
BR.0002.007.2015.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  IX / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 28. maja 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: 

 

Róża Kończyk 

 

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu 

zawierciańskiego z Burmistrzem Miasta Poręba Ryszardem Spyrą, przedstawiciele 

powiatowych służb, inspekcji i straży  Komendantem Powiatowym Policji w Zawierciu 

Mariuszem Hurasem, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej  

w Zawierciu Markiem Fiutakiem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu 

Wiesław Olechnowicz, 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 IX sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, Zarząd Powiatu  

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

przybycie.    
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Ad.2.) 

 

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

porządkiem obrad, ustalonym przez Przewodniczącego Rady Powiatu i przekazanego radnym 

w materiałach sesyjnych:   

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII / 15 z dnia 30. kwietnia 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 rezygnacji Członka Zarządu Powiatu 

Doroty Wnuk. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego  

i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2014 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

powiatu zawierciańskiego w 2014 roku. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego na lata 2015 – 2018. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2014 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Włodowice 

zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1714 S relacji Góra Włodowska – 

Bory granica powiatu myszkowskiego.    

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Zawierciańskim na lata   2015 – 2017. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Zawierciańskiego za 2014 rok. 

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

Powiatowego w Zawierciu.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2015 – 2025. 

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

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

korespondencji. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji. 
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Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych, protokół Nr VIII / 15 z dnia 30 kwietnia 

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

przy 22 głosach „za”.   

 

 

Ad.4.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji przedstawił 

Starosta Krzysztof Wrona. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 30. kwietnia, 8. maja,  

12. maja i 27. maja br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

  

 podjął uchwały w sprawach: 

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

– przyznania dotacji dla Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Piknik Retro…. magiczne lata 20-ste i 30-ste” ; 

– odwołania Mariana Gajdy ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg   

w Zawierciu (odwołanie nastąpiło na wniosek zainteresowanego  w związku  

z przejściem na emeryturę); 

– odwołania Piotra Grazdy ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu  w związku ze złożoną rezygnacją; 

– powierzenia Markowi Walewskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala 

Powiatowego  w Zawierciu; 

– wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu (wartość przewidzianego do zakupu sprzętu wynosi 

315.000 zł); 

–  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego 

projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu.  

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania   

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W toku konsultacji nie wpłynęły 

żadne uwagi i propozycje dotyczące proponowanych zmian do Statutu.  

– udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach 

upoważnienia do podpisania porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

(porozumienie dotyczy współpracy w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla PKP 

PLK S.A.; 

– wprowadzenia zmian do Regulaminów Organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy  

w Zawierciu i Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu; 

– przeprowadzenia konsultacji  z organizacjami pozarządowymi w sprawie zasadności 

kontynuowania funkcjonowania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

(uczestnicy konsultacji wypowiedzieli się za kontynuacją działalności tego organu). 

 

 wydał decyzje w sprawie:   

 przekazania w trwały zarząd  na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu nieruchomości zabudowanej dwoma 

domkami rekreacyjnymi typu „Brda”, położonej w Hucie Szklanej, gm. Kroczyce oraz 

części nieruchomości położonej w Zawierciu, przy ul. Daszyńskiego 4; 
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 przekazania w trwały zarząd  na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

„Tęcza” w Zawierciu części nieruchomości położonej w Zawierciu, przy ul. 

Daszyńskiego 4; 

 przekazania w trwały zarząd na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

„Familia” w Zawierciu części nieruchomości położonej w Zawierciu, przy ul. 

Daszyńskiego 6; 

 przekazania w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkól im. J. Bema w Zawierciu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Zawierciu nieruchomości położonych w Zawierciu, przy ul. Parkowej 2. 

 

 zajął pozytywne stanowiska w sprawie wniosków o uruchomienie  w roku szkolnym 

2015/2016  kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

– w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach w zawodzie  technik 

elektroenergetyk transportu szynowego w kwalifikacjach : montaż i eksploatacja sieci 

zasilających oraz trakcji elektrycznej oraz montaż i eksploatacja  środków transportu 

szynowego; 

– w Zespole Szkół w Porębie w zawodzie technik informatyk – w kwalifikacji montaż  

i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych oraz w zawodzie 

technik logistyk – w kwalifikacji organizacja i monitorowanie przepływu zasobów  

i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania; 

– w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu w zawodzie technik rachunkowości –   

w kwalifikacji rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych; 

– w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu   

w zawodach: rolnik – w kwalifikacji prowadzenie produkcji rolniczej oraz technik 

rolnik – w kwalifikacji organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej; 

–  w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  w zawodach: 

operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, 

technik usług kosmetycznych, fryzjer. 

 

 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: 

 ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej 

Szkół i Placówek Oświatowych w Zawierciu za 2014 rok; 

 z protokołami Zespołu kontrolująco – oceniającego sprawozdania  z realizacji zadań 

publicznych zleconych i dofinansowanych dotacją z budżetu powiatu w ramach 

otwartych konkursów ofert zgłoszonych w 2014 roku; 

 z informacją o wyniku przetargu na najem/dzierżawę lokalu użytkowego położonego 

w budynku Starostwa Powiatowego. (przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym). 
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 omówił i przyjął: 

 informacje o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunku dochodów 

własnych  jednostek oświatowych; 

 informacje o projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych 

źródeł zewnętrznych, realizowanych obecnie przez Starostwo Powiatowe i jednostki 

organizacyjne powiatu; 

 informacje  dotyczące kosztów utrzymania szkół  i placówek oświatowych 

prowadzonych przez powiat zawierciański za 2014 rok; 

 sprawozdanie z działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do kwietnia 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. 

  

Poinformował, że: 

 w dniu 4. czerwca br. wziął udział w Europejskiej Kongresie Samorządów, w trakcie 

którego odbył się cykl debat i spotkań poświęconych polskiej i europejskiej 

samorządności, w tym m.in. nowym modelom finansowania samorządów, problemom 

finansowania oświaty, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, efektywnego 

wykorzystania funduszy unijnych oraz  innowacyjności na poziomie lokalnym 

 w dniu 12. maja br. razem z Wicestarostą Konradem Knopem uczestniczył  

w Konferencji na temat „Dualny system kształcenia - idea, korzyści, bariery dla rozwoju 

powiatu zawierciańskiego”, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”              

w Zawierciu.  

 

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

na terenie powiatu oraz o planowanych imprezach i uroczystościach: 

 

– w dniu 7. maja br. odbyły się uroczyste obchody VIII Powiatowego Dnia Bibliotekarza. 

Gospodarzem uroczystości w tym roku była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

w Ogrodzieńcu;  

– w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Żarnowcu przebywała 

grupa uczniów wraz  opiekunami z norweskiej szkoły rolniczej w Tany Bonakas.  Podczas   

pobytu goście zwiedzali m.in.  najpiękniejsze zakątki Jury Krakowsko-Częstochowskiej;    

– w dniu 12. maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Zawierciu 

odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka, podczas których  wręczano 

odznaczenia i awansów na wyższe stopnie służbowe; 

– w dniu 22. maja br. Szkoła Medyczna w Zawierciu zorganizowała Dzień Zdrowia. 

Impreza odbyła się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”  w Zawierciu. 

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania m.in. z bezpłatnych badań i porad specjalistów; 

– w dniach 22 – 24. maja br. Starostwo Powiatowe w Zawierciu wspólnie z Lokalną Grupą 

Działania „Perła Jury” w Łazach uczestniczyło w III Targach Turystyki Weekendowej 

„Atrakcje Regionów”, które odbywały się  na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie;  

– w dniu 23. maja br. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego   

w Żarnowcu odbył się XIX Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Motoryzacyjnego. W dniach 12 – 13 czerwca br. również w ww. placówce odbędzie się  
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XIX Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczestnikami 

turnieju są młodzi ludzie z całego kraju, którzy pasjonują się motoryzacją; 

– w dniu 26. maja br. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu zostało przeprowadzone 

szkolenie dla przedstawicieli urzędów miast i gmin powiatu zawierciańskiego 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie Akcji Kurierskiej, stanowiącej fragment szeroko 

rozumianych świadczeń na rzecz obrony; 

– w dniu 27. maja br. rozstrzygnięty został przetarg na termomodernizację budynków 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych. Jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Remontowo – Budowlanego ULBUD Grzegorz 

Stolarski z siedzibą w Częstochowie, opiewającą na kwotę 13.163.386,33 zł; 

– w dniu 29. maja br. na terenie Ośrodka Rekreacyjnego w Morsku odbędzie się   

XIV Rodzinny Gwieździsty Zlot Rowerowy, organizowany przez Starostwo Powiatowe  

w Zawierciu  wraz z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu; 

– w dniu 29. maja br. w hali sportowej przy I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu odbędzie 

się II Memoriał im. prof. M. Bartolewskiego i prof. R. Kwietnia w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt w którym uczestniczyć będzie młodzież szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego; 

– w dniu 30. maja br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu organizuje  

VIII Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Tegoroczna impreza 

odbędzie na terenie Centrum Rozrywki JURA w Ogrodzieńcu; 

– w dniu 7. czerwca br. w Szczekocinach odbędzie się XVII Regionalny Przegląd Zespołów 

Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Jarmark Twórczości Ludowej i Rękodzielnictwa,   

Impreza organizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Urząd Gminy                                 

w Szczekocinach oraz stowarzyszenia kulturalne działające na terenie powiatu. 

 

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 na piśmie w dniu sesji lub najpóźniej w dniu następnym  

w Biurze Rady Powiatu. Następnie odczytał interpelacje radnej Róży Kończyk, złożone na 

jego ręce w formie pisemnej (załącznik nr 1 do protokołu). Interpelacje dotyczyły dróg 

dojazdowych do pól w ramach scalenia gruntów w obrębie miejscowości Sławniów ora 

czyszczenia rowów i przepustów wzdłuż drogi powiatowej nr 1752 w miejscowości 

Sławniów. Interpelująca wnioskowała, aby odpowiedź na poruszone przez nią problemy 

została udzielona na piśmie. 

 

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

 

„Nasz rejon jest regionem pięknym, położnym na Jurze, jest odwiedzany przez turystów  

z zewnątrz, którzy często podróżują rowerami. Także jest znany z tego, iż nasi  mieszkańcy są 

zainteresowani turystyka rowerową. Ja mam prośbę, którą przekazuje od ludzi, których 

spotkałam. Proszę o porozumienie się z gminami i sprawdzenie oraz poprawę oznakowania 

szlaków rowerowych.  

Drugim punktem jest to, że nie ma obecnie utworzonej na stronie Starostwa mapy szlaków 

rowerowych. One są bardzo piękne i o różnej skali trudności. Często turyście są zaskoczeni, 

jak bardzo trudny  jest to szlak . W związku z tym proszę o utworzenie mapy ścieżek 

rowerowych i zamieszczenie jej na stronie Starostwa. Również proszę o ewentualnie 
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rozpatrzenie możliwości utworzenia ścieżek rowerowych na terenie miasta Zawiercia, które 

by poprowadziły do szlaków rowerowych. W tej chwili turysta, który wychodzi z dworca, ma 

duży problem z dostaniem się na te szlaki. Mamy drogi dość ciasno zapakowane 

samochodami, w związku z czym jest to bardzo niebezpieczne. A przyjeżdżają tu   ludzie z 

Polski, bo jest tu bardzo rozwinięta turystyka rowerowa i zarówno młodych jak i starszych 

jeździ po naszych drogach bardzo dużo. 

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

 

Paweł Sokół (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam tutaj interpelacje do Powiatowego Zarządu Dróg. Otóż w tej chwili jest 

odbudowywana droga relacji Kozłów – Żarnowiec w miejscowości Koryczany. Jest 

budowana nowa nawierzchnia, prace są prowadzone bardzo dobrze, nawierzchnia super, tylko 

jest jeden problem, który się powielił. Mianowicie składałem kiedyś interpelacje do 

Powiatowego Zarządu Dróg odnośnie odwodnienia, no i co się stało, tak jak gdyby 

nieszczęśliwa aura pokazała, że ta moja interpelacja, wtedy składana, była słuszna i problem 

rozwiązany być musi. Otóż po tej ostatniej burzy droga, która była w połowie budowy, 

została całkowicie zamulona na odcinku ponad kilometra. Namuł z pól spowodował taką 

warstwę, że między innymi ja, jako strażak ochotnik ,płukaliśmy tę drogę, ponieważ nie 

byłoby możliwości położenia drugiej warstwy nawierzchni. Były to tak silne zamulenia, że 

trzeba było 50 tysięcy litrów wody, żeby wypłukać warstwę pierwszą, która wyglądała 

fatalnie. Zmierzam do tego, że odwodnienie tej drogi musi być, ponieważ jeśli nie będzie 

zrobione, nie będą zrobione przepusty, o których wcześniej mówiłem,  to nic z tego nie 

będzie.  

Po drugie z tego co wiem od wykonawcy, mają być zrobione zjazdy utwardzalne łącznie z 

krawężnikami. Absurdem by było, gdyby były utwardzone zjazdy, pod którymi nie byłoby 

przepustów, przecież koszt tych dren, które by udrożniły rowy już wybrane, jest stosunkowo 

niewielki w porównaniu do późniejszych kosztów remontów. Droga ta jest wykonywana czyli 

w najwyższym standardzie położenia nakładki bitumicznej, a z innych źródeł słyszę również, 

że wykonawca może odmówić okresu gwarancji, która jest przewidywana na 8 lat z racji 

tego, że podmoknięcia będą, niezależnie od wykonania, niszczyły nakładkę. Więc rzeczą 

bardzo istotną jest to, aby dokonać prac związanych z tymi przepustami, drożnymi 

przepustami, nie ze zjazdami, tylko ze zjazdami drożnymi. I tutaj mam taką olbrzymią prośbę 

do Powiatowego Zarządu Dróg, aby wyasygnować środki i zrobić to porządnie, bo byłoby 

absurdem robienie zjazdów bez przepustów. Chyba absurdem na skalę kraju.” 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Na dzisiejszej sesji złożę kilka interpelacji. Dziękuję za odpowiedź w ubiegłym tygodniu na 

moje interpelacje, ale sprzed dwóch miesięcy, a także za odpowiedź na interpelacje złożone 

na poprzedniej sesji. Część odpowiedzi jest wyczerpująca, lecz część odpowiedzi jest 

niewystarczająca i niepełna.  

 w złożonej w kwietniu interpelacji nie udzielono odpowiedzi w jakim trybie wyłoniono 

wykonawcę audytu. Procedura o udzielnie zamówienia poniżej progu 30 000 euro 

powinna określać  m.in. jakie kryteria postawiono  firmom, które miały przeprowadzić 

audyt? Czy wymagano doświadczenia w przeprowadzaniu audytu w szpitalach  

o podobnym profilu jak zawierciański?  Czy wybrana firma przeprowadzała wcześniej 

audyty i czy założenia wskazane w audycie były z powodzeniem realizowane  

np. w innych szpitalach o profilu szpitala powiatowego ?  Do ilu firm i jakich zwrócono 

się o złożenie ofert?  Jeżeli zwracano się do firm o wycenę audytu, to czy zakres był 



8 

 

zgodny z  Uchwałą nr 10/44/15 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 lutego 2015 

roku w sprawie przeprowadzenia kompleksowego audytu zewnętrznego w Szpitalu 

Powiatowym w Zawierciu (ma to znaczenie, ponieważ w uchwale nie ma II etapu). 

W odpowiedzi na interpelację otrzymałem informację, że wspomniany audyt opiewa na 

wartość zamówienia 80.000 zł. Dla porównania audyt (np. pierwszy z rzędu – informacje 

z Rynku Zdrowia z ubiegłego tygodnia) sporządzany dla Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śląskim, posiadającego podobne parametry kontraktu. jak nasz szpital 

zawierciański,  lecz osiągający od kilku lat straty i zwiększający zadłużenie, a ponadto 

mieszczący się w dwóch lokalizacjach, a mianowicie Wodzisław Śląski i Rydułtowy, 

opiewa na kwotę 28. 400 zł, a nasz 80.000 zł (nie sięgam do zakresu); 

 ponadto proszę o informację, co Zarząd ma na myśli lub jakie ma plany w związku ze 

szpitalem, skoro w zakresie audytu – etap II materiały obejmować mają (cytuję): 

„wskazanie możliwości restrukturyzacji zadłużenia i możliwych kierunków zmian formy 

organizacyjno-prawnej polegać będzie na przedstawieniu propozycji restrukturyzacji 

kosztowej, w tym obejmującej warianty uwzględniające zmianę struktury organizacyjnej 

i/lub własnościowej Badanego, zmiany profilu lub ograniczenia świadczenia określonych 

usług medycznych”. W kolejnych podpunktach czytamy o restrukturyzacji zadłużenia, 

restrukturyzacji – ograniczeniu zatrudnienia i zmiany profilu świadczonych usług. Co 

Zarząd miał na myśli, pisząc w zakresie audytu o zmianie formy organizacyjno-prawnej 

naszego Szpitala oraz pisząc o zmianie struktury organizacyjnej i/lub własnościowej; 

 proszę o informację czy  projekt kompleksowej termomodernizacji Szpitala Powiatowego 

w Zawierciu wraz z montażem kolektorów słonecznych będzie realizowany? Kiedy 

rozpoczną się prace? Czy nie ma zagrożenia w realizacji tego projektu? Z dokumentacji 

umieszczonej na stronie internetowej BIP wynika, że powtórny przetarg został ogłoszony 

pomijając część instalacji przeciwpożarowej, a mianowicie instalacji hydrantową, ścianki 

przeciwpożarowe, stolarkę wewnętrzną przeciwpożarową oraz –  jak czytamy –  część 

instalacji Systemu Alarmowania Przeciwpożarowego (centrale i osprzęt). Czy zmiany te 

zostały uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną i czy zostały uwzględnione zalecenia 

PSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szpitalu Powiatowym  

w Zawierciu. Jaka jest wartość pominiętego zakresu przeciwpożarowego,  czy nie zbyt 

oszczędzamy na bezpieczeństwie chorych będących w naszym szpitalu;  

 proszę o podanie podstawy wypowiedzenia  umowy byłej dyrektor szpitala  i uzasadnienia 

takiej decyzji. Czy prawdą jest, że w dniu 24 kwietnia 2015 roku (czyli już po 

rozwiązaniu umowy z byłą dyrektor szpitala) Przewodnicząca Rady Społecznej Maria 

Milejska przedłożyła radnym do opinii  uchwałę w sprawie odwołania  dyrektora szpitala. 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (art. 48) Rada 

Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego. Do zadań 

Rady Społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii  

w sprawach m.in. takich jak rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej  

z kierownikiem. Opinia taka powinna być wydana, ale przed rozwiązaniem umowy  

z dyrektorem szpitala, a nie po 2 tygodniach po odwołaniu dyrektora; 

 proszę o informację, czy w dniu 24 kwietnia 2015 roku  na Radzie Społecznej zostały 

przedłożone zmiany do regulaminu organizacyjnego szpitala w zakresie utworzenia 

nowych działów i stanowisk w administracji  szpitala. Proszę o informację, jakie 

stanowiska i działy zostały utworzone i jakie zakresy obowiązków będą realizowane przez 

nowo utworzone działy i samodzielne stanowiska. Na jakiej podstawie zostały 

zatrudnione osoby w administracji przed wejściem w życie regulaminu organizacyjnego 

szpitala (który zaczął  obowiązywać po 20 maja 2015 roku) m.in. kierownik działu 

zamówień publicznych zatrudniony na stanowisko w kwietniu, kierownik działu 

administracji itd. Proszę o informację ile osób zatrudniono w szpitalu na umowę o pracę  
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i umowy cywilnoprawne od 8 kwietnia 2015 roku do dzisiaj. Proszę o podanie stanowiska 

i liczbę osób oraz dział w którym będą zatrudnione (z uwzględnieniem wszystkich 

umów); 

 udzielona odpowiedź na interpelację w sprawie SOR to przytoczenie mojej wypowiedzi  

z dnia 28 sierpnia 2014 roku.  Nie udzielono odpowiedzi na zadane pytania. Skoro Pan 

Starosta Krzysztof Wrona pamięta wypowiedzi z sierpnia 2014 roku, to z całą pewnością 

pamięta swoją wypowiedź  z dnia 26 lutego 2015 roku, gdzie podsumował swoje 100 dni. 

Wypowiedział się wówczas, że (cytuję): „W dniu 10 lutego br. odbyło się w Śląskim 

Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach spotkanie Starosty i Członka 

Zarządu Marii Milejskiej z władzami Oddziału w sprawie ogłoszenia konkursu na 

świadczenie usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Zawierciu Złożone zostały 

stosowne dokumenty i oczekujemy na odpowiedź w tym przedmiocie”. Skoro złożono  

w lutym pismo do NFZ, to z całą pewnością dyrekcja NFZ udzieliła odpowiedzi, czy 

rozpisze w 2015 roku postępowanie konkursowe dla SOR.  Proszę o informację, czy na 

pismo z lutego 2015 roku NFZ udzielił odpowiedzi. Jeżeli NFZ nie udzielił takiej 

odpowiedzi, to można zaproponować, aby Przewodniczący Rady wystąpił w imieniu 

radnych z takim pismem, skoro Zarząd Powiatu ma z tym problemy. Poza tym pytanie 

dotyczyło także zabiegania o uruchomienie SOR u Prezesa NFZ w Warszawie i Ministra 

Zdrowia; 

 proszę o uzupełnienie informacji na temat akredytacji w szpitalu. Kiedy wpłynął raport  

z audytu do szpitala (konkretna data), kiedy wysłano uwagi do CMJ (konkretna data), czy 

otrzymano już odpowiedzi w sprawie akredytacji, czy szpital kontaktuje się z CMJ w tej 

sprawie, w którym obszarze szpital nie spełnił wymogów  akredytacyjnych,  czy do 

wszystkich obszarów szpital złożył odwołanie, kto zastąpił Pełnomocnika ds.  

Zintegrowanych Systemów Zarządzania  który opracował odpowiedzi do CMJ,  

a następnie złożył wypowiedzenie z pracy (między innymi brak współpracy z dyrektorem 

Piotrem Grazdą), ile będzie wynosiła opłata do CMJ za przeprowadzony audyt, kiedy 

szpital nie otrzyma akredytacji; 

 jakie w okresie od 8 kwietnia 2015 roku do dzisiaj odbyły się kontrole w szpitalu  

i w jakim zakresie, czy NFZ odniósł się do składanego przez poprzednią dyrekcję 

odwołania w zakresie kontroli w oddziale neurologii w zakresie udarów, czy dyrektor 

szpitala składał dalsze odwołania od  decyzji NFZ, a jeżeli tak, to kiedy i w jakim 

zakresie; 

 w odpowiedzi na interpelację dotyczącą dyslokacji Oddziału Udarowego otrzymałem 

informację, że „Służby monitorują zmiany w przepisach”.  Mam pytanie jakie służby  

i  jakie przepisy są monitorowane. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

20 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, a konkretnie załącznik nr 2 do 

rozporządzenia, dokładnie reguluje warunki kontraktowania Oddziału Udarowego. Szpital 

musi mieć zarejestrowany Oddział Udarowy z wpisem do rejestru Wojewody. A jeżeli 

będzie odrębny oddział, to musi zrealizować program dostosowawczy. Czy Dyrektor 

szpitala zamierza w strukturach szpitala utrzymać Oddział Udarowy; 

 w kwietniu prosiłem o informację na temat realizacji projektu PL7, realizowanego przez 

szpital. Wówczas Członek Zarządu  Pani Maria Milejska na posiedzeniu Komisji 

Budżetu oraz Pan Dyrektor Piotr  Grazda na ostatniej sesji zapewniali, że realizacja 

projektu  przebiega prawidłowo. W trakcie miesiąca od interpelacji kilkakrotnie  

zmieniano ogłoszenie o terminie składania i otwarcia ofert, poprawiając popełniane błędy. 

Od ostatniej sesji szpital nie zamieścił odpowiedzi na pytania oferentów. Dyrektor Piotr 

Grazda udzielił informacji, że projekt przebiega prawidłowo, jednak w trakcie miesiąca 

nie zrobiono żadnego postępu w przetargu na dostawę sprzętu medycznego. Ogłoszenie 
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przesłane  do publikacji  w dniu 7.kwietnia 2015 roku i opublikowane  w Dz. U. U.E.   

z dnia 9.kwietnia 2015 roku (zamieszczone na stronie internetowej szpitala w dniu 

7.kwietnia 2015 roku – przesłanie do publikacji  oraz w dniu 9.kwietnia 2015 roku – 

ogłoszenie opublikowane w Dz. U. U.E.  wraz z SIWZ). Termin składania i otwarcia ofert 

–  18. maja 2015 roku. W dniu 11.maja 2015 roku na stronie Szpitala Powiatowego w 

Zawierciu  pojawia się zawiadomienie  o zmianie  SIWZ.  W zawiadomieniu podaje się  

tryb przetargu  ograniczonego  mimo,  iż w  SIWZ  jest podany tryb  przetarg 

nieograniczony. 11. maja 2015 roku to ostatni dzień na dokonanie zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert. Opublikowana w pośpiechu zmiana zawierała błędy. Zmiana 

SIWZ powodująca zmianę   treści ogłoszenia  o zamówieniu , zgodnie z art. 38 ust.4a pkt 

2   PZP wymaga przekazania  do publikacji  w Dz. U. U. E.  i ogłoszenia dodatkowych 

informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub  sprostowania.  Zmiana SIWZ 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu  w zakresie terminów składania  i otwarcia ofert.     

Na stronie  internetowej szpitala nie  opublikowano  równocześnie  ze  zmianą  SIWZ-u 

zmiany ogłoszenia o zamówieniu . Pojawia  się ono dopiero dnia 18.maja 2015 roku   

z adnotacją,  że zostało opublikowane w Dz. U. U. E. w  dniu 15. maja 2015 roku , mimo, 

iż art.12 a pkt 3 nakazuje  zamieszczenia ogłoszenia/sprostowania/zmiany w momencie 

przekazania  do  publikacji w Dz. U. U. E.  W sprostowaniu zostaje  zmieniony  termin 

składania i otwarcia ofert z 18.maja 2015 roku na 25.maja 2015 roku. Błędnie  przesunięto 

termin składania i otwarcia ofert o 7 dni zamiast o 22 dni. 

Podobna sytuacja   powtarza się w kolejnej,  opublikowanej w dniu  18.maja 2015 roku  

zmianie treści SIWZ, gdzie ponownie jako tryb postępowania  podaje się przetarg  

ograniczony, mimo, iż w SIWZ  jest podany tryb przetargu  nieograniczonego. Zmiana ta 

dotyczy przesunięcia  terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.czerwca 2015 roku. 

Ponownie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie  nie jest równocześnie ze zmianą   

SIWZ-u  opublikowane na stronie  internetowej oraz przesłane do publikacji w Dz. U. U. 

E. , co uczyniono dopiero w następnym dniu  tj. 19.maja 2015 roku. 

W dniach 18-19. maja 2015 roku na stronie szpitala  pod niżej wymienionym 

postępowaniem  zamieszczone było ogłoszenie  o zmianie  ogłoszenia dotyczące innego 

postępowania   tj.  część ogłoszenia dotyczyła zmiany terminu składania i otwarcia ofert,  

a druga część ogłoszenia dotyczyła innego postępowania na dostawę  leków do leczenia 

WZW.  Ogłoszenie to w dniu 19.maja 2015 roku zniknęło ze strony  szpitala. W dniu 

19.maja 2015 roku szpital ponownie dokonuje w ogłoszeniu o zmianie/sprostowaniu    

zmiany terminu  z  18.maja  2015 roku na 10.czerwca  2015roku, nie uwzględniając  

poprzedniej zmiany ogłoszenia, w której termin  był już przesunięty z dnia 18.maja 

2015roku na 25.maja .2015 roku. Więc prawidłowo druga zmiana  powinna dotyczyć  

zmiany terminu z 25.maja 2015 roku na 10.czerwca 2015 roku. W dniu 22.maja 2015 

roku szpital ponownie opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,  ponownie 

zmieniając  termin składania i otwarcia ofert  z 25.maja 2015 roku na 10.czerwca 2015r 

roku. Panie Starosto, czy ktoś nad tym panuje?  Bo widać, że nikt! 

Ja przypomnę tylko że postępowanie za zakup sprzętu medycznego dotyczy realizacji  

projektu Pl 07 współfinansowanego z funduszy norweskich.  Dlatego powyższe 

uchybienia proceduralne w zakresie przepisów Prawa Zamówień Publicznych  mogą 

narazić  Szpital na korektę  finansową przyznanego dofinansowania z funduszy 

norweskich, zgodnie z obowiązującymi  przepisami  i taryfikatorem stosowania korekty 

finansowej. Korekta może wynosić nawet 10% wartości projektu. 

Czy będą kolejne przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, kto poniesie 

odpowiedzialność, jeżeli na szpital zostanie nałożona kara, czy Starosta może zapewnić, 

że szpital zrealizuje ten projekt i nie poniesie żadnych kar w tym zakresie; 
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 proszę o informacje jakie działania remontowe zostały przeprowadzone od dnia  

8. kwietnia 2015 roku, czy prawdą jest, że poprzedni dyrektor rozpoczął swój pierwszy 

miesiąc w naszym szpitalu (jak się okazuje później i ostatni) od remontu i przeprowadzki 

swojego gabinetu oraz stworzeniu sali narad. Jakie remonty planuje się przeprowadzać  

i z jakim przeznaczeniem (na jakie konkretnie cele) w miejscu po pralni naszego Szpitala 

oraz po Oddziale Otolaryngologii (wczoraj widziałem opróżnianie pomieszczeń); 

 proszę Zarząd o wyjaśnienie, w jakich okolicznościach poprzedni Dyrektor Piotr Grazda, 

3 lata temu dwukrotnie wybierany przez komisję konkursową na dyrektora szpitala i nie 

powoływany przez poprzedni Zarząd (jak to przedstawił na poprzedniej sesji) 

zrezygnował z pracy po miesiącu. Sytuacja szpitala była zdecydowanie korzystniejsza 

teraz niż w czasie konkursu w 2012 roku. Czyżby Dyrektor nie wziął pod uwagę swoich 

umiejętności. Możemy właśnie zaobserwować, jak komisja konkursowa sprzed 3 lat, 

chciała na siłę powołać nowego Dyrektora na stanowisko. Pewnie na miesiąc!; 

 następne moje interpelacje dotyczą dróg. Temat dróg jak zawsze jest niewyczerpalny, tak 

jak szpitala zresztą, ale kilka najważniejszych pytań zadam. To pytania między innymi od 

mieszkańców powiatu. Proszę o informacje dlaczego z projektu budżetu usunięto pozycję 

remontu fragmentu drogi powiatowej na granicy powiatu zawierciańskiego i 

częstochowskiego od miejscowości Witów do drogi krajowej nr 46 o długości 1100mb. 

Przypomnę, że droga ta została zniszczona podczas powodzi w 2013 roku i znalazła się na 

liście projektów powodziowych ,przewidzianych do finansowania w 2015 roku  

z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Proszę o informację w jakim terminie zostanie 

wykonany remont nakładki asfaltowej. Stan tego odcinka jest fatalny i nawierzchnia 

nadaje się do wymiany. Należy wspomnieć, że to jedyny dojazd mieszkańców do Gminy 

Irządze od strony północnej; 

 proszę o informacje na temat realizacji inwestycji na drodze powiatowej relacji 

Ciągowice-Łazy-Rokitno Szlacheckie –Ogrodzieniec, realizowanego ze środków NPPDL 

oraz o inwestycji z tegoż samego programu na terenie gminy Kroczyce; 

 proszę także o informacje o inwestycji ze środków popowodziowych na terenie gminy 

Żarnowiec; 

 proszę o informacje jakie inwestycje drogowe i chodnikowe są i będą wykonywane na 

drogach powiatowych tak ze środków własnych jak i ze środków zewnętrznych bądź 

współfinansowanych z innymi samorządami od początku 2015 roku (między innymi te 

wymienione wcześniej); 

 proszę ponadto o informacje o przewidywanym remoncie nawierzchni drogi powiatowej 

relacji Kromołów – Parkoszowice i dalej w kierunku Włodowic. Nawierzchnia tej drogi 

jest zniszczona i nadająca się do remontu. Nadmienić należy, że jeden z najdroższych 

elementów  tej drogi, a mianowicie most leżący już na terenie gminy Włodowice, został 

wyremontowany 2 lata temu. Ten powiatowy odcinek drogi jest bardzo często 

uczęszczany przez naszych mieszkańców i ruch turystyczny. Myślę, że Prezydent Miasta 

Zawiercia chętnie włączyłby się w remont tego odcinka. 

To tyle na dzisiaj. Proszę o odpowiedź na te pytania”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Myślę,  że wyczerpał Pan, Panie  radny, czas na zadanie pytań. Tych pytań jest tak bardzo 

wiele, że cały urząd Starostwa nic innego nie będzie robił przez miesiąc, tylko udzielał  

odpowiedzi. Na przyszłość prosiłbym, żeby te interpelacje  skonsolidować, ale nie w takiej 

ilości, bo praktycznie o pewne rzeczy proszę pytać na Komisjach. Widzę, że  mównica stała 

się zjawiskiem takim, że Pan pyta zadaje 50 pytań. Uważam, że jeżeli chodzi o rzeczy 
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odnośnie przyszłości, odnośnie perspektywy, odnośnie tego, kiedy zacznie się remont,  to 

proszę uczestniczyć w obradach Komisji, gdzie być może część tych informacji byłaby 

rozwiana przez Pana i byłoby nam tu łatwiej. Ale oczywiście przyjmujemy te interpelacje, 

udzielone zostaną odpowiedzi. Wątpię, żeby w tej ilości było możliwe odpowiedzi ustnej na 

tej sesji, ale zapewne w formie pisemnej otrzyma Pan odpowiedź”. 

 

Ryszard Mach (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Tym razem będzie jednotematyczne zapytanie. Powiem tak. Budzi mój niepokój,  

a zwłaszcza Komisji Edukacji to, co się dzieje w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. 

Myślę tutaj o sytuacji kadrowej, to znaczy dotyczącej pewnych zwolnień, informacje  

o których krążą w niektórych środowiskach. Tych zwolnień jest bardzo dużo, nie chcę ich 

wymieniać, bo doprowadziłbym tutaj do tego, że Państwo by się bardzo interesowali tym 

tematem.  Z tego, co wynika, tych zwolnień jest znacząco bardzo dużo. Co do tego, mieliśmy 

mieć udzielane informacje podczas naszych spotkań na Komisjach przez Naczelnika  

Wydziału i Pana Starostę. Niepokój budzi to dlatego, że nauczyciele dyrektorzy szkół muszą 

dokonać oszczędności. Oszczędności związane są z podziałem na grupy między klasowe (to 

jeszcze do przebolenia), ale jeśli są przypadki podziału na grupy międzyszkolne, to już trochę 

jest niepokój, a wręcz tragedia. Obawiam się jednego. Pamiętam wypowiedź Pana Starosty, 

który jest nauczycielem i który bardzo pięknie argumentował, mówiąc o naszych sukcesach w 

szkołach ponadgimnazjalnych.  Ja się z nim w zupełności zgadzam, ale  jeśli my przyjmiemy 

taką zasadę oszczędności łączenia grup, to na dzień dzisiejszy, mając niż demograficzny, 

który stuka do naszych szkół ponadgimnazjalnych oraz to, że z innych ościennych powiatów 

przychodzą uczniowie ze względu na ciekawe kierunki kształcenia  

w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, to co się stanie, gdy dowiedzą się, że u nas są klasy 

łączone. W najbliższym czasie będzie sytuacja taka,  że mimo,  że będziemy chcieli 

wprowadzić godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, dodatkowe z różnych przedmiotów, 

żeby przyszli do naszych szkół dlatego, że będzie grozić niektórym szkołom zamknięcie, to 

będzie niepokojące zjawisko. Dlatego uważam, że konieczne jest przeliczenie jeszcze raz 

sytuacji  w arkuszach organizacyjnych szkół. Jeśli dzisiaj mówimy o oszczędnościach, a nie 

ma godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, to musimy wypłacić 14 pensję i tym , co 

zwolnimy, musimy dać odprawę . To proszę to wszystko policzyć, ocenić po stronie 

wydatków sytuację finansową Starostwa Powiatowego i powiatu i zastanowić się, czy nie 

warto zostawić te godziny, bo się okaże, że te same godziny zapłacimy, chociaż  nauczyciele 

nie będą pracować. I w związku z tym moje pytanie. Proszę o podanie (po głębokiej analizie) 

ile w tym roku faktycznie odejdzie nauczycieli poszczególnych specjalności i co przewiduje 

Zarząd w najbliższych 4 latach związanych z niżem i związanymi  z tymi oszczędnościami”. 

 

 

Ad.6.)  
 

Na wniosek Rafała Krupy Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski wyjaśnił, 

że radna Dorota Wnuk złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Powiatu. Ma do tego 

praw jak każdy radny czy Przewodniczący Komisji. To jest decyzja Doroty Wnuk i tu nie ma 

żadnych szczegółów. 

 

Wobec braku innych uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 71 / 15   

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Doroty Wnuk został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 21 głosach „za” i  3 głosach „wstrzymujących się”.  
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Ad.7.)   

 

Omawiane w tym punkcie porządku obrad informacje: o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2014 roku, o stanie bezpieczeństwa 

powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz zagrożeniach pożarowych powiatu  

w 2014 roku i sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Zawierciu w 2014 roku, 

stanowią załączniki nr 2 – 4 do protokołu. 

 

Paweł Sokół (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Ja mam pytanie do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Otóż zdarzały się przypadki, 

gdzie jednostki macierzyste ochotniczych straż pożarnych nie były informowane jako 

pierwsze o zdarzeniach w macierzystych miejscowościach. Po prostu uważam, że kto może 

szybciej niż jednostka z danej miejscowości stawić się w miejscu zdarzenia losowego.  

Chciałbym na przyszłość, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, ponieważ z zażenowaniem 

niektórzy strażacy ochotnicy mówili, że inni strażacy z sąsiednich miejscowości wiedzieli  

o zdarzeniu, natomiast my nie zostaliśmy poinformowani i pojawiliśmy się na miejscu jako 

któryś tam z kolei, w łańcuchu informacji od kogoś się dowiadując. Także miałby tutaj 

uwagę, żeby takie sytuacje nie miały miejsca w ogóle. Wiadomo, że pierwsza w kolejności 

powinna być powiadamiana (jeśli takowa istnieje) jednostka, która jest zorganizowana  

w miejscowości, w której to zdarzenie losowe miało miejsce. I to by była jedna uwaga. 

Natomiast drugą uwagę mam dla Komendy Powiatowej Policji, a mianowicie czy zawsze 

konieczne jest stosowanie mandatów przy wykroczeniach niewielkiego znaczenia. Czy nie 

jest bardziej wychowawcze i mające większy wpływ na delikwenta, który popełnił niewielkie 

wykroczenie (chociażby wszedł na czerwonym świetle na pasy czy przekroczył jezdnię  

w nieodpowiednim do tego miejscu). Nie zawsze karanie w formie finansowej ma duże 

znaczenie wychowawcze. Niejednokrotnie poprzez napomnienie, które może stosować 

policja, można o wiele więcej osiągnąć tłumacząc komuś, że jeśli jeszcze raz wejdziesz  

w takim nieprzepisowym miejscu,  może się to zakończyć kalectwem albo śmiercią itd. 

Jednokrotnie przemawianie do zdrowego rozsądku jest ważniejsze niż kara finansowa, bo 

wiadomo, że zyski z mandatów zasilają budżety itd. Tylko tutaj najważniejsze w tej sytuacji 

jest dobro człowieka, żeby ten człowiek potrafił wyciągnąć należyte wnioski i niekonieczne 

stając się oponentem w stosunku do policjanta. Jeżeli niewielkie wykroczenie ukarane zostaje 

mandatem, wówczas u niego rodzi się tak jakby nienawiść w stosunku do stróży prawa,  co 

nie jest konieczne, jeżeli chodzi sytuacje nawet międzyludzkie . Dlatego chciałbym zwrócić 

uwagę i poprosić panów policjantów i informacje,  jakim procentem podczas korzystania  

z kar jest właśnie udzielenie napomnień”. 

 

Tadeusz Czop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Chodzi o to, że w  sprawozdaniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nie 

zauważałem takiego jednego punktu dotyczącego instalacji ppoż. Chodzi o sieć hydrantową. 

Nie znam szczegółów i przepisów w tym zakresie, ale mam pytanie czy Państwowa Straż 

Pożarna powinna w jakiś sposób to kontrolować i koordynować w gminach. Powiem o co 

chodzi. Mianowicie w niektórych gminach (nie we wszystkich) jest wywierana presja na 

inwestora i tam, gdzie się buduje obiekty użyteczności publicznej, wymusza się 

(powiedziałbym nie w sposób kontrolowany) żeby inwestor inwestował w sieć hydrantów. Bo 

przepis był, że najbliższy hydrant powinien być 75 metrów od obiektów użyteczności 

publicznej. W związku z powyższym chciałbym, żeby Pan Komendant  wytłumaczył  

w gminach, przede wszystkim zakładom wodociągów i kanalizacji (w tej chwili są różne 
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formy organizacyjne tych jednostek) i że jednoznacznie było powiedziane, kto ma finansować 

sieć hydrantów w gminach. Ja wiem, że jest Pan na etapie budowy mapy hydrantowej. Myślę. 

e jest to bardzo dobre działanie dla wszystkich i taka informacja by mnie zadawała, gdybym 

taką mapę hydrantów na przykład w gminie Łazy otrzymał”. 

 

 

Marek Szczygłowski (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W listopadzie 2013 roku Polska przystąpiła do systemu Child Alert, który jest uruchamiany 

po zaginięciu dziecka. Koncepcja tego systemu opiera się skoordynowaniu działań różnych 

instytucji, przede wszystkim policji i mediów, które są w stanie niezwłocznie rozpowszechnić 

wizerunek zaginionego dziecka i umożliwić w ciągu najbliższych 12 godzin natychmiastowe 

społeczne zaangażowanie w poszukiwanie. System ten po raz pierwszy uruchomiono  

w naszym kraju niedawno i to z pewnym sukcesem, kiedy na terenie Niemiec odnaleziono  

10- letnią dziewczynkę porwaną w Polsce. Jak system Child Alert funkcjonuje w praktyce na 

poziomie naszej Komendy Policji w Zawierciu, która, jak każda komenda policji w Polsce, 

jest ogniwem tego systemu. Czy policja prowadzi akcję informacyjną społeczeństwa jak się 

zachować w sytuacji, kiedy najistotniejsza jest pełna mobilizacja, w ciągu najbliższych godzin 

po zaginięciu dziecka, godzin, które decydują nierzadko o jego życiu. Jak funkcjonuje nowy, 

czasowo uruchomiany, bezpłatny numer 995, na który przyjmowane są informacje od 

społeczeństwa o zaginionych dzieciach.  

W naszym powiecie rośnie liczba pożarów z powodu podpaleń. W 2013 były 553 takie 

pożary, w 2014 roku– 614, czyli wzrost o 11%, a łączna ilość pożarów w wyniku podpalenia 

to już około 81% wszystkich pożarów. Stąd wypływa oczywisty wniosek, że równolegle  

z doposażaniem strażaków w najlepszy sprzęt i ich szkoleniem musimy mieć plan 

skutecznego przeciwdziałania świadomym podpaleniem (nazwijmy go fire alert). Czy 

faktycznie istnieje taki plan współdziałania policji, straży i  społeczeństwa, na przykład 

patrole społeczne, monitoring zagrożonych miejsc, praca wywiadowcza agentów policji  

i ochrony, wysokie nagrody pieniężne za informacje pomagające odnaleźć sprawców 

podpaleń, adekwatne wysokie kary dla przestępców, stosowanie systemu nieuchronności kary 

za takie czyny. Strażacy ochotniczych straż pożarnych to najlepsi z najlepszych, jeżeli chodzi 

o ich stan zdrowia, przygotowania i zaangażowania, ofiarność oraz gotowość do narażania 

własnego życia dla ratowania innych, ale czasami może się zdarzyć i zdarza się, że do ich 

szeregów chcą przeniknąć piromani. Czy aktualny system rekrutacji przewiduje testy 

psychologiczne, dające większą szansę na wyeliminowanie tych niebezpiecznych osób”.  

 

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

 

„Czy jest na terenie powiatu zabezpieczone jest zawiadamianie osób niesłyszących na temat 

zagrożeń, które występują w trakcie jakiś zdarzeń, jeśli osoba niesłysząca nie jest w stanie 

werbalnie pokazać, że jest zagrożenie pożarem. W niektórych powiatach bądź 

województwach zorganizowana jest taka lista osób niepełnosprawnych i są dwie możliwości 

powiadamiania w takiej sytuacji: albo poprzez bazę danych osób niesłyszących, która jest 

wspólna, tworzona przez ośrodki pomocy oraz przez straż pożarną poprzez telefon 

stacjonarny. Przy dzwonieniu na numer straży pożarnej bądź policji w takiej sytuacji 

wyświetla się numer telefonu i jednocześnie nazwisko i dane adresowe i że jest to osoba 

niesłysząca. Wtedy wysyła się jednostkę lub też poprzez telefonię komórkową można 

zawiadamiać sms. Czy mamy takie możliwości i czy ewentualnie są jakieś plany w tym 

względzie”.  
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Marek Fiutak (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odpowiadając na pytanie radnego Rafała Krupy, jeżeli chodzi o uzgodnienia przed 

remontem w szpitalu, chciałem powiedzieć, że nie wymagane są takie uzgodnienia  

z Państwową Strażą Pożarną. Natomiast po zwróceniu się inwestora do nas o opinię, jeśli 

chodzi o bezpieczeństwo pożarowe i tzw. odbiory, my zajmujemy stosowne stanowisko. 

Kontroluje się wtedy obiekt w danej strefie pożarowej. Jeżeli ten remont szpitala jest w jednej 

strefie pożarowej, a cały szpital – jak wynika z moich informacji –  jest podzielony na dwie 

strefy pożarowe, to my odbieramy tylko i wyłącznie tę jedną strefę pożarową i zajmujemy 

odpowiednie stanowisko. Tyle w tym zakresie teraz mogę powiedzieć. Jeżeli jestem w tym 

punkcie przy głosie, to chciałbym poinformować (była o informowana i poprzednia i obecna 

Rada), że jest tworzony harmonogram prac, dostosowujący sprawy bezpieczeństwa, jeśli 

chodzi o – kolokwialnie mówiąc moją działkę ochrony przeciwpożarowej –  aby ten szpital 

był bezpiecznie użytkowany. Ten harmonogram jest, aktualnie wydane są decyzje dla 

szpitala, są konkretne daty usunięcia danych nieprawidłowości. 

Tematyka zaopatrzenia wodnego jest bardzo dokładnie opisana w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych  z 2009 roku, które określa, że za ochronę przeciwpożarową na terenie 

gminy czy miasta odpowiada burmistrz, prezydent, wójt czyli również za zaopatrzenie wodne 

do zewnętrznego pożaru, czyli za sieć hydrantową. Rozporządzenie określa, że przynajmniej 

raz w roku powinien być przeprowadzony przegląd sieci hydrantowej i naprawa 

poszczególnych elementów sieci hydrantowej. Największym sukcesem byłoby, gdyby100% 

hydrantów na terenie powiatu było sprawnych i pod odpowiednim ciśnieniem, ale nie da się 

tego zrobić. Po prostu chodzi o pieniądze. Pewnego czasu, kiedy byłem jeszcze kierownikiem 

jednostki, ustaliliśmy, że wprowadzimy zasadę, że na terenie miejscowości ustalimy  

z konkretną jednostką OSP i z konkretny włodarzem strategiczne hydranty, np. 2 – 3 

strategiczne takie jak szkoła czy kościół i takie działania są prowadzone. Jest tak, jak Pan 

mówił, że nasi oficerowie jeżdżą na teren danej gminy, określają współrzędne geograficzne 

na GPS i jest tworzona tak zwana mapa cyfrowa, również aplikacja w smartfonach  

i telefonach komórkowych. Jeżeli ktoś chce, jest  darmowa aplikacja „Strażak OSM” i tam na 

tej mapie są poszczególne hydranty w danych miejscowościach naniesione. Są to hydranty,  

o których wiemy, że można wiosną, latem a szczególnie zimą z GPS dojść do tego hydrantu  

i wiadomo, że pod spodem jest zaopatrzenie w wodę . One są częściej przeglądane itd. Długo 

można na ten temat mówić i nie będę tutaj przedłużał. Natomiast informacyjnie powiem, że 

jesteśmy po rozmowach już z Prezesem RPWiK w Zawierciu i nasze ekipy wyjeżdżają na 

miasto, aby poprawić sytuację sprzed 2 lat, bo to w Zawierciu mieliśmy już zrobione. 

Szczególnie nam chodzi o dzielnice, gdzie jest zwarta, stara zabudowa, głównie chodzi o 

ulice: Niedziałkowskiego czy Sienkiewicza. Dyspozytor na stanowisku kierowania ma przed 

sobą mapy cyfrowe, gdzie w danym miejscu ma zabezpieczone zaopatrzenie wodne do 

zewnętrznego gaszenia pożaru. Jeżeli chodzi o to, co Pan mówił, że od inwestorów wymaga 

się worzenia sieci hydrantowej, to nie jest moja kompetencja. 

Jeżeli chodzi o zapytanie radnego Pawła Sokoła, to po pierwsze chciałbym wiedzieć 

dokładnie jaka to była sytuacja i czego dotyczyła. Jeżeli chodzi o interwencje i nie 

zaalarmowanie jednostek w kolejności, to powiem jak to wygląda, jeśli chodzi o struktury 

ochotniczych straży pożarnych. Pod względem operacyjnym struktury te są nadzorowane 

przez Państwową Straż Pożarną. Żeby strażak ochotnik wyjeżdżał do działań, to musi być 

wyszkolony, ubezpieczony, umundurowany. Jest tzw. Krajowy System Ratowniczo –  

Gaśniczy, który w pierwszym etapie wyjeżdża do danych działań ratowniczych.  

W momencie, kiedy jest zdarzenie na przykład w Żarnowcu, to mój dyspozytor, przyjmując 

zgłoszenie, ma na wykazie, które jednostki są w dyspozycji (chodzi tu o kierowców 
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ratowników, bo mu codziennie podają) i dysponuje OSP Żarnowiec i wzywa syreną trzy razy 

po minucie. Jednostka może się nie odezwać, ale jak się odezwie, a nie ma kierowcy, to 

wzywamy następną, a jeżeli nie, to w danym terenie wzywa się jednostkę spoza gminy. 

Jednostki spoza Krajowego Systemu – nie ukrywajmy –  są i mniej przeszkolone, ale z 

i umundurowane, ubezpieczone i w nieodpowiednim czasem wieku ci ochotnicy przyjeżdżają 

do tych działań. Panujemy nad tym – proszę mi wierzyć. Bardzo dokładnie się temu 

przyglądam, bo były takie przypadki, że alarmowana została jednostka  z Pilicy na teren 

Żarnowca, a nie OSP Kleszczowa która ma 10 km  bliżej. Nasz system tak działa, że jeżeli 

syrena wyje w ciągu minuty i nikt nie odbiera, to znaczy, że nie ma tam nikogo i wtedy 

wzywa się następnego. Lepiej na terenie działań mieć jedna jednostkę więcej niż dwie mniej. 

Ja chciałbym określić, które to było zdarzenie i wtedy odpowiem już szczegółowo. 

Jeżeli chodzi o zapytanie Anicety Książek – Słomki, to takiej bazy nie mamy ale powiem, że   

wcześniej nie mieliśmy jeszcze bazy osób, które są pod stałym monitoringiem, jeżeli chodzi  

o stały monitoring medyczny.  Po anomaliach pogodowych w 2010 roku związanych  

z oblodzeniem, moją inicjatywą było, że taką bazę stworzyliśmy na terenie powiatu 

zawierciańskiego. Mamy o siebie taką bazę przez Wydział Spraw Obywatelskich  

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa i wiemy, gdzie takie osoby, a głównie dzieci, są na 

terenie powiatu i w momencie, kiedy jest brak energii elektrycznej czy dzieje się coś 

niepokojącego, co może zagrozić ich życiu, mamy już agregaty prądotwórcze ze 

stabilizatorem napięcia i możemy to zrobić. Cenna uwaga. Poruszę ten problem w naszych 

służbach i myślę, że po wakacjach, jak się spotkamy, będę mógł dokładnie powiedzieć, co   

w tym zakresie zrobiliśmy. Sms, owszem, możemy wysyłać, ale musimy mieć bazę danych  

i musimy z kimś w tym zakresie zacząć współpracować. 

Odpowiadając na pytania Marka Szczygłowskiego pragnę powiedzieć, że jest prowadzona 

profilaktyka, jeżeli chodzi o zagrożenia związane z wypalaniem traw  i paleniem opon.  

Ostatnio również tutaj dosyć mocno spierałem się z poprzednim Przewodniczącym Rady 

Powiatu, ale na głupotę jeszcze nikt lekarstwa nie znalazł. My kilka lat temu zrobiliśmy  

z Komendą Powiatową  Policji taki CD-rom, gdzie jest prezentacja o tym, co powoduje 

wypalanie traw i jakie są zagrożenia. Były to dwa spoty skierowane do dzieci i dorosłych, 

które zawierały także informacje o tym, jakie są kary za pewne przewinienia. Prezentację 

rozesłaliśmy do szkół na lekcje wychowawcze. Z naszej strony możemy tylko apelować po 

pierwsze do dzieci młodzieży, która przychodzi do nas w ramach tych spotkań. W momencie, 

kiedy zbliżają się okresy grzewcze, prowadzona jest akcja „Nie dla czadu”, w toku której 

prosimy wszystkich zarządców obiektów i prezesów spółdzielni i wtedy tę profilaktykę 

wprowadzamy. Należy zauważyć, że już jest mniej pożarów traw, no i tak trzeba trzymać 

jeżeli chodzi o zatrucia dwutlenkiem węgla czy czadem. Myślę, że w jakiś sposób 

odpowiedziałem, a jeśli nie, to na piśmie spróbujemy więcej porozmawiać”. 

 

Komendant  Powiatowy Policji w Zawierciu Mariusz Huras (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Szanowni Państwo, odpowiadając na pierwsze pytanie, czy policja  zawsze musi stosować 

postępowanie mandatowe wobec sprawców wykroczeń, odpowiadam, że policja nie musi 

zawsze stosować postępowania mandatowego, ewentualnie kierowania sprawy do sądu, 

ponieważ istnieje możliwość stosowania innych środków, co też czynimy. W roku 2014 

policjanci ujawnili na przykład 7.012 wykroczeń w ruchu drogowym  i zastosowali oprócz 

tego 944 inne środki oddziaływania w postaci pouczeń (to daje około 13,5 %) . Natomiast na 

ile te pouczenia są skuteczne, to na podstawie tych danych, którymi dysponuję i na podstawie 

własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że pouczenia nie są skuteczną  formą 

oddziaływania. Wskazuje na to fakt, że z roku na rok tych wykroczeń, ujawnianych  
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w szczególności w ruchu drogowym, jest coraz więcej,  co wskazuje, że odziaływanie   

w postaci pouczeń nie skutkuje, tym bardziej, że w roku 2013 takich pouczeń było o wiele 

więcej, bo 1231, a wykroczeń ogólnie ujawnionych było mniej. W tym momencie na 

podstawie danych, którymi dysponujemy, możemy stwierdzić, że w szczególności piesi 

uczestnicy ruchu drogowego stanowią bardzo duże zagrożenie. W roku 2014 odnotowaliśmy 

też zwiększoną ilość wypadków z udziałem pieszych i zwiększoną ilość ofiar w postaci 

pieszych uczestników ruchu drogowego, więc – moim zdaniem –  przyjęte kierunki działań 

policji w postaci tej represji są właściwe. 

Następne pytanie dotyczyło funkcjonowania systemu Child Alert. Jak Pan zauważył, na razie  

system był w Polsce uruchomiony raz, więc trudno tutaj się odnosić w jakikolwiek sposób do 

jego funkcjonowania na terenie powiatu. My mamy procedury, wiemy kiedy system można 

uruchomić i w jakich przypadkach, natomiast nie my go uruchamiamy. Uruchamia go 

Centrum Poszukiwania Osób Komendy Głównej Policji. My możemy wystąpić z takim 

wnioskiem (oczywiście w uzasadnionych przypadkach). Natomiast z samego założenia tego 

systemu wynika, że ma on być używany jak najrzadziej, w sytuacjach naprawdę 

wymagających, ponieważ jeśli takie informacje pojawiałyby się średnio raz w tygodniu czy 

kilka razy w miesiącu, to spowszedniałyby  społeczeństwu i nie przynosiłyby oczekiwanego 

efektu. Co do telefonu 995, to jego uruchomienie na terenie Polski jest dopiero planowane, 

dlatego też ten telefon na razie nie funkcjonuje. Natomiast w tych komunikatach, które się 

pokazują w przypadku uruchomienia systemu Child Alert, są podane numery telefonów,  

przez które można przekazywać wszelakiego rodzaju informacje.  

Co do podpaleń, tak jak Komendant Powiatowy Straży Pożarnej stwierdził, my możemy 

prowadzić działania profilaktyczne. One są kierowane głównie do dzieci o młodzieży, ale 

również poruszamy takie tematy w szkołach na spotkaniach z rodzicami, ewentualnie na 

innych spotkaniach, gdzie jesteśmy zaproszeni. Ilość tych podpaleń spada, ale nie mogę  

w jakiś sposób sobie wyobrazić systemu monitoringu w tej sytuacji. 

Co do zawiadamiania osób niesłyszących, baz danych i tym podobnych, to policja nie jest 

uprawniona do podejmowania takich działań. Działania te są raczej dla samorządów, a my 

tutaj możemy być jedynie partnerem w realizacji takiego programu”. 

 

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Nr IX / 72 / 15 w sprawie stanu bezpieczeństwa 

publicznego i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2014 roku, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu , został poddany pod głosowanie 

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

 

 

Ad.8.)   
 

Omawiana w tym punkcie porządku posiedzenia ocena stanu  bezpieczeństwa sanitarnego na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 73 / 15 w sprawie 

informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2014 roku, po 

uzyskaniu pozytywnej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 23 głosach „za”.    
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Ad.9.)   
 

Tadeusz Czop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Nie mam pytań do projektu uchwały, ale zgodnie z sugestią Przewodniczącego Rady, że  

w tym punkcie możemy zadawać pytania, chciałbym  zapytać o następującą rzecz. Niedawno, 

kilka dni temu, weszły nowe przepisy o ruchu drogowym. Każdego z nas szczególnie 

interesuje sprawa znaków na terenie zabudowanym, odbierania prawa jazdy itd. Czy  

w związku z tym przewiduje się weryfikację ustawionych znaków na terenie powiatu 

zawierciańskiego, a w szczególności znaków o terenie zabudowanym.  Uważam, że one są nie 

zawsze we właściwym miejscu i powinny być zmienione. Chodzi mi szczególnie o drogę 

kolejową z Łaz do Zawiercia, gdzie ok. kilometr przed Zawierciem ustawiony jest znak „teren 

zabudowany”. Tam po jednej stronie mamy las, a po drugiej PKP. Co prawda kiedyś, 

kilkanaście lat temu, były tam budynki kolejowe, ale w tej chwili one nadają się do 

wyburzenia, są nieczynne i może kiedyś ten znak tam był ten uzasadniony, ale obecnie nie 

widzę takiej potrzeby. Myślę, że tych znaków jest dużo i myślę, że przydałoby się je 

zweryfikować (ja podaję przykład akurat tego miejsca).  

I jeszcze mam prośbę do Komendanta Policji,  jeżeli chodzi o miasto Łazy, żeby Pan 

sprawdził, czy zamknięcie wyjazdu  z ulicy Daszyńskiego w Łazach ze skrzyżowaniem  

z ulicą Kościuszki jest zgodnie z przepisami prawa, bo mam informacje od mieszkańców, że 

ulica Daszyńskiego stała się ulica ślepą i karetka pogodowa czy straż nie mogła potem 

wyjechać. Myślę, że to jest zagrożenie nie tylko ppoż, ale i zagrożenia zdrowia”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Myślę, że uwagi i sugestie Pan Komendant przyjmie i ewentualnie przyjrzy się tym 

oznakowaniom. To była taka dygresja, która nie dotyczyła punktu obrad”. 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 74 / 15 w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego na 

lata 2015 – 2018, po uzyskaniu pozytywnej opinii wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu , 

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

 

 

Ad.10.)   
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 75 / 15 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014 rok, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli 

przy 24 głosach „za”.    

  

 

Ad.11.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 76 / 15 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu 

za 2014 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz 
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Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty  

jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    

  

 

Ad.12.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 77 / 15 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu (dot. 

zmian w strukturze organizacyjnej Zakładu), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Zdrowia i Pomocy Społecznej , został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, 

czyli przy 24 głosach „za”.    

 

 

Ad.13.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 78 / 15 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu (dot. 

utworzenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Poradni Medycyny 

Szkolnej oraz utworzenia Poradni Geriatrycznej), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Zdrowia i Pomocy Społecznej , został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, 

czyli przy 24 głosach „za”.    

 

 

Ad.14.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 79 / 15 w sprawie 

przekazania do realizacji Gminie Włodowice zadania dotyczącego przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1714 S relacji Góra Włodowska – Bory granica powiatu myszkowskiego, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany 

pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    

 

 

Ad.15.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 80 / 15 w sprawie 

przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Zawierciańskim na lata   2015 – 

2017, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany 

pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    

 

 

Ad.16.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 81 / 15 w sprawie 

przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Zawierciańskiego za 2014 rok, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za”.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił przerwę w obradach. 

Początek przerwy – godz. 11.35.    
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Ad.17.)   

 

Po wznowieniu obrad o godz. 12.15 Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski 

przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Chawuła poinformowała, że Komisja Rewizyjna 

po rozpatrzeniu wszystkich aspektów sprawy uznała, że skarga na Dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu dotycząca pobrania od strony skarżącej opłaty za pobyt wraz z 

dzieckiem w Oddziale Dziecięcym szitala, 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 IX / 82 / 15 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu został poddany pod 

głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”.    

 

 

Ad.18.)   
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 83 / 15 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie  

i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”.    

  

 

Ad.19.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr IX / 84 / 15 w sprawie 

zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli 

przy 22 głosach „za”.    

 

 

Ad.20.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski i przedstawił informację  

o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 12.05. radna Dorota Wnuk złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego w związku z przedłużającą się procedurą likwidacyjną prowadzonej 

przez nią działalności gospodarczej; 

‒ w dniu 14.05. – w czasie pełnienia dyżuru Janusza Pikul, zam. w Dąbrowie Górniczej, 

zgłosił problem składowania odpadów komunalnych pod pozorem budowy toru 

saneczkowego w miejscowości Niegowoniczki, gmina Łazy. Notatka służbowa 

sporządzana na tę okoliczność została przekazana do Starosty z prośbą o zlecenie 

odpowiednim służbom wyjaśnienia okoliczności tej sprawy i przedłożenie stosownych 

informacji celem udzielenia zainteresowanemu odpowiedzi; 

‒ w dniu 18.05. wpłynęło pismo z Ministerstwa Zdrowia przekazujące zgodnie z 

właściwością anonimową  skargę dotyczącą zatrudnienia zastępcy dyrektora ds. 

lecznictwa w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu;   
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‒ w dniu 20.05. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące struktury 

należności, struktury zobowiązań oraz rachunku zysków i strat za miesiąc kwiecień 2015 

roku.  

  

 

Ad.21.)   

 

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

udzielił Starosta Krzysztof Wrona i wyznaczone przez niego osoby. 

 

Starosta Krzysztof Wrona oświadczył, że odpowiedzi na interpelacje Róży Kończyk, 

zgodnie z jej wnioskiem, zostaną udzielone w formie pisemnej.   

 

Interpelacje Rafała Krupy: 

 

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

 

„W odpowiedzi na interpelacje dotyczące termomodernizacji szpitala chciałbym 

odpowiedzieć, co następuje. Zaoszczędziliśmy ponad 3.500.000 zł na instalacji ppoż. Nie jest 

to projekt typowo termomodernizacyjny, tylko to był dodatkowy projekt. To wcale nie jest 

powiedziane, że my od tego odstępujemy.  Na pewno robimy wszystko, żeby nie niszczyć 

tego, co będzie zrobione przy termomodernizacji, tylko będziemy później ewentualnie  

w ramach możliwości i w miarę środków wdrażać. Dalej to mówimy o czujkach i centralach 

alarmowych (bagatela same centrale alarmowe i czujki to jest 1.000.000 zł).  Jeżeli 

chcielibyśmy wykonać całkowicie projekt termomodernizacji i nie zwracać pieniędzy do 

NFOŚ, to musieliśmy tak zrobić. W rzeczówce i finansach w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska nie były ujęte w  żaden sposób instalacje ppoż. ani hydranty, dlatego dziwię się, 

że było w tym momencie coś takowego, że my igramy ze zdrowiem ludzi. Nie, my nie 

igramy. 10 lat nie było hydrantów, a robimy wszystko, żeby te hydranty były. Robimy 

instalacje ppoż. w częściowym zakresie. a jeżeli mamy to robić do końca. to proszę mi 

wskazać. skąd wziąć 3.000.000 zł na całkowite rozliczenie tego projektu. Jeżeli radny Rafał 

Krupa pokaże mi źródła finasowania, obiecuję, że zrobimy to w trybie natychmiastowym. 

Jeżeli jeszcze chodzi o podpisanie umowy na termomodernizację, to nastąpi to 2 czerwca. 

Jesteśmy po konkursie, jesteśmy po wyłonieniu najlepszej oferty i myślę, że na dzień 

dzisiejszy zagrożenia nie ma (tak mówi wykonawca)”.   

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Jeszcze dodam, że stosownie do przetargu musieliśmy dokonać korekty finansowej, która 

musi zabezpieczyć środki z tego względu, że  pożyczka w WFOŚiGW jest niższa niż była 

zagwarantowana. Środki na zbilansowanie tego zadania  są również uszczuplone w zasobach 

dróg, stosownie również do wypowiedzi w swoim czasie radnego Rafała Krupy, który 

powiedział „tam jest termin do końca kwietnia przyszłego roku i uważam, że najważniejszą 

inwestycją w tej chwili jest właśnie ta, bo można nie zrobić jakiejś drogi chodnika czy innych 

dróg, ale uważam, że tę termomodernizację należy zrobić. To podstawowa sprawa i myślę, że 

wszystkim powinno na tym zależeć”. W związku z tym i w nawiązaniu do tego powiem, że 

dokonaliśmy przesunięć właśnie z dróg.  

Przechodzą do kolejnego bloku tematycznego chcę powiedzieć, że póki co są realizowane 

tylko te zadania, które zostały objęte promesą dróg popowodziowych lub też te, które były  

z ubiegłego roku, z podpisanych umów do realizacji. Chcę dodać, że pojawia się pewne 
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światło w obszarze dróg, bo – co mówiłem na Komisji –  ma nastąpić docelowa dodatkowa 

dotacja dla powiatów ziemskich, z tej racji, że powiaty ziemskie nie są ujęte w RPO w tym 

roku, w tym rozdaniu w województwie śląskim. Jak mi wiadomo zostało trochę pieniędzy  

z innych działań z rozdania 2007 – 2013 i ta kwota ma być rozdzielona na powiaty ziemskie. 

Biorąc nasz powiat jako powiat średni, to byłaby  kwota miedzy 2 a 8 milionów złotych i to   

pozwoliło rozwiązać problem dróg (na co zresztą liczymy). Rozpatrywanie tego typu 

weryfikacji poniesionych nakładów przez starostwa na drogi powiatowe bez udziału środków 

unijnych będzie weryfikowane w miesiącu czerwcu. Przygotowujemy materiały do tego 

zakresu, jesteśmy we wstępnej fazie w tym zakresie i myślę, że będzie to z pozytywnym 

skutkiem właśnie dla powiatów ziemskich, które są najbardziej pokrzywdzone w tym 

rozdaniu na następne lata, zwłaszcza drogi powiatowe w województwie śląskim .  

W województwie małopolskim jest RPO na drogi powiatowe, w  innych województwach też 

jest, a tutaj nie ma. To jest próba załatania w jakiś sposób niedoboru, które tutaj wystąpią. 

Szerzej w tym zakresie odpowie Zastępca Dyrektora PZD”.   

 

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

 

„Wobec gradu pytań, bo zostaliśmy zasypani pytaniami dotyczącymi szpitala, ustosunkuję się 

tylko do niektórych, ponieważ resztę odpowiedzi udzielimy na piśmie. Nie mniej jednak te 

odpowiedzi, które udzieliliśmy na ostanie zapytania, dostał  radny Rafał Krupa, ale Państwo 

nie jesteście z nimi zapoznani. Zapoznam może z odpowiedziami na dwa pytania, może dadzą  

trochę jasności w tym temacie.  

Jeżeli chodzi o audyt w Wodzisławiu Śląskim, który przed chwilką został zacytowany, to 

mam wydruk tego audytu. Dokonuje się audytu za 28.400 zł i przeczytam zakres tego audytu. 

„Analiza będzie dotyczyć wykorzystania potencjału bazy łóżkowej oddziałów szpitalnych,   

potencjału kadrowego oddziałów w stosunku do ich ilości łóżek oraz do wielkości zawartego 

kontraktu, kosztu niewykorzystanego potencjału bazy łóżkowej oraz połączenia  

i rozmieszczenia oddziałów”. Taki wąski zakres za prawie 30.000 zł.  

A teraz przeczytam zakres audytu zleconego przez Starostę: 

 „analiza sytuacji ekonomiczno–finansowej szpitala, w tym analizę: bilansową, zadłużenia, 

rentowności na dzień 31.10.2014  roku; 

 analiza rentowności poradni i oddziałów szpitalnych; 

 prawidłowość gospodarowania mieniem z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów 

i konserwacji sprzętu; 

 wykorzystanie sprzętu i aparatury sprzętu medycznego o istotnej wartości; 

 prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych z dotacji i pożyczek; 

 realizacja programu dostosowawczego; 

 realizacja umów zawartych z NFZ  ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania łóżek 

szpitalnych; 

 analiza struktury zatrudnienia i wynagrodzeń; 

 weryfikacja zawieranych umów w oparciu o zamówienia publiczne; 

 analiza prawna organizacji Szpitala  z uwzględnieniem aktów wewnętrznych; 

 procedury gospodarowania odpadami medycznymi; 

 przegląd umów cywilno-prawnych pod względem zgodności z prawem; 

 przegląd spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych; 

 analiza przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, przestrzegania dyscypliny finansów 

publicznych i prawa zamówień publicznych; 
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Etap II 

 wskazanie możliwości restrukturyzacji zadłużenia i możliwych kierunków zmian formy 

organizacyjno - prawnej  polegać będzie na przedstawieniu propozycji: 

 restrukturyzacji kosztowej, w tym obejmujące warianty uwzględniające zmianę 

struktury organizacyjnej i/lub własnościowej Badanego, zmiany profilu lub 

ograniczenia świadczenia określonych usług medycznych; 

 restrukturyzacji zadłużenia, w tym obejmującej możliwości spłaty zadłużenia przez 

Badanego lub przez Zamawiającego (po ewentualnym przekształceniu Badanego),  

z uwzględnieniem możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania  

(z uwzględnieniem programów rządowych); 

 restrukturyzacji zatrudnienia, ze wskazaniem koniecznych procedur (np. konsultacji ze 

związkami zawodowymi, wyliczeniem kosztów ograniczenia zatrudnienia, 

zastosowania art. 23 kodeksu pracy w sytuacji przekształcenia/zmiany organizacyjnej 

Badanego), z podziałem na redukcję/zwiększenia zatrudnienia w podziale na personel 

medyczny  i administracyjny; 

 zmiany profilu świadczonych usług, ograniczenia świadczonych usług  

(z uwzględnieniem zmiany potrzeb w zakresie lokalowym i aparatury medycznej) – 

redukcja generowanych zbytecznych kosztów”. 

To nie jest wstęp do prywatyzacji szpitala. Nie będziemy jednak wydawać pieniędzy na 

kolejne opracowanie, jeśli jest ono zbędne. To będzie po prostu materiał dla nas, do 

wykorzystania. Zobaczymy, jakie są możliwości i co wskazane zostanie  po przeanalizowaniu 

konkretniej sytuacji szpitala. W związku z tym nie można porównać audytu, który będzie 

wykonywany w Wodzisławiu Śląskim z tym, który wykonywany jest u nas w szpitalu. 

Teraz odniosę się do naszych wystąpień związanych z zakontraktowania Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. Powiedział pan radny Rafał Krupa,że on wie na pewno, że 

odpowiedź żeśmy otrzymali, no to też jest pytanie, ale do pana radnego. Przeczytam Państwu 

odpowiedź, którą udzieliliśmy radnemu w związku z jego zapytaniami, bo myślę, że jest sens 

tego wszystkiego. Najpierw może pytanie pana radnego: „Czy NFZ udzielił informacji kiedy 

rozpisze konkurs na SOR? 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 między innymi ze środków Funduszy 

Unijnych i warunkiem utrzymania dofinansowania jest posiadanie kontraktu z NFZ na 

Szpitalny Oddział Ratunkowy”. 

Odpowiedź brzmiała następująco: „W tym miejscu przytoczę wypowiedź pana radnego, który 

będąc Starostą Zawierciańskim na sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia 2014 roku 

oświadczył (cytuję): „Rozmawiałem z nowym dyrektorem NFZ, który oświadczył, iż 

przygotowują się do takiej procedury konkursowej w zakresie uruchomienia konkursu na 

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zawierciu i będzie to wykonane łącznie z innymi 

konkursami o podobnym charakterze, czyli łącznie z konkursami na inne SOR-y i Izby 

Przyjęć na terenie województwa śląskiego, które odbędą jeszcze w tym roku. Trudno nam 

powiedzieć, kiedy oficjalnie taki kontrakt możemy uzyskać. Taka procedura chyba trwa trzy 

miesiące plus ogłoszenie, w związku z czym myślę, że stanie się to w tym roku”. Pod spodem 

odpowiedziałam, że Zarząd Powiatu wystąpił z prośbą do Śląskiego Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Katowicach o zakontraktowanie świadczeń udzielanych w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym. Oczekujemy na odpowiedź. Zarząd wystąpił w lutym i w maju, 

ponieważ w lutym odpowiedź brzmiała, że „w oparciu o wyniki analizy z uwzględnieniem 

środków finansowych pozostających w dyspozycji Oddziału Funduszu na rok 2015 w części 

dotyczącej rodzaju leczenie szpitalne, podjęta zostanie decyzja w kwestii ewentualnego 

podjęcia działań mających na celu  rozbudowę umów o udzielenie świadczeń opiece 

zdrowotnej z przedmiotowym rodzajem świadczeń”. W związku z tym konsekwentnie 
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wystąpiliśmy po niedługim czasie z ponowną prośbą do Funduszu o rozpisanie konkursu. Do 

tej pory jeszcze nie posiadamy odpowiedzi. Myślę, że odpowiedź jest prawdziwa na zadane 

przez Pana radnego pytanie. W części pozostałych pytań, ja po prostu nie zdążyłam nawet ich 

zapisać, więc ustosunkuję się pisemnie i na następnej sesji przedstawię również odpowiedzi”.  

 

Interpelacje Pawła Sokoła: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Edmund Kłósek (treść 

wystąpienia w formie stenogramu):  

 

„Odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona na piśmie,  jak radny sobie życzył. Ponadto 

chcę poinformować, że odnośnie tej interpelacji wstępnie umówiliśmy się na dzień jutrzejszy 

i spotkamy się na miejscu, na budowie. Teraz powiem kilka słów na ten temat, bo Pan sobie 

życzył, żeby była też ustna odpowiedź. Należy tu rozważyć i rozpatrzyć dokumentację, jaką 

posiadamy i czy jest możliwość wykonania odwodnienia, mając na względzie odprowadzenie 

wody. Wykonanie przepustów pod zjazdami jest możliwe i celowe tylko wtedy, kiedy się da 

odprowadzić wodę, ale szczegóły i wyliczenia kosztów podamy konkretnie na piśmie,  bo 

umowa z wykonawca tego nie przewiduje. Musimy znaleźć odpowiedź, gdzie można 

odprowadzić wodę i co z odwodnieniem pól i przyległych posesji.  Pieniądze dostaliśmy tylko 

na zniszczoną drogę, a wartość przepustów i zjazdów to około 350.000 zł (70 przepustów 

razy mniej więcej 5.000 zł każdy). Jak powiedziałem już wcześniej, udamy się na budowę  

i  poprosimy Pana radnego o udział w tak szczegółowym przeglądzie.  

Na interpelacje pozostałych radnych, zgodnie z ich życzeniem, odpowiemy na piśmie”.   

 

Interpelacje Ryszarda Macha: 

 

p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu Jerzy Muc (treść 

wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odpowiadają na pytanie w sprawie ostatnich działań w zakresie dostosowania zatrudnienia 

w naszych szkołach do potrzeb, jakie posiadają szkoły, chciałem poinformować(bezpośrednio 

mówiąc przedmiotami, jak Pan radny chciał), że jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne – 7,15 

etatu (12 osób, z tym, że 3 osoby są to osoby, które posiadają zatrudnienie w innej szkole), 

język angielski i język niemiecki –  w sumie 4,8 etatu (9 osób) i język polski – 4,52 etatu  

(5 osób). Są też osoby, takie które mają umowy na czas określony i te umowy wygasają albo 

w czerwcu albo z końcem sierpnia tego roku, w związku z powyższym godziny te przechodzą 

jako godziny ponadwymiarowe dla tych nauczycieli, którzy pozostają w szkole i placówce.  

I oprócz tego mamy grupę 13 nauczycieli, którzy mają zatrudnienie w innych szkołach,  

a w naszych szkołach mieli dodatkowe umowy”.   

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„W tym momencie obserwując nabór do szkół, chciałbym wyraźnie powiedzieć,  że są szkoły, 

które wykazują dobrą aktywność naborową. Jestem mile zaskoczony niektórymi szkołami 

(np. Zespołem Szkół w Łazach, gdzie już wyraźnie widać, że jest jeden oddział poza 

powiatowy). To są takie zwiastuny ciepłe dla oświaty, bo każdy uczeń który przyjeżdża do 

tego powiatu przynosi pieniądze, więc myślę, że dyrektorzy niektórych szkół muszą na swój 

sposób podjąć działania i aktualnie przyjrzeć się, bo nie chodzi – że tak powiem –  tylko  

o branie od Starostwa przywilejów, ale również o odpowiedzialność, która przed nimi stoi. 

Duża część obowiązków w zakresie spraw finansowych wykonuje ZOEAS.  Myślę, że  
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w sprawach naborów trzeba wyraźnie wyróżnić tych, którzy robią dobrze, jak również tym, 

którzy robią źle przypomnieć, jak to mają robić. Dotyczy to również zawierciańskich szkół, 

które stoją stosunkowo dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o licea, aby też się zwracały do tych 

uczniów na swój sposób praktycznie. Oceniając szkoły zawodowe myślę, że z niektórymi 

będzie nie najlepiej. Jeszcze raz podkreślam sprawę inwencji dyrektorów w pozyskiwaniu 

uczniów, jak również kierunków, które mogą przyciągnąć ucznia do szkoły, bo to jest ten 

kierunek pokazania samodzielności, operatywności i odpowiednich działań. Dyrektorzy mają   

odpowiadać za funkcjonowanie szkół, żebyśmy do takich sytuacji które robimy, nie musieli 

robić”.  

 

 

Ad.22.)   

 

Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie porządku posiedzenia. 

 

 

Ad.23.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 13.00 

 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

   /-/ Anna Bryła                     /-/ Jarosław Kleszczewski  

        


