
BR.0002.009.2015.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  VII / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 26. marca 2015 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Kleszczewskiego. Początek 

obrad – godzina 10.00.  

 

Obecni: 
 

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

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu 

zawierciańskiego z Burmistrzem Miasta Poręba Ryszardem Spyrą i Przewodniczącym Rady 

Gminy we Włodowicach Alojzym Leśniakiem, 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 VII 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 poprosił radnych o zgłaszanie uwag 

do przekazanego w materiałach sesyjnych porządku obrad sesji.  

 

Wobec braku wniosków ze strony radnych przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie 

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

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.” 

W uzasadnieniu wskazano, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zarząd Powiatu 

jako organ właściwy do wydania decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, może udzielić 

jednostce, która prowadzić działalność opiekuńczo – wychowawczą, bonifikaty od opłaty 
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rocznej tylko za zgodą Rady Powiatu . Wobec faktu, iż termin wnoszenia opłaty za 2015 rok  

upływa z dniem 31 marca br. rozpatrzenie przedmiotowej uchwały na obecnej sesji jest 

uzasadnione.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 

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

obrad.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zdecydował, że powyższy projekt 

uchwały,  rozpatrywany będzie  w pkt 18 porządku obrad. Kolejność  pozostałych punktów 

porządku obrad zmienia się odpowiednio.  

 

Porządek obrad sesji po zmianach przedstawiał się następująco:  

   
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu Nr VI / 15 z dnia 26. lutego 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 z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu w 2014 roku wraz z wykazem 

potrzeb powiatu w sferze pomocy społecznej. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 

powiatu zawierciańskiego w 2015 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań 

Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015 – 

2020. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV / 666 / 14 z dnia  

28 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia  Statutu Centrum Administracyjnego 

Placówek  Opiekuńczo- Wychowawczych w Zawierciu. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2014 rok. 

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

przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. 

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

przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 

nieruchomości   położonej w Szczekocinach. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków 

unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej na lata 2015 – 2024.  

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

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Zawierciu. 
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19. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymywanej 

korespondencji. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 

  

  

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych, protokół Nr VI / 15 z dnia 26 lutego 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: 10. marca, 18. marca,  

19. marca i i 25. marca br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

 

 przygotował sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2014 rok 

oraz informację o stanie mienia powiatu, które w ustawowym terminie przekazane zostaną 

Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach; 

 

 podjął uchwały w sprawach: 

– zmian w budżecie powiatu na 2015 rok oraz zmian w planie finansowym; 

– przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2014 rok; 

– udzielenia upoważnienia Staroście i Wicestaroście do reprezentowania powiatu 

zawierciańskiego w zakresie realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+, 

które będą realizowane przez Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego  

w Łazach, Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu i Zespół Szkół  im. gen. J. Bema 

w Zawierciu; 

– udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Zawierciu do realizacji projektu pt. „Junior – program aktywizacji zawodowej 

absolwentów niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

– ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości 

stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego, pozostających w trwałym zarządzie 

jednostek organizacyjnych powiatu; 

– udostępniania nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego; 

Nieruchomość, położona w Zawierciu przy ul. Rataja 29a, zostanie odpłatnie 

udostępniona Polskiej Spółce Gazownictwa na czas budowy przyłącza gazowego;  

– powołania komisji konkursowych do oceny ofert, złożonych  w otwartych konkursach 

ofert, na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2014 roku w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
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– wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu, które 

zostały wyłonione w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w następujących 

dziedzinach: 

 „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, 

pomoc społeczna i  przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku 

pracy” – wybrano 5  ofert i przyznano dotacje w łącznej wysokości 14.750 zł; 

 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego” - 

na realizację zadań przyznano dotacje dla 9 organizacji pozarządowych w łącznej 

wysokości 22.800 zł; 

 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – wybrano 12 ofert i przyznano 

dotacje w łącznej wysokości 26.450 zł. 

– uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 

„Elektrownie wiatrowe”  na obszarze gminy Szczekociny wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko (opinia pozytywna); 

– uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 

„Rejon północno-zachodni Zarzecza w Szczekocinach” wraz z prognozą  

oddziaływania na środowisko (opinia pozytywna). 

 

 przyjął informacje: 

– o dochodach powiatu zawierciańskiego, uzyskanych w 2014 roku z tytułu najmu  

i dzierżawy składników majątkowych; 

– na temat stanu zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zmiany 

sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół  im. J. Bema dla potrzeb 

funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu; 

– z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w miesiącach styczniu i lutym br.;  

– o dokonanych zmianach w planach finansowym rachunków dochodów własnych szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat zawierciański. 

 

 zapoznał się z: 

– raportem z „Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych  w powiecie 

zawierciańskim w 2014 roku”, opracowanym przez Powiatowy Urząd Pracy                            

w Zawierciu; 

– sprawozdaniem z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych powiatu 

zawierciańskiego oraz jego jednostek podległych, obejmujących należności pobierane 

przez Starostwo Powiatowe.  

  

 zatwierdził protokół rokowań zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej, położonej przy ulicy Rataja w Zawierciu; 

 

 wyraził zgodę na złożenie wniosków do Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy  

o udzielenie dotacji na realizację: 

 zajęć dodatkowych dla wychowanków Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze 

Włodowskiej’ 

 projektu pn. „Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie - promocja 

specjalistycznych form pomocy dla dzieci i rodzin z powiatu zawierciańskiego”, 

planowanego do realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zawierciu. 

 

 wyasygnował środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przewozu 

uczniów Zespołu Szkół w Porębie na „Dni Kariery Zawodowej 2015”: 
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 wyasygnował kwotę 4.000 zł na sfinansowanie wyjazdu uczennicy kl. I b Technikum nr 3 

w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu Marleny Magiera na mistrzostwa świata 

szkół w biegach na orientację.  

Zawody odbędą się w dniach 18 – 25 kwietnia 2015 roku w Antalya-Kemer w Turcji. 

Uczennica została zakwalifikowana do zawodów dzięki zdobyciu piątego miejsca  

w Ogólnopolskich Zawodach w Biegach na Orientację. Opiekę nad uczestniczką podczas 

wyjazdu sprawował mgr Sebastian Mularczyk, nauczyciel Gimnazjum nr 3 w Zawierciu, 

z uwagi na to, iż w zawodach biorą również udział dwie uczennice tej szkoły. 

Organizatorem wyjazdu jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu. 

Przelot organizuje HKS Azymut Mochy (lot czarterowy); 

 

 zadecydował o zabezpieczeniu środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego dla 

zadania dotyczącego termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu;  

 

 w związku z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z dnia  

5 marca br. w sprawie wysokości składki członkowskiej od 1 mieszkańca (wzrost z 0,12 zł 

do 0,14 zł), która stanowi podstawę do naliczania i zapłaty składki z tytułu członkostwa, 

wyraził zgodę na wyrównanie do wymaganej kwoty zapłaconej I raty składki za rok 2015; 

 

 zaakceptował przebieg trasy projektowanej infrastruktury teletechnicznej  i wyraził zgodę 

na wejście w teren działki stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego, będącej  

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu  w związku  

z realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez firmę ITCOMP Sp. z o.o. w Zawierciu. 

 

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

sesji. 

 

Jednocześnie poinformował, że: 

 

‒ rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1708 S  

w miejscowości Łazy, realizowaną przez powiat  w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych przy współudziale finansowym Gminy Łazy.  

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych MYSZKÓW  Sp. z o.o.  Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 

25.lutego 2015 roku na kwotę 3.557.255,51 zł brutto. Termin wykonania  inwestycji 

ustalony jest na dzień  15 października 2015 roku.   

 

Ponadto przekazał informacje o istotnych wydarzeniach, które odbyły się w ostatnim czasie 

na terenie powiatu: 

 

– w dniu 27. lutego br. w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła 

się XXIII edycja Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych,  

w której wzięło udział 40 młodych rolników z całego województwa. Olimpiada wyłoniła 

pięcioro zwycięzców, którzy wezmą udział w finale krajowym w Kielcach. Wśród 

laureatów Olimpiady znalazł się uczeń ZSRCKU w Żarnowcu. Powiat Zawierciański, 

jako jeden z kilku samorządów, ufundował nagrody dla finalistów; 

– w dniach 12 – 13. marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Zawierciu odbyła się 

kolejna edycja konferencji „Żermun 2015”, wzorowana na sesjach Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. W obradach wzięło udział 90 uczniów z 12 szkół gimnazjalnych  
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z powiatu zawierciańskiego oraz  z Siewierza. Tematem debaty była rola kobiet  

w rozwoju globalnym. Obrady odbywają się w języku angielskim; 

– w dniu 17. marca br. w Zawadzie Pilickiej odbyła się konferencja pn. „Nowe możliwości 

rozwoju obszarów wiejskich w latach 2015-2020", zorganizowana przez Wydział 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa. W konferencji udział wzięli 

samorządowcy z gmin powiatu zawierciańskiego, przedstawiciele instytucji rolniczych 

oraz rolnicy; 

– w dniu 20.  marca br. odbyły się obchody 80 rocznicy powstania Zespołu Szkół  

im. O. Langego w Zawierciu;   

– w dniu 21. marca br. w Irządzach odbył się XII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego 

Strażaków  OSP Powiatu Zawierciańskiego; 

– w dniu 24. marca br. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się spotkanie 

zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Zawierciu, podczas 

którego m.in. wręczono listy gratulacyjne młodzieży, która po raz pierwszy w życiu 

honorowo oddała krew; 

– w dniach 2. marca – 2 . kwietnia br. na terenie powiatu przeprowadzana jest kwalifikacja 

wojskowa, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób 

podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do 

pełnienia służby wojskowej. Terminarz stawiennictwa na kwalifikację wojskową dla 

poszczególnych gmin powiatu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych.   

 

  

Ad.5.) 
 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „w ciągu ostatnich lat na terenie gminy Zawiercie, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, 

wiele osób zdecydowało się na wymianę starych pieców węglowych na nowe ekologiczne 

węglowe lub gazowe, zamontowanie kolektorów słonecznych czy pomp ciepła i dociepleń 

budynków. Dlaczego mimo tych działań proekologicznych w ramach programu Obniżenia 

Niskiej Emisji nie obserwujemy jej faktycznego obniżenia? W minionych latach 

interpelowałem o umieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego 

komunikatu ekologicznego, aby każdy mieszkaniec mógł w łatwy sposób przekonać się  

o tym, czy stężenie groźnego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10 mieści się  

w granicach normy, czy ją przekracza. Punkt pomiarowy znajduje się w Zawierciu przy 

ulicy Skłodowskiej-Curie, na terenie Gimnazjum Nr 3. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 2012 roku dobowa norma dla PM10 wynosi 50 ug/m
3
 i umownie 

może być przekroczona przez 35 dni w roku (moim zdaniem w żadnym dniu nie powinna 

być przekroczona, ale z tym rozporządzeniem musimy się zgodzić). Analizując komunikat 

ekologiczny na stronach Starostwa Powiatowego od 1 stycznia 2014 roku do  31 grudnia 

2014 roku łatwo stwierdzić, że aż przez 80 dni norma pyłu zawieszonego była 

przekroczona, a przez 11 dni nie wykonano pomiarów, czyli łącznie aż 91 dni nasze 

zdrowie było zagrożone. Największe przekroczenia normy występują w miesiącach 

zimowych, co świadczyłoby, że w prywatnych posesjach spala się niedozwolone 

materiały, śmieci i odpady, co jest powodem wzrostu PM10 i toksycznych rakotwórczych 

związków. Straż Miejska dostała upoważnienie, aby kontrolować prywatne domy pod tym 

kątem. Łatwo przecież namierzyć dom, gdzie spala się niedozwolone materiały, gdyż 
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stwierdza się gęsty czarny czy kolorowy dym oraz bardzo intensywny przykry zapach. 

Jaki jest bilans działań Straży Miejskiej w tej kwestii, ile wykryto nieprawidłowości, ile 

wymierzono mandatów i w jakiej wysokości, dlaczego te działania są nieskuteczne. Jaki 

jest też bilans w 2014 roku działań kontrolnych zakładów przemysłowych pod tym 

względem np. huty CMC lub Zakładu „Virtu”? 

‒ nasza sala sesyjna nie jest wietrzona przed naszymi obradami, a ja od kilkunastu lat 

przychodzę wcześniej przed sesją i otwieram wszystkie okna. Na sali mamy wentylację 

bierną i te nieliczne kratki wentylacyjne dostarczają nam nielicznej ilości świeżego 

powietrza. W minionych kadencjach proponowałem założyć w tej sali klimatyzacji, ale 

spotkało się to z krytyką i postrzegane było w kategoriach luksusu. Klimatyzacja to nie 

luksus, to standard. Na obecną chwilę w budynku mamy klimatyzację tylko  

w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są dokumenty, bo takie są wymogi. Sala 

sesyjna jest na najwyższym piętrze budynku, co jest dużym ułatwieniem, gdyż urządzenia 

klimatyzacyjne można zamontować na dachu. Koszt tego przedsięwzięcia nie powinien 

przekroczyć 30.000 zł. Wprawdzie nasz budżet ma problemy, ale sądzę, że nie są one na 

tyle duże, aby w najbliższej przyszłości nie zrealizować tej inwestycji. A ponadto nie 

wypada, aby najbardziej reprezentacyjna sala w powiecie nie miała klimatyzacji, tym 

bardziej, że odbywają się tu nie tylko sesje Rady Powiatu, ale większość obrad i spotkań  

z udziałem licznych gości A tych, którzy  mają jakieś wątpliwości co do tej propozycji, 

zapraszam na spacer po gmachu Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej; 

‒ wielu mieszkańców w godzinach dopołudniowych na zawierciańskim dworcu PKP 

zamierza się przesiadać z autobusu linii „2” na  autobus linii „0”, ale nie są w stanie 

zdążyć, gdyż mimo, że przystanki są blisko siebie, mają zbyt mało czasu na przesiadkę. 

Prośba mieszkańców polega na tym, aby dokonać korekty czasowej rozkładu jazdy (jest to 

kwestia kilku minut) tak, aby autobus linii „0” czekał na pasażerów autobusu linii „2”. 

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

 

Tomasz Ślusarczyk (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

– „w związku z zainteresowaniem pracami na odcinku chodnika na ulicy Myśliwskiej  

w Porębie, od drogi DK 78, prosiłbym o udzielenie informacji na temat zakresu prac, 

terminu wykonania i sposobach nadzoru nad tymi pracami”. 

 

Dariusz Bednarz (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „ja mam pytanie mieszkańców Zawiercia –  dzielnica Stawki  dotyczące terminu remontu 

ulicy Szerokiej i terminu rozpoczęcia ulicy Glinianej; 

‒ kolejne pytanie mieszkańców dzielnicy Bzów dotyczy terminu rozpoczęcia budowy na 

ulicy Żołnierskiej”. 

 

Zbigniew Rok (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „ja mam pytanie odnośnie termomodernizacji Szpitala Powiatowego. Inwestycjami  

w naszym powiecie, z tego co wiem, w Zarządzie zajmuje się Cezary Barczyk .  

O termomodernizacji wiemy już od połowy 2013 roku, wtedy była podjęta uchwała Rady 

Powiatu. Chciałem Pana zapytać czy ta termomodernizacja obejmuje wymianę wszystkich 

okien i całej instalacji. Jeżeli tak, to ile tych okien jest. Bo jeżeli wszystkich okien, to 

dlaczego przez ten okres (ten ostatni przynajmniej) były wymieniane te okna. I jeżeli teraz 

przyjdzie wymienić te – według mnie –  nowe okna na jeszcze nowsze, to co zrobimy  

z tymi oknami, jak je zagospodarować. Jaki ma Pan pomysł na to; 
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‒ wiem, że Pan był koordynatorem projektu „Infrastruktura informacji przestrzennej 

powiatu zawierciańskiego”. Proszę mi powiedzieć, dlaczego doszło do takiej sytuacji  

i powiat został narażony na korektę finansową i zwrot w wysokości 440.000 zł.  Kto za to 

odpowiada i dlaczego się tak stało;   

‒ mam jeszcze pytanie do Pani Dyrektor szpitala, ale jej tu na sali chyba nie ma (na sali 

sądowej też jej nie było). Mam pytanie odnośnie kontroli NFZ,  która odbyła się  

w ubiegłym tygodniu (bodajże w środę 18 marca w godzinach późno popołudniowych).  

Z relacji od personelu medycznego wiem, że szukano 4 lekarza w POZ w nocy. I tu moje 

pytanie. Z tego co ja pamiętam, to wymóg był 3 lekarzy, czy coś się zmieniło, czy NFZ 

wymaga większą ilość lekarzy, jaki jest wymógł NFZ, bo wcześniej chyba 1 lekarz na 

50.000 mieszkańców. Więc jaki jest wymógł NFZ, a jaki jest w rzeczywistości; 

‒ kolejne pytanie mam do Pana radnego Rafała Krupy, bo takie pogłoski chodzą, że Pan 

pracuje w  szpitalu. Chciałbym zapytać, bo jest tam Pan często widywany (Rafał Krupa 

stwierdził, że to takie rzeczy trzeba pytać Dyrektora szpitala). Właśnie nie mam takiej 

możliwości. Z tego, co wiem, to Pan tam na bieżąco śledzi sytuację. Nie wiem, czemu 

Pani dyrektor nie zaszczyca swoją obecnością pozostałych radnych”. 

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

 

Włodzimierz Styczyński (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „na ostatniej sesji Pan Starosta mówił o trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu, jak i również szkolnictwa. Na pewno  przyczyną, że jest taka trudna sytuacja 

szpitala (mówię o sytuacji finansowej) między innymi jest również budowa Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego.  Zanim zadam pytanie, to parę słów odnośnie budowy SOR.  

W 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg na budowę SOR. Wygrała go firma 

warszawska (jak się nie mylę). Była to Grupa 3J i termin realizacji budowy SOR miał być 

w końcu marca 2012 roku. Jak widzimy jest rok 2015 i jest prawie trzyletnie opóźnienie. 

Wiadomo, że pieniążki pochodziły z Unii Europejskiej, jak również z pieniędzy własnych, 

a – powiedzmy szczerze –  my takimi pieniędzmi nie dysponujemy, czyli z kredytu. Takie 

duże opóźnienie spowodowało ogromne straty, ogromne koszty, bo wiadomo, że za 

kredyt trzeba płacić. Stąd moje pierwsze pytanie. Jaki jest koszt budowy SOR. 

Przypomnę, że jak firma warszawska wygrała przetarg, to koszt miał być w graniach 

10.000.000 zł. I drugie pytanie. Czy Starostwo Powiatowe, a w zasadzie Zarząd, wystąpił 

o zapłatę kary umownej za niewykonanie budowy SOR przez firmę warszawską (bo –  jak 

przypomnę –  ta firma ogłosiła upadłość)”. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

‒ „dzisiaj chciałbym złożyć kilka interpelacji, głównie dotyczących wypowiedzi Pana 

Starosty Krzysztofa Wrony  na poprzedniej sesji tj. VI sesji Rady Powiatu, w punkcie 

wolne wnioski, z podsumowaniem 100 dni pracy nowego Zarządu. Wiele spraw 

poruszonych w sprawozdaniu zastanowiło mnie i dlatego pragnę na dzisiejszej sesji  

odnieść się do nich i dopytać Zarząd o szczegóły;  

‒ w sprawozdaniu Starosty padły następujące stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej 

szpitala i Starostwa Powiatowego – cytuję: „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 
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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…. (w tym 

momencie Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poprosił radnego  

o przejście do meritum swojej wypowiedzi, a nie cytować wszystkim znane wypowiedzi 

Starosty). Będą pytania.  „Starostwo musi złapać jakiś oddech  finansowy, itd.” –  koniec 

cytatu. I tutaj pojawia się moje pytanie do Starosty Krzysztofa Wrony. Panie Starosto, 

chcę Panu przypomnieć, że był pan radnym w poprzedniej kadencji, miał Pan pełny 

dostęp do materiałów finansowych i sprawozdań powiatu, jak i ich jednostek. Był Pan 

radnym koalicji, a co za tym idzie, wspierał wszystkie działanie Zarządu Powiatu; 

– następne pytanie. Jak Pan może zadawać pytania dotyczące  sytuacji finansowej powiatu  

i szpitala, jak Pan może zadać pytanie, że tyko trzy razy zostały zapłacone poręczenia 

przez szpital. Czy nie zadaje Pan sobie pytania, dlaczego jest taka sytuacja, czy jako radni 

nie uczestniczyliśmy w procesie restrukturyzacji w szpitalu, który jeszcze na początku 

kadencji borykał się z olbrzymimi kłopotami, gdzie pojawiło się nawet widmo likwidacji, 

gdzie jeszcze na koniec 2010 roku strata wynosiła 7,5 mln, a w 2011 roku strata roczna to  

6,5 mln zł. Zadłużenie szybowało w górę nawet o milion złotych  miesięcznie, czy nie 

prowadziło to do zagłady powiatu i jego finansów. Przypomnę, że Szpital Powiatowy  

w Zawierciu od 2012 roku (to jest od trzech lat) nie przynosi strat, a jego zadłużenie nie 

wzrasta, bo od dwóch lat notuje wynik finansowy na poziomie przekraczającym kwotę  

2 mln zł  rocznie. Zysk za rok 2014 wyniósł 2.100.000 zł, a zadłużenie –  jak 

wspomniałem –  nie rośnie od czterech lat i oscyluje w graniach 50 mln zł. Nadmienić 

należy, że zobowiązania wymagalne jeszcze na początku poprzedniej kadencji, czyli 4 lata 

temu, zbliżały się do kwoty 20 mln zł. Dziś to zaledwie 6 mln zł,  a średni koszt obsługi 

tychże zobowiązań, to niespełna 6% w skali roku; 

– następne moje pytanie, to wątpliwości Pana Starosty dotyczące ciężaru dla Starostwa 

spłacanych poręczeń za szpital w kwocie 12 mln zł (wynika to z cytatu). Otóż 

wspomniane 12 mln zł spłaconych poręczeń przez powiat rat kredytowych za szpital, to, 

Panie Starosto, tylko 12 mln zł i – jak dzisiaj widzimy –  w dużej mierze środki te jeszcze 

za poprzedniej kadencji były siłą napędową zakupu sprzętu medycznego, remontu czy też 

inwestycji dostosowawczych. Należy tutaj podkreślić, że zobowiązania spłacane przez 

powiat w ramach poręczenia, nadal widnieją w zobowiązaniach szpitala, czyli są do 

zwrotu powiatowi wraz z odsetkami od tych kwot (naliczane są odsetki według stawek 

ustawowych i zaliczone są w koszty działalności finansowej szpitala, co stanowi  rocznie 

w kosztach finansowych kwotę 1 mln zł. (Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski stwierdził, że wypowiedź interpelującego to polemika z wcześniejszą 

wypowiedzią Starosty, która nie dotyczy punktu interpelacje i zapytania radnych. 

Przypomniał, że radny nie jest Dyrektorem szpitala i poprosił o przejście do 

merytorycznej strony wypowiedzi i zadawanie pytań. W momencie uzyskania odpowiedzi 

będzie odpowiedni moment i czas na odpowiedź „ad vocem”. Stwierdził, też, że minął już 

określony w Statucie Powiatu czas na złożenie interpelacji i poprosił o sprecyzowanie i 

zadanie pytania).  Ja znam założenia naszego Statutu i zapewniam Pana, że moje pytania 

mieszczą się w tych graniach. Pozwoli Pan, że będę kontynuował. Mam do zadania od 7 
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do 9 pytań. (Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poprosił o zadanie 

pytań i powstrzymanie się od osobistego udzielania na nie odpowiedzi.  Wyraził 

ubolewanie, że Rafał Krupa nie odniósł się do wypowiedzi Starosty na poprzedniej sesji, 

bo wówczas w punkcie „wolne wnioski” mógł ustosunkować się do poruszanych 

problemów. W chwili obecnej poprosił o konkretne pytania i pozostawienie polemiki do 

czas odpowiedzi na interpelacje. Kończąc, poprosił o kontynuowanie wypowiedzi 

skrócenie czasu wystąpienia, bo formalnie czas wypowiedzi już dawno się skończył, co 

sygnalizowali również radni. Rafał Krupa poprosił o włączenie stopera, zapewniając, że 

mieści się w granicach i zwracając uwagę, że jego wystąpienie nie dotyczy jednej 

interpelacji);  

– Pan Starosta podaje pod wątpliwość rzetelność corocznego badania sprawozdania 

finansowego szpitala, zatwierdzonego przez Wysoką Radę – cytuję: „skoro intensywność 

tej spłaty jest stosunkowo wysoka, co dyslokacja środków, budzą się obawy czy do końca 

wynik jest dodatni”. I tutaj mam pytanie. Czy Pan Starosta poddaje pod wątpliwość 

coroczne sprawozdanie badanie wyniku finansowego. (Przewodniczący Rady Powiatu 

Jarosław Kleszczewski po raz kolejny poprosił o stosowanie się do zapisów Statutu 

dotyczących funkcjonowania Rady Powiatu i o zadawanie pytań, a nie o polemizowanie  

z wypowiedziami innych. Wyraził opinię, że z szacunku do Starosty i pozostałych 

radnych nie należy się tak zachowywać, co jest to punkt dotyczący interpelacji i zapytań. 

Ponownie poprosił, aby Rafał Krupa złożył interpelacje, a nie udzielał odpowiedzi na 

postawione przez siebie pytania); 

– zadaję pytania dotyczące sytuacje w drogownictwie. Zostało przedstawione stwierdzenie, 

że w związku z finasowaniem szpitala istnieją ograniczenia w finansowaniu innych 

inwestycji drogowych. Zadaję pytanie, czy został zauważony fakt, że w poprzedniej 

kadencji udało się zrobić 80 km dróg za 50 mln zł. Pragnę zapytać, czy przeprowadzone 

rozmowy Zarządu w sprawie  jakże nieznanego w powiecie i w naszym szpitalu leczenia 

kardiologicznego nie prowadzą do łatwego i taniego wydzierżawienia pomieszczenia dla 

potrzeb prywatnego oddziału w naszym zawierciańskim szpitalu. Czy to nie próba 

prywatyzacji czy też podzielenia się naszym skromnym kontraktem internistycznym  

z innym partnerem, którego wprowadzi Zarząd do szpitala. Uważam, że rozszerzenie 

działalności szpitala o profil kardiologiczny jest jak najbardziej zasadne; 

– następne pytanie dotyczy oświaty. Panie Starosto, dziwi mnie Pana wątpliwość dotycząca 

oświaty. Nie będę tutaj przytaczał kwestii doświadczenia  w tym zakresie. Zarząd 

oczywiście musi podejmować trudne decyzje, ale dziwi mnie kwestia związana  

z zasadnością inwestowania i posiadania sal gimnastycznych na terenie powiatu. Myślę, 

że w tej kwestii co do Pana wypowiedzi jest jakiś problem, to musimy sobie zadać 

pytanie, Panie Starosto, czy uważa Pan, że budowanie infrastruktury społecznej, m.in. hal 

sportowych, ma służyć tylko sukcesom sportowym, bo tam taka wypowiedź się pojawiła. 

Czy my jako radni nie podejmujemy decyzji inwestycyjnych z myślą o naszych 

mieszkańcach, naszej młodzieży kształconej w naszych placówkach, czy nie myśleliśmy  

o zdrowym trybie życia, wychowaniu w sporcie czy też naszej aktywności fizycznej. A co 

do sukcesów sportowych, to mamy piłkę ręczną w I lidze, piłkę siatkową w I lidze,  

w ju-jitsu mistrzostwa Polski czy mistrzostwa świata (wszystko w naszych halach). Więc 

pytam, czy uważa Pan, że powinniśmy odejść od realizacji zadań z zakresu poprawy 

dostępu do infrastruktury czy bazy sportowej przy naszych placówkach, z której 

korzystają głównie stowarzyszenia,  kluby sportowe czy też zorganizowane grupy 

mieszkańców naszego powiatu. Być może kładąc większy nacisk na sport i kulturę 

fizyczną, mielibyśmy mniej problemów zdrowotnych naszego powiatu, a przez to 

mniejsze problemy finansowe w szpitalu. Proszę o odpowiedź na te pytania; 
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– pragnę jeszcze poruszyć sprawy kadrowe i sprawy wynagrodzeń. Jak można zauważyć, 

powiat jest w niełatwej sytuacji, natomiast nie będę cytował już Pana wypowiedzi  

zakresie funkcjonowania. Wszyscy znamy sytuację finansową polskich samorządów  

i wiemy, że nasza sytuacja jest przyzwoita. Mam wobec tego pytania. Co Starosta wraz  

z Zarządem planuje  w sprawie działań na rzecz dalszej poprawy funkcjonowania Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. Co Starosta wraz z Zarządem planuje wobec szkół 

prowadzonych przez powiat i tych kwestii finansowych, jaki jest sposób zaplanowania 

oszczędności kadrowych, m.in. – jak Pan mówił na poprzedniej sesji. Tych pytań jest 

oczywiście wiele,  ale może to teraz wszystko. Panie Starosto, proszę o odpowiedź na te  

i poprzednie pytania”. 

 

 

Ad.6.)  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 50 / 15  w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu 

w 2014 roku wraz z wykazem potrzeb powiatu w sferze pomocy społecznej, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w wyniku przeprowadzonego 

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

 

 

Ad.7.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 51 / 15  w sprawie 

ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2015 roku z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, po uzyskaniu pozytywnej   

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    

 

 

Ad.8.)   

  

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 52 / 15 w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób 

Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015 – 2020, po uzyskaniu pozytywnej   Komisji 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, 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 VII / 53 / 15 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr LIV / 666 / 14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia  

Statutu Centrum Administracyjnego Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu, 

po uzyskaniu pozytywnej   Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    
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Ad.10.)   
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 54 / 15 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

za 2014 rok, po uzyskaniu pozytywnej   Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji 

Budżetu i Infrastruktury Technicznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty przy 21 głosach „za i 3 głosach „wstrzymujących się”.    

 

  

Ad.11.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 55 / 15 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2014 rok, po uzyskaniu pozytywnej   Komisji Zdrowia  

i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 25 głosach „za”.    

 
  

Ad.12.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił autopoprawkę Zarządu 

Powiatu  do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu uchwały. W związku  

z  pismem, informującym o wyznaczeniu nowego przedstawiciela Miasta i Gminy 

Szczekociny do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, Zarząd Powiatu 

składa wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały  polegających na  odwołaniu  

z Rady Społecznej Szpitala  dotychczasowego przedstawiciela gminy Pana Wojciecha Czaja 

(zapis ten wprowadza się do § 1  jako pkt 1 podpunkt  4)  i powołanie w jego miejsce Pani 

Teresy Niechciał (zapis ten wprowadza do § 1 jako pkt 2 podpunkt 4) .    

   

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 56 / 15 w sprawie 

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

uzyskaniu pozytywnej   Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 25 głosach „za”.    

  

 

Ad.13.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił autopoprawkę Zarządu 

Powiatu  do omawianego w tym punkcie porządku obrad projektu uchwały. W związku  

z informacją Gminy Szczekociny o wyznaczeniu nowego przedstawiciela do Rady Społecznej 

Zakładu Lecznictwa  Ambulatoryjnego w Zawierciu, Zarząd Powiatu składa wniosek o   

wprowadzenie zmian do projektu uchwały  polegających na  odwołaniu z Rady Społecznej 

ZLA dotychczasowego przedstawiciela gminy Pana Czesława Orlińskiego  (zapis ten 

wprowadza się do § uchwały 1  jako pkt 1 podpunkt  4)  i powołanie w jego miejsce Pani 

Anny Seweryn (zapis ten wprowadza się  do § 1 uchwały jako pkt 2 podpunkt 4) .    
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Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 57 / 15 w sprawie 

zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Zawierciu wraz z autopoprawką, po uzyskaniu pozytywnej   Komisji Zdrowia i Pomocy 

Społecznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty  jednogłośnie, czyli 

przy 25 głosach „za”.    

 

 

Ad.14.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 58 / 15 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości   położonej w Szczekocinach, 

po uzyskaniu pozytywnej   Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 25 głosach „za”.    

 

 

Ad.15.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 59 / 15 w sprawie 

zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Promocji i Rozwoju 

Powiatu oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 25 głosach „za”.    

 

 

Ad.16.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 60 / 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 25 głosach 

„za”.    

 

 

Ad.17.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 61 / 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 25 głosach „za”.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił przerwę w obradach,  

w trakcie której odbędą się posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji 

Budżetu i Infrastruktury Technicznej w celu zaopiniowania projektu uchwały, o który 

rozszerzony został porządek obrad sesji. Początek przerwy – godz. 11.00.    

 

 

Ad.18.)   

 

Po wznowieniu obrad o godz. 11.30 Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia. 
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Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VII / 62 / 15 w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, 

został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 25 głosach „za”.    

 

 

Ad.19.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił informację o pracy 

między sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 20.03.br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące 

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

2015 roku;   

‒ w dniu 23.03.br. wpłynęło pismo Pana Leszka Pawłowskiego w sprawie wprowadzenia 

pod obrady sesji Rady Powiatu sprawy wykonania przejścia dla pieszych w Łazach przy 

skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3-Maja i Okrzei oraz przy ulicy Konstytucji 3 – Maja;   

‒ w dniu 23.03.br. wpłynął wspólny wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Zawierciu, Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

i Wychowania w Zawierciu oraz Zarządu NSZZ „Solidarność 80” o dokonanie zmian  

w treści Uchwały Nr XXXI/302/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

prowadzonych przez powiat zawierciański. Pismo w tej sprawie otrzymali do wiadomości 

Starosta Krzysztof Wrona i po. Naczelnik Wydziału Edukacji Jerzy Muc. 

 

W nawiązaniu do przywołanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu pisma Leszka 

Pawłowskiego,  Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund 

Kłósek powiedział, że z jakimikolwiek robotami na ulicy Okrzei w Łazach trzeba poczekać 

do momentu zakończenia prac związanych z budową wodociągu, bowiem w trakcie tych 

robót cała jezdnia będzie rozkopana cała jezdnia. Podjęcie działań w celu ewentualnego 

wykonania przejścia dla pieszych będzie możliwe po odtworzeniu jezdni przez wykonawcę.   

 

 

Ad.20.)   

 

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

udzielił Starosta Krzysztof Wrona i wyznaczone przez niego osoby. 

 

Interpelacje Marka Szczygłowskiego: 

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bożena Wilmowska (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Na interpelacje dotyczące sprawy zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Zawierciu 

udzielimy odpowiedzi na piśmie, ponieważ musimy się zwrócić do Straży Miejskiej  

w Zawierciu i Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska w Częstochowie, który to 

wykonuje kontrole zakładów pracy. Ponadto chciałabym informacje poszerzyć o analizę 

sprawozdania z wykonania programu niskiej emisji  i pewnie stąd wyniknął wniosek”. 
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Interpelacja Tomasza Ślusarczyka: 
 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelację informuję, że naprawa chodnika przy ulicy Myśliwskiej  

w Porębie została rozpoczęta. Wyczyszczono nawierzchnię chodnika, a dalsze prace, 

polegające na zdjęciu i ewentualnej wymianie spękanych płytek, zostaną wykonane do dnia 

30 kwietnia 2015 roku”. 

 

Interpelacja Dariusza Bednarza: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na interpelacje komunikuję, że nakładka na ulicy Glinianej była wykonana  

w 2013 roku przy współfinasowaniu gminy Zawiercie, natomiast jest szansa wykonania 

chodnika przy ulicy Glinianej w 2015 roku, jeśli będą tylko oszczędności w przetargach, 

oczywiście przy współfinansowaniu gminy Zawiercie, bo koszt to około 200.000 zł, więc jest 

to kwota niebagatelna. Nakładów na ulice: Szeroką i Żołnierską nie mamy w budżecie. Jeśli 

wystąpią potrzeby drobnych  napraw, to je wykonamy, zarówno w robotach chodnikowych, 

jak i drogowych. Potrzeby robót na tych ulicach zgłosimy do budżetu 2016 roku”. 

 

Dariusz Bednarz (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Panie dyrektorze, znakomicie znam historię budowy ulicy Glinianej, ale –  jak wiadomo –  

droga to jest ulica plus chodnik. W szczególności prosiłbym o wybudowanie tego chodnika, 

którego brakuje przy ulicy Glinianej i o wykonanie remontu ulicy Szerokiej wraz  

z chodnikiem. Na Żołnierskiej, jeżeli jest możliwość wsparcia, wnoszę o chodnik, bo 

wiadomo, że są to dwie jednostki: ulica i chodnik, wtedy mamy pełną drogę, bo droga jest  

z  chodnikiem. Przyzwyczajeni jesteśmy, że budujemy tylko drogę, a nie mówimy, że to jest 

droga plus chodnik”. 

 

Interpelacje Zbigniewa Roka: 

 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Barczyk (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W odpowiedzi na pierwsze pytanie Pana Zbigniewa Roka odnośnie termomodernizacji 

szpitala chciałem wyjaśnić, że w projekcie nie ma uwzględnionych 90 okien, które były 

wymieniane w ostatnich 3 – 4 latach. Pozostałe okna, które były wymieniane w latach 2005 – 

2007, kwalifikują się do wymiany, ponieważ nie spełniają swoich wymogów. Jeśli chodzi  

o zagospodarowanie tych okien, to jak najbardziej wydaje mi się bardzo słuszne, żeby nie 

wyrzucić ich na śmietnik, tylko je albo upłynnić, czyli sprzedać w drodze przetargu lub  

w inny sposób zabezpieczyć, ale to będziemy wiedzieć, jak te okna po demontażu będą 

wyglądać. 

Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące korekty finansowej, to nie wiem, skąd ma Pan 

informacje na temat  kwoty 440.000zł. Owszem, jest pismo pokontrolne Urzędu 

Marszałkowskiego, z którego wynika, że grozi nam korekta w wysokości  25%. My z tą 

opinią się nie zgadzamy,  na dzień dzisiejszy decyzji jeszcze nie mamy. Jeżeli  będzie decyzja 

o utrzymaniu wysokości tej korekty, na pewno podejmiemy kroki zmierzające do tego, aby 
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osoba czy firma, która pisała wspólny słownik zamówień, poniosła z tego tytułu 

konsekwencje. Na pewno to nie będzie po stronie powiatu.  

 

Zbigniew Rok poprosił o przedłożenie odpowiedzi w formie pisemnej.  

 

Interpelacje Włodzimierza Styczyńskiego: 

 

Radca prawny Starostwa Dagmara Kokowska – Smok (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Odpowiadając na interpelacje Pana radnego pragnę się odnieść do kwestii związanych  

z rozliczaniem firmy Grupy 3J, która wykonywała roboty budowlane przy realizacji umowy 

na budowę SOR. Ponieważ odświeżamy sytuację, które miała miejsce dawno temu i była 

wielokrotnie omawiana na tej sali pragnę przypomnieć pewne fakty. Inwestycja ta napotkała 

dość istotne problemy, które skutkowały przesunięciem terminu zakończenia robót. W trakcie 

wykonywania umowy, która zawarta była w czerwcu 2010 roku, sąd w Warszawie ogłosił 

wobec generalnego wykonawcy tej inwestycji upadłość z mocą naprawczą, co wiązało się  

z tym, że Zarząd tej spółki funkcjonował. Kolejne zdarzenia skutkowały tym, że została 

ogłoszona wobec generalnego wykonawcy upadłość likwidacyjna. Oczywiście spowodowało 

to dość istotne problemy w momencie realizacji, ale nie tylko. Niewątpliwie na skutek tych 

okoliczności przesunął się termin zakończenia inwestycji, ponieważ Zarząd przestał 

funkcjonować, jak i też okoliczności związane z dodatkowymi robotami budowlanymi, które 

wystąpiły na tej inwestycji. Finalnie, z tego co pamiętam, aczkolwiek kwot dokładnie nie 

przytoczę, powiat naliczył karę umowną generalnemu wykonawcy. Wysokość tej kary 

umownej wynikała z tego, że na dzień naliczania nie wpłynął do powiatu dokument, którego 

żeśmy oczekiwali, a mianowicie postanowienie sędziego komisarza, który zgodnie z art. 98 

ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze musi wyrazić zgodę syndykowi masy upadłości na 

kontynuowanie umowy, której wykonanie nie zakończyło się na dzień zakończenia upadłości. 

My zastaliśmy taką sytuację, że nastąpiła upadłość likwidacyjna wykonawcy i w takiej 

sytuacji syndyk, aby kontynuować tę umowę, musi uzyskać zgodę  sędziego komisarza  

i zgoda taka została przez sędziego komisarza wydana. W postanowieniu, z tego co 

pamiętam, sędzia komisarz ustalił, że wyraża zgodę począwszy od daty ogłoszenia upadłości 

(tak jakby wstecznie sędzia komisarz przyznał zgodę, bo uważał, że prowadzenie tej 

inwestycji jest korzystne także dla masy upadłości) Myśmy skończyli z syndykiem budowę 

SOR. W chwili, kiedy wydano postanowienie, będące zgodą sędziego komisarza, naliczenie 

całości kar stało się bezprzedmiotowe, bo odpadła podstawa do tego. Z tego, co wiem, 

częściowo tylko Grupie 3J zostały kary naliczone i potrącone z całości bieżącej należności. 

Natomiast po zgodzie sędziego komisarza nastąpiły wzajemne rozliczenia, skutkiem czego 

powiat zażegnał całkowicie groźbę podwójnej zapłaty związaną z tym, że prace na tej 

budowie wykonywali podwykonawcy i w związku z wyrażeniem zgody sędziego komisarza 

powiat dokonał płatności z tytułu wykonania i zakończenia tej umowy bezpośrednio 

podwykonawcom,  rozliczając się również wobec syndyka masy upadłości i zostało to 

doprowadzone do końca. Z tego więc tytułu naliczono część kar i rozliczono je  

w całościowym rozliczeniu inwestycji. W związku z tym, że sędzia komisarz pozytywnie 

wypowiedział się na temat kontynuacji umowy, umowa ta została zakończona z syndykiem 

po ustąpieniu Zarządu spółki z uwagi na ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Jeżeli chodzi  

o sprawy formalne to ja mam od siebie tyle. Kwestii szczegółowych rozliczeń i kwot nie 

pamiętam. Jeżeli będą jakieś pytania, to służę odpowiedzią”. 
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Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeżeli chodzi o koszt ogółem realizacji zadania pn. „Budowa Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego”, to zamknął się on kwotę ok. 18,5 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu 

Unii Europejskiej to kwota 13 mln zł, oczywiście nie w 100% zrealizowane z uwagi na to, że 

tzw. płatność końcowa w wysokości 5% dofinansowania realizowana jest dopiero po kontroli 

ostatecznej. Na chwilę obecną (do końca roku) SOR został w całości zamknięty, zrealizowany 

i przekazany do eksploatacji do Szpitala Powiatowego, na rzecz którego inwestycja była 

realizowana.  

Jeżeli chodzi o nawiązanie do trudnej sytuacji szpitala, do której radny nawiązał, mówiąc, że  

w kontekście trudnej sytuacji była realizowana takowa inwestycja, to dla informacji czy 

przypomnienia powiem, że inwestycję w całości realizował powiat. Jeżeli chodzi  

o zabezpieczenie środków na tzw. wkład własny,  były to również środki wydatkowane 

bezpośrednio z budżetu powiatu. W uzupełnieniu powiem, że SOR przełoży się w rachunku 

wyników zarówno po stronie przychodowej, jak i po stronie kosztowej, ponieważ realizując 

zadania i kontraktując, będzie osiągany przychód z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Natomiast sprawa kosztów stałych czy kosztów zmiennych, w zależności od obsługi, 

przekłada się na to, czy będzie powiązany bezpośrednio z uzyskanymi przychodami. Nie 

mniej jednak zadanie o tak dużej kwocie wydatku, pewnie będzie miało wpływ po stronie 

amortyzacji, ponieważ zadanie o takiej kwocie po wprowadzeniu na majątek będzie podlegało 

odpisom amortyzacyjnym. To, co jest wyposażeniem i nie przekracza 3.500 zł odbiło się już 

w amortyzacji roku 2014 i to zobaczyliście w wyniku finansowym szpitala,  ponieważ odpis 

amortyzacyjny nastąpił jednorazowo. Natomiast te odpisy, które rozkładają się w czasie  

i w zależności od czasookresu, kiedy prowadzi się to umorzenie, zobaczycie w rachunku 

zysków. Oczywiście przełoży się to na wynik finansowy, natomiast nie przełoży się to na 

wypływ pieniądza, ponieważ jest to jeden z kosztów, który takiego wypływu nie powoduje.  

Jest tzw. skarbonka do odkładania pieniędzy na poczet odtworzenia majątku trwałego  

w okresach przyszłych.  

Jeżeli chodzi o umowę, która była zawarta z Grupa 3J – w nawiązaniu do wypowiedzi Pani 

mecenas – umowa z Grupą 3J była zawarta na kwotę około 9.800.000 zł. Później był wzrost  

o niecałe 100.000 zł z uwagi na to, że między czasie zmieniła się stawka VAT. Sama 

realizacja SOR, to nie jest tylko to, co zrobiła Grupa 3J, to jest również zakup sprzętu i 

dostosowanie pomieszczenia do potrzeb tomografu, zakup tomografu. Jest to inwestycja  

o szerokim spektrum. Zgodnie z umową z Grupą 3J realizacja inwestycji miała się zakończyć   

w marcu 2012 roku. W konsekwencji termin uległ zmianie do końca września 2012 roku  

i z uwagi na to, że odbiór nastąpił nieco po tym terminie, kary które były naliczone dla 

Grupy3J. To jest kwota rzędu 40.000 zł. Największy sukces. o czym mówiła już tutaj Pani 

mecenas, jest taki, że te około 10 mln zł, które w konsekwencji było płacone na rzecz Grypy 

3J, a później od pewnego momentu bezpośrednio na rzecz podwykonawców, jest taki, że ta 

płatność nie została pomnożona razy dwa,  a takie duże niebezpieczeństwo z tego tytułu 

było”.   

 

Interpelacje Rafała Krupy: 

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Stosownie do interpelacji skierowanej do bezpośrednio do mnie jak również do Zarządu, to 

chciałbym rozpocząć od tego, że pewnie stosowne wypowiedzi powodują to, że jest jakby 

ożywienie dyskusyjne i nie tylko jest jednocześnie pokazany przegląd w krótkim czasie  

całości funkcjonowania Starostwa, jak również czasu minionego nie poprzez czytanie 
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sprawozdań, ale przez faktyczną i słowną dyskusję, jak również wypowiedzi, które może ta 

dyskusja i ta moja wypowiedź  wywołały, że uzyskaliśmy efekt,  o który nam generalnie 

chodziło. Wydaje mi się, że pobudzenie aktywności radnych, jak i również samych 

zainteresowanych, w tej kwestii okazało się bardzo celowe. Niemniej jednak ustosunkowując 

się do treści tych pytań chciałem powiedzieć, że przyniosły one również określone efekty, bo 

nie było moim zamiarem kierowanie swoich zarzutów w stosunku do osób, tylko mówienie  

o problemach. Podtrzymuję więc to stanowisko i dodaję, że w poszczególnych obszarach w  

odpowiedzi na to, co teraz chciałem powiedzieć, kolejno odpowiadam. 

Jeżeli chodzi o obszar oświaty, o którym mówiłem, że rzeczywiście mamy  przerost etatowy  

i jest on wynikiem tego, że nie mamy pełnych oddziałów i że po przeliczeniu jest to dość 

spora liczba. Nie chciałbym po raz kolejny tego wyciągać. Jedyny krok, jaki zamierzamy 

podjąć, to jest to konieczność zdyscyplinowania naboru, bowiem to zdyscyplinowanie naboru 

powoduje późniejsze korzystne skutki  finansowe i obniża koszty funkcjonowania całej 

oświaty. 

Jeśli chodzi o cały obszar związany ze szpitalem i drogownictwem, to chcę również jasno 

powiedzieć, że  ponoszone koszty spłat rat poręczeniowych dla szpitala spowodowały ubytek 

finansowy z zasobów Starostwa. Zatem z analizy spłacanych kredytów wyraźnie wynika, że 

była to spłata kredytów na bieżącą działalność. Zatem nie przynosiły one w tym momencie 

przyrostów po stronie zasobów majątkowych Starostwa i było –  że tak powiem –  spłacaniem 

tzw. bieżącego funkcjonowania, co złośliwi powiedzą  tzw. Przejadaniem. Faktem jest, że w 

tej grupie znajdują się kredytu z tzw. ustawy 203 itd. które też rzutują na sytuację i pokazują, 

że rzeczywiście spłata tych zobowiązań stanęła po stronie Starostwa  i poprzez poręczenia 

spowodowała ubytek kwoty, o której mówiłem (w ostatnich latach to ponad 12 mln zł). Zatem 

ta kwota nie mogła być zainwestowana w drogi czy też inne sprawy, które związane są  

z funkcjonowaniem całego Starostwa i zadań wynikających z jego funkcjonowania. Stąd też 

moim zdaniem jest to faktycznie ubytek który pogarsza sytuację finansową Starostwa, ale 

jednocześnie jest efektem poręczenia określonych konsekwencji. 

Wracając na chwilę do oświaty chciałem również powiedzieć, że sprawa budowy hal 

sportowych, która została postawiona czy odebrana jako wątpliwość z mojej strony, to 

chciałem powiedzieć, że czasami kontrowersyjne wypowiedzi przynoszą bardzo skuteczne 

reakcje. Po tej wypowiedzi już mam reakcje i odpowiedź dyrektorów, że zaczęli reagować na 

zajęcia pozalekcyjne, na zajęcia sportowe i pojawiła się propozycja, że podejmą próbę 

zorganizowania sportowego oddziału. Zatem wydaje  mi się – i podtrzymuję to zdanie 

wywołanie dyskusji –  że czasami w określonym obszarze jest to konieczne, bowiem czasem  

i kontrowersyjne wypowiedzi powodują, że przynoszą potem stosowne efekty. Myślę, że tak 

jak gdyby podawanie faktów czy też korespondencja o charakterze bardzo emocjonalnym, nie 

służy zarówno ani tej Radzie, ani Zarządowi, ani majestatowi tej sali. W związku z czym 

proszę przyjąć w tej formie, że moim celem było uzyskanie również i tego efektu. 

Jeśli chodzi o sprawy szpitalne, to poproszę Panią Marię Miejską o odpowiedź w grupie 

spraw związanych z obszarem, który nazywa się kardiologia i o zamierzenia, co do 

przyszłości szpitala. Na pewno nie jest naszym zamiarem czynienie czegoś złego, tylko 

obiektywna ocena sytuacji. Różnica zadań pojawiająca się na tej sali może być tylko 

konsensusem, powodującym budowaniem lepszej przyszłości”. 

 

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

 

„Odniosę się najpierw do kardiologii, bo zbulwersowało mnie bardzo stwierdzenie Pana 

radnego, czy wydzierżawienie prywatnemu przedsiębiorcy powierzchni szpitalnych jest 

właściwe. Zadam pytanie. Skąd Pan radny wie, że my chcemy wydzierżawić powierzchnię 

prywatnemu  przedsiębiorcy? To jest takie posądzenie Zarządu, bo my tylko rozmawiamy  
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w tym temacie. Jeszcze nikt nikomu nic nie wydzierżawił,  więc myślę, że jest to falstart  

w wykonaniu Pana w tym  momencie. Bardzo proszę pytania zadawać właściwe, a nie  

z wyprzedzeniem. Zarząd prowadzi różne rozmowy w celu poszerzenia wachlarza usług  

w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, również w zakresie kardiologii. Myślę, że 

oczekiwaniem pacjentów jest, aby taki oddział w naszym szpitalu powstał. Myślę, że po 

pierwszych informacyjnych słowach Starosty na poprzedniej sesji, który powiedział, że 

staramy się iść w takim kierunku, żeby rozszerzyć ten wachlarz usług. Rozeszło się to dużym 

echem wśród mieszkańców powiatu, bo mam pozytywne sygnały w tym temacie. Myślę, że 

na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach rozmów w tym temacie. Prosiłabym 

jednak, aby nie posądzać nikogo o jakieś czyny niestosowne. Bardzo proszę Panie radny. 

Jeżeli chodzi o plany dotyczące szpitala, to nie wiem skąd takie zdenerwowanie, bo myślę, że 

ani ze strony Zarządu ani w postawie Rady nie ma takiej intencji, żeby zadziało się coś złego 

w szpitalu. Myślę, że będę wyrazicielem zdania i Zarządu i wszystkich tutaj obecnych, że 

wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby ten szpital był piękny, funkcjonował świetnie, była 

wysoka jakość usług  i myślę, że wszyscy idziemy w tym kierunku. Nie rozumie dlaczego jest 

takie duże zaniepokojeni i tyle pytań w większości retorycznych. Ja powiem szczerze. Tak,  

Zarząd pracuje czwarty miesiąc, poczekajmy jeszcze trochę na wszelkie informacje, jeżeli 

chodzi o dalsze funkcjonowanie. Chcemy się dokładnie rozeznać w temacie, chcielibyśmy, 

żeby pacjenci z naszego powiatu, mieszkańcy naszego powiatu, mieli naprawdę dostęp do 

szerokiego wachlarza. Razem z Zarządem w tym kierunku pracujemy. To nie jest błaha 

sprawa. Szpital to nasza perełka, o którą musimy zadbać, więc myślę, że nie ma tutaj nikogo, 

kto byłby przeciwny funkcjonowaniu tej placówki. Jeżeli będziemy mieć jakieś wyniki  

i plany dalszego funkcjonowania placówki, na pewno zaraz Radę z nimi zapoznamy. Ja 

miałabym tyle. Jeżeli Pan radny miałby jakieś pytania, to bardzo proszę”. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Cieszę się z słów, wypowiedzianych przez Pana Starostę. Natomiast wracając do kwestii  hal 

sportowych i co do pogrożenia palcem dyrektorom, to trzeba realizować, a nie nam radnym.  

My tutaj mamy trochę inne zadanie. Jak to przyniosło efekt pozytywny, to nie pozostaje mi 

nic innego, tylko się cieszyć z tego. Natomiast nie potrzebnie zostało to powiedziane w takim 

gronie, bo to zostało nie tylko przeze mnie odebrane  najlepiej.  

Jeżeli chodzi o kardiologię, to raz jeszcze chcę powiedzieć, że cieszę się z tego, że jest taki 

pomysł. Ale ja tam zadałem pytanie (jak ktoś słuchał dobrze, to wysłuchał) czy to nie próba, 

bo wiem, jakie są różne pokusy i wiem, jakie firmy chodzą na rynku, co chcą od szpitali  

i jakie mają cele. Chciałem dlatego zapytać i uczulić, żebyśmy mogli funkcjonować jak 

byśmy chcieli, a nie w zakresie podwykonawstwa w ramach dzierżawy powierzchni. Tylko 

tyle z mojej strony.  

Natomiast jeśli chodzi o kwestie szpitala i poręczeń, to  ja pozwolę sobie, Panie Starosto, 

mimo wszystko się nie zgodzić z tym rozwiązaniem i tą informacją. Ja już wcześniej podczas 

mojej interpelacji mówiłem o sytuacji finansowej szpitala, ale chcę zaznaczyć, że istotnie to 

spłacane 12 mln zł dotyczy starych, zamierzchłych kredytów, m.in. z ustawy 203, jak 

najbardziej, ale to nie znaczy, że spłacone 12 mln zł  to tylko służy spłacie tamtego 

zobowiązania. Otóż nie, służy tylko i wyłącznie rozwojowi tego szpitala, bo jeżeli powiat by 

tego nie płacił, to szpital by sobie to zapłacił, bo widzimy, że poradziłby sobie  z tym, ale nie 

inwestowałby w zakup sprzętu, remont sal i inne prace o podobnym charakterze. Dlatego 

chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, że to nie do końca jest tak. Wyniki trochę inaczej to 

pokazują. Ja przypomnę tylko, że ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku nakłada na 

organ tworzący, czyli powiat, taki obowiązek do pokrycia strat bądź też do przekształcenia  

w przypadku ujemnego wyniku finansowego pomniejszonego o amortyzację. Co to oznacza? 
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Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, czy w Zawierciu musimy pokrywać stratę. Odpowiedź –  

nie musimy. Drugie pytanie, czy musimy przekształcać Szpital Powiatowy w Zawierciu,  

łączyć bądź  likwidować? Nie, bo nie mamy straty. Więc to doceńmy, zastanówmy się, co 

robią nasi sąsiedzi (możemy poobserwować). Ja nie chcę tu mówić, ale doceńmy tę sytuację, 

bo szpital mamy jeden. Ja jestem jak najbardziej za tym, ale podam tylko jeden przykład. 

Jakiś tam szpital samorządowy rok 2014 zakończył stratą w wysokości  6,5 mln zł i (przy  

1,5 mln zł amortyzacji). Wyobraźmy sobie tylko taką sytuację, żebyśmy wiedzieli, gdzie 

jesteśmy. (Tak, jak to było w naszym szpitalu w 2011 roku). Samorząd zobowiązany jest do 

podjęcia decyzji bądź o przekształceniu placówki w spółkę i  przejęcia części zobowiązań, 

bądź do spłaty tej straty (to jest ok. 5 mln zł) w jednym roku. A my dzisiaj mamy 2 mln zł 

zysku i mamy wielki problem. Powiat spłaca za szpital poręczenia i spłacił 12 mln zł. 12 mln 

zł podzielone na 4 lata kadencji, to jest 3 mln zł na rok plus amortyzacja 1,5 mln zł, to jakby 

4,5 mln zł średniorocznie było straty rocznie na działalności szpitalnej. Więc zastanówmy się. 

Ja chciałem powiedzieć, że to nie wylewanie pieniędzy. Wiem, że to jest określny problem, 

ale uważam, że lepiej płacić (jak nie mamy straty) i wspierać ten szpital i to robimy i 

termomodernizację też.  Myślę, że to wszystko się uda  i akredytacja również (od wczoraj do 

jutra trwa). Myślę, że punktacja będzie dodatkowa, ale zwróćmy uwagę, że te 12 mln zł i tak 

jest kroplą. To jest tylko 12 mln zł. Ja dziękuję bardzo i chciałbym, aby cała Rada była 

świadoma w tym zakresie. Pomimo tego,  to bardzo proszę,  Panie Przewodniczący, Panie 

Starosto, o odpowiedź na te moje pytania na piśmie”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Miło, że doszliśmy do jakiegoś konsensusu, bo wszystkim nam na sercu leży szpital, a to, co 

Pan radny powiedział, reakcja Zarządu jest właściwa, że podjął jakieś rozmowy i działania bo 

–  jak wiemy –  powstaje inny, konkurencyjny szpital na terenie powiatu, a jak my tymi 

usługami się nie zajmujemy, to rzeczywiście zajmie się prywatny podmiot w gminie 

Szczekociny. W związku z czym uważam,  że te działania są słuszne, a jakie będą finalnie, to 

myślę, że Zarząd przedstawi radnym”. 

  

 

Ad.21.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zaproponował przeprowadzenie 

szkolenia dla radnych, prosząc chętnych do udziału w szkoleniu o wpisanie się w dniu 

dzisiejszym na listę uczestników. W razie akcesu co najmniej połowy radnych szkolenie 

będzie przeprowadzone w dniu 30 kwietnia br. ok. godz. 12.30 (tuż po zakończeniu kolejnej 

sesji Rady Powiatu).  Będzie trwało ok. 3 godzin, a przeprowadzi je  Dyrektor Wydziału 

Nadzoru  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Krzysztof Nowak. W programie 

szkolenia byłby ujęte m.in. zagadnienia dotyczące: funkcjonowania Rady Powiatu,  

kompetencji i obowiązków radnych. Program zawierałby również punkt dotyczący pytań  

i odpowiedzi radnych.  Propozycja jest związana z tym, że dużą część Rady stanowią osoby, 

które nie sprawowały mandatu radnego w Radzie Powiatu (chociaż mogą mieć doświadczenie 

w pracy w innych organach). Wyraził opinie, ze szkolenie może być bardzo przydatne w 

bieżącej pracy Rady i jej Komisji. Zachęcił do udziału w szkoleniu również Naczelników 

Wydziałów i innych pracowników Starostwa. 
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Starosta Krzysztof Wrona złożył wszystkim zebranym i ich rodzinom życzenia zdrowych  

i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Do życzeń dołączył się także Przewodniczący Rady 

Powiatu Jarosław Kleszczewski oraz radny  Tadeusz Czop, który ponadto poprosił  

pomoc i wsparcie dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Mariana Gajdy, 

który w ostatnich dniach przeszedł poważną operację.  

 

 

Ad.22.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.10 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

   /-/ Anna Bryła                     /-/ Jarosław Kleszczewski  

        


