub więcej kardiologii, występującej w przetargu do tego zadania. 

Nie ukrywam, że chciałbym podkreślić, że ten zakres usług jest ważny ze względu na serce 

jako jeden z najważniejszych organów człowieka i konieczne jest ratowanie tego elementu, 

czyli właśnie dostępności szpitala w tym zakresie. Myślę, że w tym momencie, gdyby to 

szpital zawierciański wystąpił w kontrakcie, to byłoby łagodnie z przejściem w tym zakresie 

świadczonych usług, zarówno przez jedną, jak i drugą stronę, bowiem nie ma formalnych 

przeszkód, że drugi podmiot z tego zakresu na terenie powiatu może powstać. Daję to pod 

rozwagę Wysokiej Rady jako temat bardzo ważny i istotny, którym jest bezpieczeństwo 

zdrowotne a przede wszystkim dla mieszkańców miasta, jak również okolicy tutaj związanej. 

Po kolejnych analizach patrzących na funkcjonowanie tego Starostwa okazuje się, że mamy 

znaczące niedobory w oświacie. Skąd one się biorą? Jeżeli przyjmiemy standard 32 uczniów 

do klasy, to tych pieniędzy powinno wystarczyć. Dzisiaj wpłynęła subwencja oświatowa  na 

2015 rok, która w minimalnym stopniu niweluje 3- milionowy brak w oświacie i zmniejsza go 

to poziomu powiedzmy 2,8 mln zł. Zachodzi pytanie, jak to się stało, dlaczego nie było 

reżimu dyscypliny naborowej. Już dyrektorom powiedziałem, że bardzo się cieszyliście, jak 

odbieraliście zgody na nowe oddziały, ale dzisiaj będziecie płakać, będziecie zwalniać 

nauczycieli. Taka drobna decyzja jak zgoda na niepełny obsadowy oddział, skutkuje 

niedopełnieniami generalnymi w oddziałach oświaty ponadgimnazjalnej, co powoduje, że    

jest około 30 paru etatów, które musimy zapłacić, nie uzyskując na to subwencji. To jest 

właśnie ta brakująca kwota, która dokładnie równoważy się z ilością przerostu etatów. 

Pomijam te, które wynikały z decyzji Zarządu, związanych z realizacją określonych 

programów unijnych dotyczących budowy hal czy też innymi zadaniami, które warunkowały 

przyrost składnika majątkowego (dotyczących na przykład budowy hali w Żarnowcu) należy 

uznać za konieczne i wymuszone projektem.  Zdaję sobie sprawę, że to była konieczność 

projektowa, która wymuszała pewne działania, dlatego nie ukrywam, że podejmę działania 

łącznie z Wydziałem, dyscyplinujące ten obszar. Bowiem mamy infrastrukturę oświatową 

przygotowaną na trzykrotną liczbę uczniów, jaką na dziś posiadamy. Jest też wielce 

niepokojące (co też chcę powiedzieć), że na 70% oddziałów naborowych, będących  

w Zawierciu, Zawiercie demograficznie dostarcza około 30 % (a może poniżej) uczniów do 

tych oddziałów. Znaczna część młodzieży z Zawiercia wyjeżdża, czyli jest zasilanie 

Zawiercia generalnie młodzieżą poza zawierciańską. Zachodzi pytanie, dlaczego tak się 

dzieje. Rozmawiałem już na ten temat z Prezydentem Zawiercia, jak również ze związkami 

zawodowymi, dyscyplinując wzajemną współpracę. Nie może bowiem tak być, że ci, którzy 

mają oddziały z naboru są cacy, a ci, co mają z wyboru – to be, bo często takie konflikty 

istnieją między szkołami, a nie służy to współpracy. Jest potęgowanie niedoborów w oświacie 

i gorszych skutków z tego tytułu branych pod uwagę. Zachodzi zatem pytanie, czy nie należy 
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wzmocnić szkolenia ogólnokształcącego w niektórych obszarach, w których następuje 

wypływ młodzieży zawierciańskiej. Stawiam to pytanie pod rozwagę i postawiłem to pytanie 

również dyrektorom szkół pod rozwagę żeby się tym zajęli.  

Kolejnym obszarem w oświacie, który mnie absorbował, jest sprawa hal sportowych.  

Przecież wybudowana jest hala w Szczekocinach, hala Żarnowcu, w Pilicy, w I LO im. S. 

Żeromskiego. Pytam, co z tego, jakie ssą sukcesy sportowe, jakie są drużyny sportowe na 

terenie powiatu, które by odzwierciedlały taki stan rzeczy. Ponosimy koszty eksploatacyjne 

tych obiektów i teraz zachodzi pytanie, czy nie lepiej było w tym czasie więcej środków 

skierować na szpital, żeby nie doszło do tego zadłużenia niż na budowę hal, bo efekt, mimo 

wszystko, jest mizerny. Zapytałem również dyrektorów o zdanie, dlaczego młodzież sportowa 

wyjeżdża z Zawiercia. Są hale,  nie ma udziału sportowego. Może należałoby się nad tym 

pochylić i zastanowić, czy rzeczywiście dyrektorzy są dyrektorami tylko nauczycieli, czy 

mają być dyrektorami Starostwa i uczniów. Wydaje mi się, że przypatrując się temu, 

faktycznie należy spojrzeć na to ostrzej i dokładniej, ponieważ tak dalej być nie może. 

Doszliśmy do muru i to jest koniec. Nie ma z czego dołożyć, bo nie ma z czego dołożyć, więc 

zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele i społeczeństwo musi zdać sobie sprawę, nie ma innej 

drogi, jak dyscyplinowanie środków publicznych w tym zakresie. Wiem, że Karta 

Nauczyciela,  jak mówi wielu ludzi, jest dzisiaj wielką przeszkodą w realizacji zadań 

jednostek samorządu terytorialnego (z tym samym problemem borykają się szkoły 

podstawowe i gimnazja) I faktycznie, przyszło to również do nas. Tam podejmowane są 

decyzje strategiczne w tym zakresie, zmieniające cały układ. Nie uda się prowadzić dalej  

w ten sposób. Jest to stan zastały i nie możemy  tych uczniów gdzieś przenosić. Te oddziały 

funkcjonują, więc koszty braku dyscypliny będą bardzo drastycznie dotykały Starostwo w 

tym roku i w przyszłym. Jeśli te dwa rocznika zejdą z mało licznych klas, to wtedy 

rzeczywiście możemy mówić o odblokowaniu tego problemu. Podejmowałem przez Wydział 

próby standaryzacji oddziału, bo były i są brane pod uwagę, jeśli zachodzi taka konieczność, 

to musimy takie zmiany dokonać. Dyrektorzy są o tym informowani i będziemy starali się to 

bezwzględnie przestrzegać. 

Jeśli chodzi o kolejny obszar, o którym chciałem tutaj powiedzieć, to drogi. Jest to taki 

drażliwy element, który najbardziej podoba się samorządom stopnia podstawowego i nie 

tylko. Zresztą widać wyraźnie że i na tej sali. Wokół tego tematu jest bardzo żywa dyskusja. 

No bo cóż lepiej widać w działalności każdego samorządu, jak nie drogę lub chodnik. Jest 

pytanie czy jesteśmy w stanie aż tyle zadań zrealizować naraz. Te środki są skromne, 

ponieważ one wypływają w innych kierunkach. Próbowałem podjąć działania z powiatem 

miechowskim o przeklasyfikowanie jednej z dróg powiatowych na wojewódzką. Jest  

akceptacja po tamtej stronie powiatu, jednak okazuje się, że oprawa prawna dotycząca 

możliwości przekwalifikowania takiej drogi jest praktycznie niemożliwa, bo wymaga zgody 

dwóch ministrów. Tego  nie jesteśmy w stanie przejść i po prostu ten układ jest układem, 

którym musimy się gospodarzyć. A więc realizacja tych zadań również wymaga wsparcia  

i właściwej relacji z samorządami podstawowymi, bowiem to one w dużej części są 

beneficjentami tych dróg, tych chodników, a nie tak do końca Starostwo spod ulicy 

Sienkiewicza 34. Działania o współpracy i zrozumieniu w tym zakresie muszą być 

realizowane w tej sytuacji finansowej przy wzajemnym zrozumieniu, szacunku i pomocy. Są 

samorządy, które nam zalegają z zapłatami stosownych porozumień. Nie ukrywam, że jeszcze 

nie pora mówić które i na jaką kwotę, bowiem ich udziały zostały pokryte kredytem. Więc  

i to świadczy o tym, co w tym temacie się dzieje i co wpływa na końcowy wynik. 

Wykonawca musiał mieć zapłacone i takie decyzje musiały być podjęte żeby za realizację 

zadania zapłacić. 

Ważnym problem jest również tematyka aplikacji wniosków i rozliczanie wniosków z RPO 

czy z PROW. Okazuje się, że w ostatnim czasie (to jest opinia szeregu samorządów) jest   
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nadinterpretacja w kontroli albo też zbyt uszczegółowienie kontroli w takim zakresie, który 

był nieprzewidywalny z początku składania wniosku. Wiele samorządów boryka się  

z koniecznością zwrotu środków. Nie minęło to i naszego Starostwa. Nie są to rzeczy 

zawinione przez nas, ale zmieniające się przepisy powodują, że musimy sięgnąć po lepszych 

specjalistów z tego zakresu. Będę wnioskował o zatrudnienie  specjalistów z tego zakresu, 

którzy mają najlepsze kwalifikacje, żeby uniknąć tego typu zwrotów, bowiem zaczynają to 

być dosyć bolesne sprawy, które dla skutków finansowych Starostwa nie są nieodczuwalne. 

W nowej perspektywie, która wchodzi w życie, ten obszar musi ulec wzmocnieniu  

w działaniach Starostwa Powiatowego.  

Mówiąc o kolejnej sprawie, która jak zwykle budzi emocje, to sprawa kadrowa. O tym 

temacie rzadko kto chce mówić. Nie chcę wskazywać, bo są to sytuacje bardzo ciężkie  

i rzeczywiście wybory są bardzo trudne, nie mniej jednak myślę, że pewien etap 

tymczasowości mamy  już za sobą. Nie może być  tak, żeby naczelnicy wydziałów byli jako 

po – pełniący obowiązki. Będą  ogłoszone w tym zakresie konkursy i faktycznie 

uprawomocnienie się naczelników stosownie do wymogów ustawowych, jakie powinny przy 

nich stać przy sprawowaniu funkcji naczelniczych. Ja nie będę nikogo zwalniać czy też nie 

dam szansy. Każdy ma prawo w konkursie startować i musi się do tego przymierzyć, 

przedstawić takie motywacje, które pozwolą przekonać komisję konkursową do objęcia tych 

stanowisk. Państwo najlepiej wiecie, gdzie są  stanowiska po. Również chcę się ustosunkować 

do stanowisk, gdzie wiek emerytalny już zawitał kilka lat wcześniej i trzeba by się zastanowić 

nad sobą, jak również spojrzeć prawdzie w oczy, że na terenie powiatu jest dużo młodych 

ludzi i oni też czekają. Będąc dzisiaj w Łazach  na konferencji, widziałem wystąpienia 

młodych ludzi, ich werwę, ich zaangażowanie i przede wszystkim postawę. No cóż, 

przychodzi zmiana czasu, przychodzi zmiana warty i trzeba się z tym pogodzić. Nie chcę tego 

robić, nie chcę być złośliwy i nie będę tego robić złośliwie. Proszę o wyrozumiałość. Jestem 

już po uzgodnieniach z tymi osobami, bowiem każdy ma prawo do godnego odejścia, każdy 

musi być doceniony za swoją pracę i chciałbym to robić w sposób szczególny, tak jak 

pozwalają na to warunki Starostwa. Nie chodzi specjalnie o środki finansowe, bo tych za 

wiele nie mamy, ale chociaż moralna satysfakcje i forma docenienia, odznaczenia, 

podziękowania za to, że przepracowali stosowne lata i to się im należy, na to zasłużyli. Nie 

mniej jednak musi być zrozumienie po stronie pracowników, bo z całą satysfakcją chcę 

powiedzieć, że żegnałem dwie osoby odchodzące ze Starostwa w ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy. To są osoby, które przyszły w drugim dniu, kiedy nabyły prawo do emerytury. Co 

ja im miałem powiedzieć, zostańcie jeszcze. To była ich świadoma decyzja, okazali 

dojrzałość, mądrość i zrozumienie sytuacyjne. więc jest pora, żeby również zastanowić się 

nad swoim postepowaniem w swojej pracy i swojej rzetelności wobec samego siebie i wobec 

innych”. 

 

  

Ad.20.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  
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