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PROTOKÓŁ NR  VIII / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 30. kwietnia 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. 

 

 

Radni nieobecni: 

 

Andrzej Wilk 

 

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, przedstawiciele władz samorządowych miast, miast  

i gmin oraz gmin powiatu zawierciańskiego z 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 VIII sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, Zarząd Powiatu  

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

przybycie.    

 

Po przywitaniu radnych i wszystkich obecnych Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski poprosił wszystkich  powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego  

w ostatnich dniach Tadeusza Szczepanka, który sprawował mandat radnego powiatu 

zawierciańskiego w I kadencji samorządu powiatowego w latach 1998 – 2002.   
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Następnie poinformował, że po zakończeniu obrad odbędzie się szkolenie dla radnych które 

poprowadzi Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach Krzysztof Nowak.   

 

 

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 punkty w brzmieniu:  

 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej 

przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”; 

 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej 

przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu”. 

 

W uzasadnieniu wskazano, iż w związku z wyznaczeniem przez Radę Miasta i Gminy  

w Ogrodzieńcu oraz Radę Miejską w Zawierciu nowych przedstawicieli do składu osobowego 

Rad Społecznych SPZOZ prowadzonych przez powiat w kadencji 2011 – 2015 oraz z uwagi 

na fakt, iż członkami tych organów są przedstawiciele powiatu zawierciańskiego, który 

obecnie w tej kadencji nie sprawują mandatu radnego, istnieje konieczność dokonania 

stosownych zmian w składach osobowych tych organów.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 

czyli przy 21 głosach „za”.  Projekty uchwały zostały przekazane radnym przed rozpoczęciem 

obrad.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zdecydował, że powyższe projekty 

uchwał,  rozpatrywane będą w pkt 13 i pkt 14 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 VII / 15 z dnia 26. marca 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 realizacji „Programu 

współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 z dnia 

23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV / 117 / 11 z dnia  

29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej  

w Zawierciu.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  V / 34 /15 z dnia  

29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2015 – 2025. 

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

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu.  

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

przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. 

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

przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

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

korespondencji. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji. 

  

  

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych, protokół Nr VII / 15 z dnia 26 marca 2015 

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

21 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: 26. marca, 7. kwietnia,  

8. kwietnia, 14. kwietnia i 29. kwietnia br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

  

 podjął uchwały w sprawach: 

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

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu: 

umów dzierżawy lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu i części nieruchomości, będącej w jego użytkowaniu oraz  

umowy najmu sali dydaktycznej oraz obrabiarek CNC, znajdujących się w budynku,   

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu; 

– powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu 

nieograniczonego na najem lub dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się  

w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu,    

– odwołania Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu; 

– powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Powiatowego  w Zawierciu; 

– przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Powiatu 

Zawierciańskiego. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami 

powiatu, które odbyły się w dniach 23 i 24 kwietnia br.  Podczas spotkań nie wpłynęły 

żadne uwagi i propozycje dotyczące konsultowanego dokumentu. 
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– udzielenia Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Zawierciu pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych                        

z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

– udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół                

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu pełnomocnictwa do 

podpisania umów na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla jednostek 

organizacyjnych powiatu zawierciańskiego oraz w zakresie realizacji umowy zawartej 

z dostawcą energii, wyłonionym w postępowaniu przetargowym. 

 

 omówił wykonanie budżetu powiatu za I kwartał 2015 roku; 

 

 wydał decyzję w sprawie udzielenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  

w Zawierciu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

zabudowaną, położoną w Zawierciu przy ulicy Daszyńskiego 4;  

 

 wyraził zgodę na: 

– zwiększenie budżetu  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu o kwotę 

13.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni hotelarskiej i gastronomicznej 

oraz zakup wyposażenia do klas lekcyjnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

placówki;  

– udział II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu w projekcie 

wymiany młodzieży w ramach programu ERASMUS+ Akcja partnerstwa strategiczne; 

– przekazanie kwoty 600 zł  dla Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu na 

realizację projektu profilaktycznego pn. „Dzień Zdrowia w Duniku”. 

 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski o uruchomienie w roku szkolnym 2015 / 2016 nowych 

kierunków kształcenia: 

– w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach  w zawodach:  technik 

automatyk sterowania ruchem kolejowym w szkole młodzieżowej i technik transportu 

drogowego w szkole policealnej dla dorosłych w systemie zaocznym, 

– w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu w zawodach: operator maszyn  

i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej 

oraz technik transportu drogowego w Technikum dla młodzieży, 

Wnioski o uruchomienie wymienionych kierunków kształcenia zostały pozytywnie 

zaopiniowane w grudniu 2014 roku przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Zawierciu  

i w miesiącu lutym br. przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia Województwa 

Śląskiego. 

  

 zapoznał się z: 

– skorygowanym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2014 rok; 

Korekta dotyczy zweryfikowanych różnic po zamknięciu ksiąg rachunkowych, 

– sprawozdaniem z realizacji projektu systemowego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie 

osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” za okres pierwszego kwartału br.;  

– raportem z przeprowadzonych windykacji  należności Skarbu Państwa wg stanu na 

dzień 31. grudnia 2014 roku; 

– sprawozdaniem z rozpatrywanych skarg i wniosków, które wpłynęły do Starostwa  

Powiatowego w Zawierciu w 2014 roku; 
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– z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją  o stanie mienia 

komunalnego. 

 

 omówił: 

 problematykę związaną z realizacją termomodernizacji Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu; 

 informacje o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów 

własnych na 2015 rok, utworzonych w  jednostkach oświatowych; 

 informacje z działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do marca br.  

Uczestniczący w posiedzeniu p.o. Dyrektor Szpitala przedstawił informację dotyczącą 

bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem placówki. 

 

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

sesji. 

 

Jednocześnie poinformował, że w ramach wykonywania umowy poręczenia kredytu 

zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu, powiat zawierciański w miesiącach 

marcu i kwietniu br. zapłacił kolejne raty kredytu na łączną kwotę 152.816,10 zł. 

  

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

na terenie powiatu: 

 

– w dniu 27. marca br. w Zespole Szkół w Porębie odbył się Dzień Kariery Zawodowej, 

zorganizowany w porozumieniu z Wojewódzką Radą Zatrudnienia, Powiatowym 

Urzędem Pracy w Zawierciu, wyższymi uczelniami oraz lokalnymi pracodawcami. 

Impreza skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 

mieszkańców regionu. Przedsięwzięcie miało na celu  poszerzenie wiedzy na temat 

planowania kariery zawodowej, poznawanie rynku pracy oraz przeciwdziałanie 

bezrobociu; 

– w dniach 30 – 31 marca br. w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu odbyły się  

XIII Powiatowe Targi Edukacyjne pod hasłem „Pasja – Wybór – Szkoła – Przyszłość”. 

Podczas targów gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z ofertą przygotowaną 

przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu zawierciańskiego; 

– w dniu 10. kwietnia br. w Bieruniu odbył się Konwent Starostów Województwa 

Śląskiego. Wiodącym tematem Konwentu była prezentacja możliwości pozyskiwania 

przez samorządy środków z Unii Europejskiej  w nowej perspektywie finansowej,  

a w szczególności dotacje dla powiatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego  2014 – 2020, w szczególności na realizację zadań na drogach 

powiatowych; 

– w dniu 14. kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbył się finał eliminacji 

powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. W turnieju wzięli udział reprezentanci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy wyłonieni zostali w eliminacjach gminnych. Zwycięzcy  

w poszczególnych  kategoriach wiekowych będą reprezentowali powiat na wojewódzkim 

szczeblu turnieju; 

– w dniach 15 – 17 kwietnia br. odbył się IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu 

Mundurowym, zorganizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  

W trzydniowych zmaganiach m.in. na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i terenach 
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wokół Pustyni Błędowskiej uczestniczyło 48 dwuosobowych zespołów z 16 województw.  

Zespół Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach zajął III miejsce w klasyfikacji łącznej  

(III miejsce dla Bartosza Dorobisza i Dominika Neski oraz I miejsce w klasyfikacji 

generalnej „Najlepsza drużyna żeńska”  dla Kamili Szymczak i Marty Zych). W nagrodę 

uczniowie odebrali m.in. szablę oficerską oraz brązowy indeks WSB (semestr bezpłatnych 

studiów w Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa Służb Mundurowych Wyższej Szkoły 

Biznesu); 

– w dniu 24. kwietnia br. w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego odbyły 

uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego klas maturalnych;   

– w dniu 28. kwietnia br. w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu odbyło 

się uroczyste wręczenie certyfikatów Europass – Mobilność, potwierdzających  odbycie 

praktyk zawodowych u pracodawców w Niemczech. Uczniowie odbyli praktyki w ramach 

projektu Leonardo da Vinci „Praktyka zagraniczna- większe szanse na europejskim rynku 

pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie 

się przez całe życie”. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych.   

 

  

Ad.5.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przypomniał, że zgodnie ze Statutem 

Powiatu interpelacje składa się w formie pisemnej na sesji lub najpóźniej w dniu następnym 

w Biurze Rady Powiatu. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Składam dzisiaj kilka interpelacji bieżących, ale mam uwagi co do odpowiedzi na złożone 

interpelacje przez moją osobę na poprzedniej sesji. Niestety, odpowiedzi na zadane moje 

pytania w formie ustnej i pisemnej są wybiórcze i mało konkretne – wymijające. Odpowiedź 

dotyczy tylko kilku pytań z zadanych kilkunastu. Wobec powyższego złożę je raz jeszcze  

w formie pisemnej do uzupełnienia odpowiedzi przez Pana Starostę. 

A teraz mam kilka pytań: 

‒ proszę o informację czy będzie realizowany projekt dotyczący kompleksowej 

termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z montażem kolektorów 

słonecznych. Dlaczego unieważniono dotychczasowe postępowanie, kiedy zostanie 

ogłoszony ponowny przetarg i czy kolejny przetarg zostanie ogłoszony w tym samym 

zakresie. 

Powiat zawierciański pozyskał na to zadanie środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 7.000.000 zł oraz pożyczkę  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   

w wysokości 4.000.000 zł. Łącznie 11.000.000 zł. Coraz bardziej niepokoi mnie 

opieszałość w zakresie realizacji tej inwestycji. Nadmienić należy, że to duża inwestycja, 

a termin realizacji to kwiecień 2016 roku. Pamiętać należy, iż wymiana centralnego 

ogrzewania musi się skończyć przed sezonem grzewczym tj. do października, a to tylko 

kilka miesięcy. Termomodernizacja szpitala jest także ważna ze względu na pojawiającą 

się konkurencję, o której mówił Starosta i Pan Przewodniczący Rady na ostatniej sesji. 

‒ proszę o podanie kosztu brutto audytu zewnętrznego, przeprowadzanego obecnie  

w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz przedstawienie procedury wyłonienia 
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wykonawcy oraz niezbędnych wymagań stawianych oferentom. Ponadto proszę  

o przedstawienie zakresu przeprowadzanego audytu; 

‒ Panie Starosto, została podjęta decyzja o zwolnieniu Dyrektora Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu. Proszę o podanie podstawy wypowiedzenia tej umowy i uzasadnienia takiej 

decyzji. Z doniesień prasowych powody zwolnienia są po prostu absurdalne. 

Należy tutaj przypomnieć, że to właśnie Dyrektor Małgorzata Guzik wyprowadziła 

szpital z bardzo ciężkiej sytuacji poprzez wdrożenie planu naprawczego naszego szpitala.  

Tak jak przedstawiałem na ostatniej sesji, jeszcze na koniec 2010 roku strata roczna 

wynosiła 7.500.000 zł, a w 2011 roku – 6.500.000 zł. Zadłużenie szybowało w górę nawet 

o milion złotych miesięcznie.  

Chcę przypomnieć, że Szpital Powiatowy w Zawierciu od 2012 roku tj. od 3 lat, nie 

przynosi strat, a jego zadłużenie nie wzrasta. Od 2 lat notuje wyniki finansowe na 

poziomie przekraczającym kwotę 2.000.000 zł rocznie. Za 2014 rok zysk to kwota 

przeszło 2.100.000 zł.  A zadłużenie, jak wspomniałem, nie rośnie i od 4 lat oscyluje  

w granicach 50.000.000 zł. Nadmienić należy, że zobowiązania wymagane jeszcze na 

początku poprzedniej kadencji zbliżały się do kwoty 20.000.000 zł, dziś to zaledwie 

6.000.000 zł, a średni koszt obsługi zobowiązań szpitala dzisiaj to niespełna 6 % w skali 

roku. Nie wspomnę o zwiększeniu wartości kontraktów przez ówczesnego dyrektora, 

otwarciu Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, POZ-ów, szeregu remontów, zakupów 

sprzętu czy też pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.  Panie Starosto, czy zwolnienie 

takiego dyrektora to była dobra decyzja. Dobra dla naszego powiatu i dla naszego szpitala, 

czy dobra dla kilku osób i części lokalnych mediów; 

‒ w związku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowej Dyrektor szpitala, której  

w uzasadnieniu rzekomo jest wpisane lekceważenie  „....obowiązku odpowiedniego 

doboru personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje” (dotyczy Oddziału 

Neurologicznego i Udarowego). Mam pytanie, który z zatrudnionych lekarzy na Oddziale 

Neurologii bądź Udarowym wypełniający dokumentację medyczną, którą zakwestionował 

NFZ, nie posiadał prawa wykonywania zawodu; 

‒ proszę o informację na temat realizowanego w szpitalu projektu pn. PL 07 „ Program 

badań onkologicznych układu pokarmowego w powiecie zawierciańskim i myszkowskim 

szansą na dłuższe życie w dobrym zdrowiu”.  Na jakim etapie znajduje się projekt tzn. czy 

jest realizowany zgodnie z  założeniami, czy jest zagrożenie realizacji tego projektu. 

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,  

a przeznaczony na profilaktykę naszych mieszkańców oraz zakup kosztownego sprzętu 

diagnostycznego dla naszego szpitala;  

‒ proszę o informację na temat realizowanego w szpitalu projektu pn. „Stworzenie 

infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia elektronicznych usług publicznych w Szpitalu 

Powiatowym w Zawierciu oraz implementacja do przygotowanego otoczenia sieciowego 

aplikacji Portalu Usług Publicznych e-Szpital”. Od kiedy firma wybrana w wyniku  

przetargu rozpocznie realizację projektu i czy istnieje zagrożenie w realizacji projektu. 

Należy pamiętać, że otrzymane z rezerwy środki, pozwolą na dostosowanie szpitala do 

wymogów ustawowych dotyczących informatyzacji, a co za tym idzie, usprawnią opiekę 

nad pacjentami. Czas na realizację powyższego projektu jest bardzo krótki i wymaga 

niezwykłej zręczności organizacyjnej, aby doprowadzić go do końca; 

‒ czy Dyrektor szpitala złożył odwołanie do Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie 

w zakresie akredytacji. Jeżeli tak, to kiedy i czy zgodnie z wyznaczonym terminem. Czy 

odwołanie zostało pod względem merytorycznym  uzgodnione z zespołami 

zaangażowanymi w procesie akredytacji. Jeżeli tak, to które zespoły przygotowywały 

odpowiedzi. Proces akredytacji w naszym szpitalu realizowany był poprzez projekt  

z funduszy unijnych. Proces tworzenia założeń,  procedur i instrukcji  przygotowywany 
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był od kilku miesięcy przez cały personel szpitala. Nadmienić należy, że to duża praca 

wykonana na rzecz organizacji pracy w szpitalu; 

‒ dlaczego obecny Dyrektor szpitala nadal prowadzi działalność gospodarczą (informacja 

wyciągnięta z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jakie kroki 

zamierza w tej sprawie podjąć Zarząd. Zgodnie z ustawą tzw. antykorupcyjną, 

Dyrektorowi szpitala nie wolno prowadzić działalności gospodarczej; 

‒ proszę o informację w jakim trybie został powołany p.o. Dyrektor szpitala.  Dlaczego do 

czasu konkursu obowiązków tych nie przekazano Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, tak, 

jak mówi o tym ustawa o działalności leczniczej. Na jaki okres została podpisana umowę 

z nowym Dyrektorem szpitala;  

‒ Jakie są plany dotyczące  Oddziału Neurologiczno – Udarowego w naszym szpitalu. 

Gdzie zgodnie z programem dostosowawczym do 2016 roku ma nastąpić dyslokacja 

Oddziału, czyli podzielenie jednego oddziału w dwie odrębne lokalizacje, na podstawie 

decyzji warunkowej Sanepidu Wojewódzkiego. Gdzie ten nowy oddział zostanie 

utworzony; 

‒ jak wyglądają przygotowania do otwarcia nowego Oddziału Kardiologii, o którym Pan 

Starosta informował radnych na ostatnich sesjach. Gdzie oddział będzie zlokalizowany. 

Czy będzie to oddział w strukturach szpitala. Nie uzyskałem odpowiedzi także na to 

pytanie w związku ze złożoną interpelacją na ubiegłej sesji i ponawiam ją raz jeszcze; 

Kto wyremontuje i doposaży Oddział i za czyje pieniądze. Czy Zarząd nie zamierza 

wydzierżawić powierzchni po oddziale byłej laryngologii firmie zewnętrznej; 

‒ czy NFZ udzielił informacji, kiedy rozpisze konkurs na Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

Czy nowy Zarząd zabiegał w tej sprawie u Ministra, odpowiedzialnego za Państwowe 

Ratownictwo Medyczne. Pamiętać należy, że SOR wraz z lądowiskiem dla helikopterów 

został wybudowany m.in. ze środków funduszy unijnych i warunkiem utrzymania 

dofinansowania jest posiadanie kontraktu z NFZ na Szpitalny Oddział Ratunkowy.  

Proszę o odpowiedź na te pytania. Liczę, że odpowiedzi będą konkretne i szczegółowe”.  

(Zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacje zostały złożone w formie pisemnej). 

 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

– „jak często są aktualizowane plany zarządzania kryzysowego i jaki wpływ na modyfikację 

tych planów miały doświadczenia pozyskane po tragicznej katastrofie kolejowej  

w okolicach Szczekocin. Czy uwzględniono w tych planach specyfikę organizacji działań 

ratunkowych na szeroką skalę, przy dużej ilości poszkodowanych w trudno dostępnym 

terenie i w dodatku w godzinach nocnych. Ile na terenie naszego powiatu mamy lądowisk, 

mogących przyjąć helikoptery w nocy i jakie jest rozmieszczenie tych lądowisk; 

– czy przewiduje się na terenie Starostwa Powiatowego utworzenie hot-spotów, dzięki 

którym petenci mogliby bezpłatnie za pośrednictwem wi-fi łączyć się z internetem; 

– Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Zawierciu była i jest newralgicznym jego punktem 

ze względu na dużą liczbę pacjentów i ich częste narzekania na zbyt długi czas 

oczekiwania na badanie lekarskie. Jesteśmy u progu kolejnego sezonu turystycznego i jak 

co roku o tej porze spodziewamy się napływu zwiększonej fali pacjentów. Jak 

zamierzamy się do tego przygotować,  jaki jest ogólny schemat dyżurów całodobowych  

i czy na Izbie Przyjęć widnieje w widocznym miejscu harmonogram tych dyżurów 

(kiedyś uczestniczyłem w zespole kontrolnym Komisji Zdrowia i takiego harmonogramu 

tam nie było, więc zaleciłem jego umieszczenie). Czy jest nadal etat lekarza Izby Przyjęć, 

bo jeszcze nie tak dawno temu takiego etatu nie było i został utworzony na mój wniosek 

złożony w interpelacjach. Praca naszej Izby Przyjęć opłacana jest przez NFZ ryczałtowo. 
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Ile wynosi obecnie ta kwota i czy nie jest poniżej ponoszonych przez nasz kosztów, jeżeli 

tak jest w istocie, to jakie są szanse na renegocjację kontraktu w tym punkcie; 

– pozwolę sobie wyrazić uznanie dla rzetelnej pracy przy tworzeniu protokołów sesyjnych 

dla Biura Rady Powiatu pod kierownictwem Pani Anny Bryły. Zwracam się też z prośbą, 

aby protokoły te w miarę możliwości ukazywały się na stronach internetowych Starostwa, 

nadal, jak dotąd na bieżąco, gdyż Statut wyraźnie określa, że po odbytych obradach 

protokoły powinny się niezwłocznie znaleźć w przestrzeni publicznej. Ponadto chciałbym, 

aby opinie, relacje i uwagi innych osób nie były jedynym źródłem informacji o naszej 

pracy, a alternatywą były też pełne teksty stenogramów zawartych właśnie w tych 

protokołach. I tak na przykład, na podstawie mojej jednej dygresji dotyczącej potrzeby 

rozwiązania właściwej wentylacji i klimatyzacji sali obrad, dziennikarz „Dziennika 

Zachodniego” z dużym impetem rozpoczął już moja kampanie wyborczą (szkoda tylko, że 

negatywną). Jest oczywiste dla wszystkich, że moja dygresja była kierowana do Zarządu 

celem zasygnalizowania problemu, a nie do mieszkańców powiatu, jak wszystkim chce 

zasugerować wspomniany dziennikarz. Rzekomo zbulwersowani radni podjętym przeze 

mnie tematem, w którym imieniu podobno dziennikarz występuje – jak sądzę –  nie 

potrzebują rzecznika, gdyż sami wyrażają opinię na tej trybunie i potrafią to robić bardzo 

dobitnie, o czym już niejednokrotnie się przekonaliśmy. Napisany artykuł „Dziennika 

Zachodniego” skrytykował też dalsze podejmowane tematy. Czy wypada radnemu 

powiatowemu poruszać sprawy kontroli działań ograniczających niską emisję, skoro jest 

to w gestii Straży Miejskiej, a sprawy autobusów – w gestii Zakładu Komunikacji 

Miejskiej. Przecież od zawsze jest praktykowane, że pytania radnych przekazywane są do 

właściwych przedsiębiorstw czy innych podmiotów.  Zarząd Powiatu jest otwarty na 

rozwiązywanie wszystkich problemów dotyczących naszego powiatu, a przecież 

problemy Zawiercia nie są tematami spoza powiatu zawierciańskiego. Nie można przecież 

rozwiązywać spraw powiatu, nie mówiąc o problemach w aspekcie jakiejś konkretnej 

gminy. Poza tym przekazywane pytania przez zarząd Powiatu maja inne przełożenie i inną 

rangę niż pytania pojedynczego mieszkańca czy radnego. Gdyby kierować się takim 

tokiem myślenia dziennikarza z „Dziennika Zachodniego”,  że radny powiatowy nie 

powinien interpelować w sprawach związanych z Zakładem Komunikacji Miejskiej, to nie 

powstałby zapewne np. przykład przystanek przed Zakładem Lecznictwa 

Ambulatoryjnego, przy ulicy Piłsudskiego, który powstał po mojej interpelacji z tej 

właśnie trybuny. Dzisiaj nikt sobie nie wyobraża, że mogłoby tego przystanku tam nie 

być. Poza tym sprawy ekologii były i są dla mnie jednymi z priorytetowych. I także w tej 

sprawie Zarząd Powiatu, widząc wagę problemu, wyraził mi kiedyś zgodę na moją prośbę 

udostępniania komunikatu ekologicznego na stronach internetowych Starostwa. 

– poruszane przez mnie problemy są często na prośbę mieszkańców i dla ich dobra, z czego 

są zadowoleni, bo bilans skuteczności moich interpelacji na przestrzeni lat jest korzystny. 

Rozmowy z mieszkańcami utwierdziły mnie w przekonaniu, że artykuł w „Dzienniku 

Zachodnim”,  próbujący bezradnie zdyskredytować moją osobę, osiągnął skutek 

dokładnie odwrotny od zamierzonego”.   

(Zgodnie ze Statutem Powiatu interpelacje zostały złożone w formie pisemnej). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przypomniał Markowi 

Szczygłowskiemu, że jest to punkt dotyczący interpelacji i zapytań radnych. Jego wystąpienie 

nie było interpelacją, tylko wolną wypowiedzią, którą należało przedstawić w punkcie wolne 

wnioski. Nosił się z zamiarem przerwania wystąpienia i upomniał, aby nie zadawać pytań  

w takiej formie.  
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Ad.6.)  
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VIII / 63 / 15  w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2014 roku”, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Promocji 

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

24 głosach „za”.    

 

 

Ad.7.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że projekt uchwały, 

ujęty w tym punkcie porządku posiedzenia, został wprowadzony pod obrady Rady Powiatu na 

wniosek 3 radnych, złożony w dniu 26 marca br. Zgodnie z § 29 ust. 3 i ust. 4 Statutu Powiatu 

projekt został przedłożony stałym Komisjom Rady oraz Zarządowi Powiatu celem 

zaopiniowania.  Zarząd Powiatu pismem z dnia 29 kwietnia br. poinformował, że na 

posiedzeniu w dniu 14 kwietnia br. projekt jednogłośnie, czyli przy 3 głosach „za” uzyskał 

pozytywną opinię Zarządu.  

Stanowiska stałych Komisji Rady przedstawiały się następująco: 

Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu – opinia pozytywna jednogłośnie, czyli przy 4 glosach 

„za”; 

Komisja Edukacji – opinia pozytywna jednogłośnie, czyli przy 6 głosach „za”; 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska– opinia pozytywna jednogłośnie, czyli 

przy 5 głosach „za”; 

Komisja Zdrowia – opinia negatywna przy 2 głosach „za” i  4 głosach „przeciw”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się”, 

Komisja Budżetu i Infrastruktury Technicznej – opinia negatywna przy 1 głosie „za”,  

3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Wydaje mi się, że ten wniosek został złożony przez radnych, ale to będzie poniekąd 

dublowanie uchwały, która podjęliśmy już kilka lat temu w zakresie nagrywania sesji, bo to 

jest identyczne. Wiadomo, że w uchwale bodajże z 2012 roku jest napisane, że sesje są 

nagrywane i publikowane na stronie internetowej. Natomiast w kwestii protokołu jest jeden 

problem. Ja czytam protokoły i bardzo trudno  będzie dopasować treść protokołu do sesji, 

czyli ścieżki dźwiękowej. Faktycznie jest to niemożliwe. Niestety, niektóre wypowiedzi 

radnych (czasami moje ) nie nadają się wprost do publikowania w protokole, a na ścieżce 

dźwiękowej są i występować będą rozbieżności. W mojej ocenie, jeśli chcemy wprowadzić 

protokół elektroniczny, czyli nagrywanie ścieżki dźwiękowej, to należy zrezygnować 

zupełnie z protokołu papierowego. Ja stoję na takim stanowisku: albo wnioskodawca wycofa 

ten projekt, który już na podstawie uchwały funkcjonuje w obiegu, albo będziemy głosować 

negatywnie. To jest moja opinia. Trzeba by zapytać, ale wydaje mi się, że nadzór prawny  

wojewody może mieć do tego wątpliwości”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Ja myślę, że w tej chwili mamy przyjęty protokół w formie papierowej, przyjmujemy go 

zawsze na początku każdej sesji i zgodnie ze Statutem to zwyczaj dotychczas praktykowany. 

Jeżeli są jakieś inne glosy w tej kwestii, bardzo proszę radnych o zabranie głosu”. 

 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja jestem odmiennego zdania, żeby pozostać przy protokole w formie papierowej. Co 

szkodzi, żeby ten dokument pozostał. Pan nie filmuje ze swojej inicjatywy, tylko została 

podpisana umowa ze Starostwem i tworzymy dokument w formie zapisu wideo także. Nie 

widzę powodu, jeżeli nawet jakaś możliwość dublowania tego byłaby, żeby wzmianka  

w Statucie nie uwzględniła tego. Inaczej odnosimy się do osób prywatnych, które sobie 

filmują, ponieważ nie ma zakazu nagrywania obrad i każdy, kto jest właścicielem prywatnej 

kamery, może zachować się w zasadzie w sposób dowolny. Natomiast tworzenie tak ważnego 

dokumentu w formie zapisu video powinno mieć wzmiankę w Statucie”. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja tutaj słyszę, że wnioskodawca  Marek Szczygłowski mówi, żeby była wzmianka  

w  Statucie. W Statucie można napisać, że sesja będzie nagrywana, a nie będzie załącznikiem 

do protokołu i wtedy to załatwia sprawę”. 

 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja na początku, również w roboczych rozmowach z Panią Anną Bryłą właśnie taką wersją 

ustaliłem, że nagranie nie będzie dołączone do protokołu, natomiast wzmianka – według mnie 

–  być powinna absolutnie, ale nie będzie dołączone do protokołu”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Ja jestem zdania, że jeżeli to będzie to dokument, to on może mieć pewne dozy  rozbieżności 

między słowem mówionym a pisanym. Często w naszych protokołach jest zawarta  intencja 

radnego, z którą się zgadza albo nie i  na następnej sesji może wnieść poprawki do swej 

wypowiedzi, a ten zapis będzie jednoznaczny. Pozostawiam radnym decyzję co do tego, jak 

zagłosują na ten moment. Nie mamy jeszcze przyjętej tej zmiany w statucie i czas 

rozstrzygnąć tę kwestię głosowaniem”. 

 

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 

z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został odrzucony przy 2 głosach „za”, 18 głosach „przeciw” 

i 3 głosach „wstrzymujących się”.    

(Odrzucony przez radnych projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 
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Ad.8.)   

  

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VIII / 64 / 15 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIV / 117 / 11 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, po uzyskaniu pozytywnej Komisji Zdrowia  

i Pomocy Społecznej, w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, 

czyli przy 23 głosach „za”.    

 

 

Ad.9.)   
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VIII / 65 / 15 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr  V / 34 /15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na 2015 rok, po uzyskaniu pozytywnej Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, 

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 22 

głosach „za”.    

 

 

Ad.10.)   
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VIII / 66 / 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 22 głosach 

„za”.    

  

 

Ad.11.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VIII / 67 / 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 24 głosach „za”.    

 
  

Ad.12.)   

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Chawuła poinformowała, że Komisja Rewizyjna 

po rozpatrzeniu wszystkich aspektów sprawy uznała, że skarga Zarządu Regionu Śląskiego 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Sosnowcu na 

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu jest zasadna. 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 VIII / 68 / 15 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 21 głosach „za”,  1 głosie „przeciw” i 1 glosie 

„wstrzymującym się”.  
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Ad.13.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że zmiany w składach 

rad społecznych Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu  wprowadzane są ze względu na fakt, iż Rada Miejska w Zawierciu i Rada 

Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu wyznaczyły nowych przedstawicieli do reprezentowania 

gminy składach osobowych rad społecznych w kadencji 2011 – 2015, przedkładając w tej 

sprawie stosowne uchwały organów stanowiących. Wpłynął również wniosek Zarządu 

Powiatu o dokonanie aktualizacji zapisów uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli powiatu 

w składzie osobowym rad. Zarząd Powiatu proponuje, aby w Radzie Społecznej szpitala 

powiat reprezentował Wicestarosta Konrad  Knop, a w Radzie Społecznej ZLA – Maria 

Milejska.  

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Mamy projekt uchwały, otrzymaliśmy go tuż przed sesją i ja mam pytanie. Czy to oznacza, 

jak dobrze pamiętam, bo nie zabrałem uchwały poprzedniej, że Radzie Społecznej szpitala  

w Zawierciu będzie dwóch przedstawicieli z powiatu, którzy są jednocześnie członkami 

Zarządu – Maria Milejska i Konrad Knop. Chciałem uzyskać potwierdzenie tej decyzji, bo 

wydaje mi się, że jest delikatna kompromitacja, jeżeli całą Radę będzie reprezentować tylko  

i wyłącznie Zarząd. Przecież jest bardzo wiele osób. Ja nie mówię, że chciałbym być  

w Radzie Społecznej szpitala, bo koalicja mnie  w tej chwili nie wybierze i mam tego 

świadomość,  ale jest wiele osób, które mają doskonałe umiejętności i które mogłyby 

reprezentować Radę. Ja nie umniejszam Wicestaroście w zakresie zarządzania i informacji  

o szpitalu, ale ja bym tam z przyjemnością widział koleżankę Anicetę Książek - Słomkę czy 

Marka Szczygłowskiego, czyli osoby, które w tym temacie trochę urabiają. Dlatego uważam, 

że to jest zamknięcie decyzyjności i zamknięcie pola informacji fachowej w zakresie 

zarządzania szpitalem. W ZLA jest podobna sytuacja. Dwóch tych samych członków Zarządu 

będzie reprezentować powiat. Ja wnioskuję, aby oddalić dzisiaj te uchwały albo ogłosić 

przerwę i przemodelować to. Ja nie chcę, żeby to były osoby spoza kolacji”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Po to jest ten projekt i po to są te pytania, bo są to przedstawiciele Rady.  Ja przedstawiłem, 

co proponuje Zarząd, a radny może zaproponować kogoś innego i przeprowadzimy 

głosowanie. To nie jest sytuacja, w której my decydujemy, to oczywiście radni zdecydują. 

Możemy ogłosić przerwę, możemy się naradzić, mogą paść inne propozycje z sali, ale    

myślę, że nie będziemy ingerowali w przypadku uchwał podjętych przez Radę Miejską  

w Zawierciu ani przez Radę Miejską w Ogrodzieńcu. To jest ich prawo. Jak wiecie Państwo,    

ta dyskusja toczy się od początku naszej kadencji. Osoby, które zasiadają w radach 

społecznych z ramienia powiatu, w tej chwili nie reprezentują już Rady Powiatu, bo nie są 

radnymi w tej kadencji, w związku z czym sytuacja ta wymusiła wymianę osób, które będą 

nas reprezentować. Mamy teraz dobry moment, bo również inne Rady dokonują tej zmiany. 

Dlatego pytam, czy są uwagi do omawianego projektu uchwały. Jest to moment,  w którym 

można zgłosić inne kandydatury i rozstrzygniemy to w formie głosowania, bo po to jest ta 

uchwała. Nikt nie zgłosił kandydatury, czy są uwagi  Uwagę Pan zgłosił (dot. Rafała Krupy), 

natomiast nie słyszę, żeby Pan zgłosił konkretną kandydaturę, jeśli ona ma być”. 
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Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja proponuję, żeby Zarząd to przemyślał, bo wiadomo, że jak podam kandydaturę, to ona nie 

będzie przyjęta, to niech Zarząd się wypowie”. 

 

Starosta Krzysztof Wrona oświadczył, iż Zarząd Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko  

w kwestii przedstawicieli powiatu do składów osobowych Rad społecznych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiat.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski  poprosił o zgłaszanie innych 

kandydatów na przedstawicieli powiatu do składów osobowych Rad Społecznych szpitala  

i ZLA, jednak innych kandydatur nie zgłoszono.    

  

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Nr VIII / 69 / 15 w sprawie zmiany składu 

osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 16 głosach „za” i 8 głosach „wstrzymujących się”.     

 

 

Ad.14.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr VIII / 70 / 15 w sprawie 

zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Zawierciu, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 21 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”.     

   

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił przerwę w obradach. 

Początek przerwy – godz. 11.10.    

 

 

Ad.15.)   

 

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

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia i przedstawił informację  

o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 14.04.br. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące 

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

marzec 2015 roku;   

‒ w dniu 15.04. br. wpłynęło zaproszenie dla radnych do udziału w 22. Ogólnopolskiej 

pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasna Górę w dniu 17 maja 2015 roku 

(szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w Biurze Rady Powiatu);   

‒ w dniu 20.04.br. Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa przekazała 

informacje o realizacji projektu dotyczącego funkcjonowania samorządów terytorialnych 

pod kątem jawności.  

  

 

Ad.16.)   

 

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

udzielił Starosta Krzysztof Wrona i wyznaczone przez niego osoby. 



15 

 

Interpelacje Rafała Krupy i Marka Szczygłowskiego dotyczące Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu: 

 

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

 

„Odnośnie termomodernizacji to rzeczywiście wycofaliśmy postępowanie przetargowe ze 

względu na brak funduszy. Oferta, która była poprawna, opiewała na kwotę 16.500.000 zł,  

a na to nas nie stać. Dzisiaj będzie ogłoszony nowy przetarg. Zakres termomodernizacji jest 

zgodny z projektem, który był złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Będą ograniczenia, jeżeli chodzi o ppoż., ale to są znikome rzeczy, 

które – niestety –  musimy odpuścić”.   

 

Rafał Krupa poprosił o przekazanie odpowiedzi w formie pisemnej.  

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu):  

 

„Dodam do tej informacji, że była rezygnacja oferenta, który wygrał przetarg. Jeżeli chodzi  

o blok pytań dotyczących Pani dyrektor szpitala, sprawy audytu i podstaw zwolnienia, to 

udzielimy odpowiedzi na piśmie. Dla dobra sprawy, bo jak wiadomo, sprawa jest  

w postępowaniu sądowym, upublicznianie tego typu odpowiedzi byłoby w tym momencie 

niestosowne. W związku z tym zostaniecie Państwo poinformowani po podjęciu stosownych 

rozstrzygnięć. Jednocześnie zobowiązuje Członka Zarządu Powiatu Marię Milejską do    do 

przygotowania odpowiedzi na piśmie. W kwestii pozostałych interpelacji wypowie się 

dyrektor szpitala”.   

 

P.o. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Grazda (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Chciałem się przedstawić. Nazywam się Piotr Grazda i pełnię obowiązki dyrektor Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. Jak Państwo wiecie, dwukrotnie wygrałem tutaj konkurs na 

dyrektora, ale przez poprzedni Zarząd nie zostałem  powołany na to stanowisko. 

Odpowiadając na pytanie Panów radnych, jeśli chodzi o bieżąca działalność szpitala, to 

chciałbym Państwa zapewnić, że projekt onkologiczny jest realizowany i rozliczany na 

bieżąco, natomiast jeśli chodzi o kwestie informatyzacji, to w tej chwili trwa spotkanie 

robocze w szpitalu z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Ze względu na dużą ilość 

pytań i ich szczegółowość, do pozostałych pytań odpowiem Panom radnym na piśmie”. 

 

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

 

„Jeżeli chodzi o temat rozwinięcia kardiologii inwazyjnej w naszym szpitalu, to trwają 

rozmowy organizacyjne. Pod względem prawnym trudno teraz mówić o jakiś konkretach. Nie 

są sformułowane żadne postanowienia , wobec tego myślę, że na bieżąco będziemy Państwa 

informować, jeśli do takich postanowień dojdzie” . 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja rozumiem,  że złożoność moich pytań jest duża i oczekuję odpowiedzi pisemnej. 

Chciałbym zaznaczyć, Panie Starosto, żeby to była odpowiedź udzielona w sposób konkretny, 

nie wymijający i nie tylko tak na chwilę.  Natomiast w kwestii Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego,  to myślę, że ktoś z Zarządu mógłby coś powiedzieć w dwóch zdaniach, co się 
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dzieje, bo czas nam biegnie. Inne sprawy są również ważne, m.in. monitorowanie jakością  

w zakresie akredytacji i myślę, że taką wiedzę posiadacie. Nie chciałbym czekać 21 dni na 

odpowiedź na interpelację.  Chciałbym wiedzieć dzisiaj. Rozmawiałam w czasie przerwy  

i wiem, że wiele osób chciałoby usłyszeć co się dzieje z tymi projektami ,bo to są informacje 

bardzo ważne i jeśli można to kilka zdań  w tym zakresie, ale na piśmie i takiej odpowiedzi 

oczekuję”.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Rozumiem, tych pytań było naprawdę dużo, i były bardzo szczegółowe, tak że tu musi być 

wyrozumiałość, że przy tej liczbie pytań i stopniu uszczegółowienia konieczne będzie 

sięgnięcie do dokumentów. Pytania były o terminy, zasady, przetargi,, więc uważam , że są 

bardzo szczegółowe wobec czego odpowiedzi będą udzielone pisemnie. Jeśli Zarząd ma coś 

do dodania, to bardzo bym prosił”.   

  

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

 

„Przepraszam, nie zdążyłam zapisać wszystkich pytań. W kwestii SOR myślę, że trwają prace 

przygotowawcze do jak najszybszego uruchomienia Oddziału,  ponieważ mamy bardzo ładny 

obiekt, dobrze wyposażony i  trudno żeby ten sprzęt czekał i  nie służył mieszkańca naszego 

powiatu. Staramy się i myślę, że w niedługim czasie coś się wyjaśni. (Rafał Krupa 

stwierdził, że mówimy o kontraktowaniu, bo to jest najważniejsza sprawa i wiadomo, jakie są 

zapisy w umowie).  Myślę, że nie drzemiemy,  Panie radny,  staramy wszystko poukładać. 

Jeżeli chodzi o pozostały zakres dotyczący zadań szpitala, to Dyrektor jest dopiero 3 tygodnie 

i nie wymagamy od niego, żeby znał temat, jakby był u nas 3 lata. Musi się zorientować, żeby 

udzielić poprawnych odpowiedzi radnemu, bo przecież nie będziemy mówić ogólnikami.  

Będziemy mówić o konkretach, Panie radny, więc odpowiemy na piśmie”. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Natomiast chcę podkreślić, tak jak to podkreślałem na Komisji Budżetu, Pani Mario, że 

kwestia akredytacji to jest kwestia określonych terminów. Wiemy dobrze jakich i chciałbym 

wiedzieć. (Maria Milejska oświadczyła, że wiadomo, o czym radny mówi i odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie).  Rozumiem, że nie będzie za późno”. 

 

Interpelacje Marka Szczygłowskiego: 

  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Marek Fiutak (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Pan radny zadał pytanie, jakie zostały wprowadzone zmiany przy procedurach i co robimy, 

aby uniknąć tego typu sytuacji, jaka była podczas katastrofy pod Szczekocinami. Informuję, 

iż na terenie powiatu zawierciańskiego funkcjonuje tzw. plan działań ratowniczych. Jest to 

zbiór przepisów, dokumentów, procedur i uzgodnień planów, wykorzystywanych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej właśnie podczas tego typu 

zdarzeń i takowa procedura tzw. instrukcja postępowania obsługa stanowiska kierowania, jak 

również dowodzącego akcją na wypadek powstania katastrofy komunikacyjnej, funkcjonuje.  

Podczas tych działań pod Szczekocinami, którymi miałem możliwość dowodzenia, 

potwierdziła się skuteczność i słuszność wprowadzenia tych procedur. Jako dowodzący   
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informuję, że bardzo dokładne analizy tej akcji wykazały dobre przygotowane służb i dobrą 

koordynację tego typu działań. Nie wiem, czy Panu  w tym momencie to nakreśliłem, ale  

podczas przerwy porozmawialiśmy na ten temat i myślę, że to jest wyjaśnione.  

Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania informuję, iż na terenie powiatu 

zawierciańskiego funkcjonują tzw. gminne miejsca przyjmowania statków powietrznych po 

zmroku. Na 10 gmin jest 7 miejsc wyznaczonych, które zostały dopuszczone przez LPRL. 

Nie są dopuszczone gmina Kroczyce i miasto Zawiercie, ale to z uwagi na lądowisko  

w szpitalu. Jeżeli chodzi o działania Państwowej Straży Pożarnej, jak również ochotników, to 

opracowano procedury dla nas,  jesteśmy po szkoleniu z LPRL, zostały na każdym naszym 

wyjazdowym samochodzie umiejscowione tzw. schematy bezpiecznego lądowania statków 

powietrznych po zmroku. Ja nie będę tutaj mówił, że jest to specjalna procedura sprawdzania  

lądowiska przed, odpowiedniego oświetlenia lądowiska, jak również kontaktu bezpośredniego 

drogą radiową z pilotem. To wszystko jest na naszym terenie wprowadzone.  

Dla waszych informacji chcę przekazać, że na terenie naszego powiatu działa LPRL, czyli 

śmigłowiec w Gliwicach. Natomiast w momencie, kiedy jest potrzeba takowa większej ilości 

statków powietrznych na styku trzech województw, to w ciągu 20-25 minut jesteśmy w stanie 

z Kielc, jak również z Krakowa, poprosić czy zażądać lądowania śmigłowców i mogę 

powiedzieć, że w ciągu dwóch lat dwukrotnie taki przypadek miał miejsce. Kończąc 

informuję,  iż w ubiegłym roku 12 razy zabezpieczaliśmy miejsce lądowania statków 

powietrznych”. 

 

 

Ad.17.)   

 

Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja  w tym roku jestem po raz pierwszy na sesji, chociaż w tej kadencji Rady Powiatu 

zawierciańskiego po raz drugi, bo byłem na sesji w grudniu zeszłego roku. Jest to pewno już 

ostatnia wizyta ze względu na wielkość okręgu. Bywam na wszystkich sesjach Rad Gmin  

w okręgu, aby być zorientowanym, co się dzieje w poszczególnych samorządach gmin na 

terenie Zagłębia Dąbrowskiego (to jest 21 gmin, 2 miasta na prawach powiatu i powiaty 

grodzkie).  Bywam na sesjach Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach.    

Zdaję sobie sprawę (co także tutaj było omawiane), że jednym z najważniejszych problemów 

w naszym kraju jest temat bezrobocia, szczególnie na tym terenie wysokiego, bo około 15%  

(jeżeli się nie mylę) na terenie powiatu zawierciańskiego. W okresie letnim bezrobocie trochę 

spada, ale to jest problem bardzo poważny  i brak szczególnie dużych perspektyw rozwoju. 

Trzeba wspomnieć, że Zagłębie  Dąbrowskie jest terenem, który się wyludnia najszybciej  

w Polsce. Takie miasta, jak w szczególności Sosnowiec, ale także Będzin, Jaworzno czy 

Zawiercie, to są miasta, gdzie spada liczba mieszkańców. Z tego też powodu 

najprawdopodobniej spadnie  w tym okręgu liczba mandatów do parlamentu z 9 na 8, bo to 

jest przeliczane na liczbę ludności. Obok Bytomia, Sosnowiec jest najszybciej wyludniającym 

się miastem w województwie śląskim, a nawet w kraju. Właśnie brak właśnie perspektyw 

pracy powoduje, że młodzi wyjeżdżają za pracą za granicę. To, że ponad 2,5 mln osób 

wyjechało za granicę ze względu na brak perspektyw rozwoju powoduje, że muszą nastąpić  

w naszym kraju mocne zmiany odnośnie polityki państwa. Ten rok jest takim rokiem, że 

uważam, że te zmiany będą konieczne. Mamy w kraju wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, 

jesienią będą wybory do Sejmu i Senatu rzeczypospolitej. Ostatnio był rozpatrywany projekt  

ustawy odnośnie kodeksu wyborczego (dokładnie projekt obywatelski ustawy, pod którym się 

podpisało ponad 130.000 obywateli). Chodzi o uczciwe wybory, aby  wybory były 

przeprowadzone w sposób nie budzący bez najmniejszych zastrzeżeń, jak w większości 
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krajów Europy Zachodniej, żeby urny były przezroczyste, liczenie kart z hologramem przy 

wspólnym stole, żeby kamery były zainstalowane, żeby wyborcy online mogli oglądać 

procedurę wyborczą. Tych zmian jest więcej, my to wnosimy. Niestety, po ostatnich 

deklaracjach raczej wątpię, że te zmiany, o które wnosimy zostały przyjęte, bo koalicja 

rządowa PO – PSL zapowiedziała, że odrzuci nasz projekt ustawy (to trochę dziwne, bo jest 

podobny projekt prezydencki) mimo, że niektóre zmiany będą popierali. Nie można tak 

prowadzić polityki, bo wszyscy wiedzą po ostatniej kompromitacji, kiedy wyniki wyborów 

były podane po dwóch tygodniach, że nie może dojść do takiej sytuacji w wyborach.  

Tematem, który tu był poruszany, jest temat służby zdrowia.  Ja mieszkam w powiecie 

ziemskim będzińskim,  dokładnie  w gminie Bobrowniki. Starosta jest z mojego ugrupowania 

Prawo i Sprawiedliwość, ale problemy są nie mniejsze niż w powiecie zawierciańskim, jeśli 

nie większe, bo stan zadłużenie szpitala jest podobny, a straty przynosi dużo większe. Z tego, 

co wiem, to zadłużenie szpitala w powiecie będzińskim wynosi 47.000.000  zł, a strata za rok 

ubiegły to ponad  6.000.000 zł. Między innymi dlatego się zmienił skład koalicji rządzącej  

w powiecie będzińskim. Sytuacja uzdrowienia służby zdrowia nie będzie łatwa bez wsparcia 

państwa, bez zmian systemowych, wyceny usług i zwiększenia nakładów na służbę zdrowia 

czy prowadzenia sieci szpitali. Bez tych zmian ze strony wsparcia państwa większość 

samorządów w naszym kraju sobie nie poradzi, szczególnie z dostosowaniem szpitali do norm  

unijnych do końca przyszłego roku. Tutaj potrzebne są jak najszybsze zmiany ze strony 

państwa. Tego na dzień dzisiejszy nie widać, tego zielonego światła w tunelu w odniesieniu 

do służby zdrowia.  

Myślę, że będziemy się jeszcze widywali na różnych spotkaniach i uroczystościach  

z władzami powiatu i z radnymi. Myślę, że jestem otwarty, moje biuro jest także otwarte  

i dostępne, jeżeli ktoś potrzebowałby jakieś zmiany legislacyjne, które prowadzone są także w 

parlamencie, bo nowelizacji ustaw jest dosyć dużo i Sejm będzie obradował  długo (miał 

obradować do końca lipca w tej kadencji, a będzie obradował prawdopodobnie we wrześniu, 

także ze względu na ilość zmian prawnych, które także czekają).  

I o tym też myślimy. Pan radny ma rację, że bezpieczeństwo naszego kraju za dobrze nie 

wygląda. Ostatnie przetargi, które zostały rozstrzygnięte, nie budzą zaufania obywateli do 

państwa. Nie będzie nasze państwo na tym korzystało i przemysł zbrojeniowy nie będzie 

korzystał na największych kontraktach, które były rozstrzygnięte odnośnie rakiet na ponad  

20 mld zł czy odnośnie śmigłowca (zakupiono 50 sztuk za 13 mld zł, a miało być 

zakupionych 70 śmigłowców za 8 mld zł). No i tak wygląda tanie państwo. Przepacamy 

bardzo istotnie za sprawdzone produkty, które nie będą lokowały miejsc pracy  w naszym 

kraju. A tak odnośni śmigłowców. Przegrały dwie firmy, które mają fabryki w Polsce,  

tj. Świdnik i Mielec. Świdnik, który produkował z Augusta Westland i Mielec, który 

produkował Black Hawk S-70, bardzo dobre, sprawdzone maszyny. Niestety, nie zostały 

dopuszczone. Według mnie przetarg powinien być unieważniony, a nie rozstrzygnięty w taki 

sposób, jak został prowadzony. W tej sprawie także składałem interpelacje. Ostatnio złożyłem 

trzy: odnośnie przetargu na śmigłowce, sytuacji w górnictwie (która się nie poprawia, a wręcz 

się pogarsza i będzie rzutowała na to, co się będzie działo w naszym województwie śląskim)  

oraz odnośnie wycinki drzew. Odnoszę  się w tych interpelacjach do tego, o co postuluje 

bardzo wielu wyborców z mojego okręgu, także wyborczego, chociaż górnictwa, tak jak 

mówię, prawie już nie ma. Ostatnia kopalnia w Sosnowcu, KWK Kazimierz Juliusz, w tym 

roku jest likwidowana. Jest to wielka tragedia dla tego regionu. Zniszczenie przemysłu, który 

powinien dalej być i istnieć. To samo zagrożenie występuje  w odniesieniu do Zawiercia, bo –  

jak rozmawiałem z Zarządem CMC Zawiercie – w przyszłych latach także istnienie tej firmy 

też jest pod dużym znakiem zapytania. Na pewno wszystkim nam zależałoby, aby ten zakład 

tu istniał i produkował, a nawet poszerzał swój zakres produkcyjny, ale do tego jest potrzebne 

silne wsparcie państwa  i zmiana paktu klimatyczno – energetycznego w Unii Europejskiej”.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„My te problemy też dostrzegamy jako radni i myślę, że liczymy tutaj na parlamentarzystów, 

bo uważam, że w takich dziedzinach, jak zdrowie i obronność, powinna być zgoda i cały 

parlament powinien działać na rzecz wszystkich obywateli. Myślę, że tak będzie jeszcze   

w tej, jak i na pewno w następnej kadencji i parlamentarzyści będą mieli to na względzie”. 

 

 

Ad.18.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.05 

 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

   /-/ Anna Bryła                     /-/ Jarosław Kleszczewski  

        


