
BR.0002.008.2015.AB 

 

PROTOKÓŁ NR  X / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 25. czerwca 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: 

 

Zbigniew Rok 

Paweł Skóra 

 

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Przedstawiciele władz samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu 

zawierciańskiego z Wiceprezydentem Miasta Zawiercia Łukaszem Konarskim  

i Burmistrzem Miasta Poręba Ryszardem Spyrą, przedstawiciele powiatowych służb, 

inspekcji i straży  z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej  

w Zawierciu Markiem Fiutakiem, 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 X 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.) 
 

Róża Kończyk zwróciła uwagę, że w pkt 3 porządku obrad błędnie wpisana została data 

protokołu, który ma zostać przyjęty w dniu dzisiejszym (protokół dotyczy sesji z dnia 28 maja 

2015 roku, a nie – jak wynika z treści pkt 3 – z dnia 30 kwietnia 2015 roku).   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski uznał, iż jest to oczywista omyłka 

pisarska, która zostanie skorygowana bez konieczności przeprowadzenia głosowania w tym 

zakresie. 

 

Radni nie zgłosili innych uwag do przekazanego w materiałach sesyjnych porządku obrad 

sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski oświadczył, że w związku  

z planowanym ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu oraz zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Zawierciu Zarząd Powiatu wystąpił z pismem o wytypowanie po 3 przedstawicieli Rady 

Powiatu do komisji konkursowych. W związku z powyższym złożył wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad sesji o punkty w brzmieniu:  

 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do 

składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu”; 

 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do 

składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu”. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 

czyli przy 22 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. Uzupełnienie składu Rady Powiatu Zawierciańskiego – złożenie ślubowania przez radną 

Katarzynę Romańską –  Bujak.  

4. Przyjęcie protokołu Nr IX / 15 z dnia 28 maja 2015 roku. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2014 rok.   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.    

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

zabudowanej,  wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

herbu powiatu zawierciańskiego przez Urząd Statystyczny w Katowicach. 

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

lata 2015 – 2025. 

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

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do 

składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  

Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do 

składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli, przeprowadzonych w I półroczu 2015 roku. 

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

korespondencji. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad.3.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, że postanowieniem  

z dnia 1 czerwca 2015 roku Komisarz Wyborczy w Częstochowie stwierdził wygaśnięcie 

mandatu radnego Henryka Goncerza w związku ze zrzeczeniem się przez niego mandatu 

radnego powiatu zawierciańskiego. Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego  

w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2015 roku w jego miejsce wstępuje Katarzyna Romańska 

– Bujak, która w tym samym okręgu na tej samej liście kandydatów otrzymała kolejno 

największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.  Następnie poprosił radną 

Katarzynę Romańską – Bujak o złożenie ślubowania. Ślubowanie polegało na odczytaniu 

przez radną pełnej treści roty ślubowania zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

W związku z uzupełnieniem składu Rady, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski działając zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Powiatu, złożył wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad sesji o punkty w brzmieniu: 

 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej”; 

 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  składu osobowego Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej”; 

 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  składu osobowego Komisji Rozwoju  

i Promocji Powiatu”.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 

czyli przy 23 głosach „za”.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski zdecydował, że powyższe projekty 

uchwał,  rozpatrywane będą w pkt 15 – 17 porządku obrad. Kolejność  pozostałych punktów 

porządku obrad zmienia się odpowiednio.  
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Porządek obrad sesji po zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.  

3. Uzupełnienie składu Rady Powiatu Zawierciańskiego – złożenie ślubowania przez radną 

Katarzynę Romańską –  Bujak.  

4. Przyjęcie protokołu Nr IX / 15 z dnia 28 maja 2015 roku. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2014 rok.   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.    

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

zabudowanej,  wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

herbu powiatu zawierciańskiego przez Urząd Statystyczny w Katowicach. 

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

lata 2015 – 2025. 

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

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do 

składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  

Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do 

składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej.   

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  składu osobowego Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej.   

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  składu osobowego Komisji Rozwoju  

i Promocji Powiatu.   

18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli, przeprowadzonych w I półroczu 2015 roku. 

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

korespondencji. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad.4.) 

 

Wobec braku uwag i zastrzeżeń ze strony radnych protokół Nr IX / 15 z dnia 28 maja 2015 

roku,  w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 21 głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

 

 

 

 



5 

 

Ad.5.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji przedstawił 

Starosta Krzysztof Wrona. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 28. maja,  9. czerwca,  

18. czerwca  i 24. czerwca 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 w trybie pozakonkursowym dla następujących organizacji 

pozarządowych: Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Teatr Integracyjny ZUTW reprezentuje Powiat 

Zawierciański na VIII Juwenaliach III Wieku w Warszawie” oraz Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Dobroczynnego na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Poznaj swoich sąsiadów – piknik integracyjny w Łazach i Witowie”; 

– ogłoszenia i przeprowadzenia powiatowego konkursu „Ekologiczne sołectwo 

2015”oraz przyjęcia regulaminu konkursu i powołania Komisji konkursowej; 

– ogłoszenia drugiego ustnego przetargu na najem lub dzierżawę lokalu użytkowego, 

położonego w budynku będącym siedzibą Starostwa Powiatowego Zawierciu;  

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

lokali użytkowych, znajdujących się na nieruchomościach będących w użytkowaniu 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu  Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Zawierciu; 

– wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  

w Zawierciu;  

– powierzenia Henrykowi Goncerzowi pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Zawierciu oraz udzielenia upoważnienia do działania i załatwiania 

spraw w imieniu Zarządu Powiatu, w tym  do wydawania decyzji administracyjnych 

oraz składania oświadczeń woli;  

– przedłużenia powierzenia Ireneuszowi Błażkiewiczowi zadań doradcy metodycznego 

w zakresie języka angielskiego; 

– powołania  komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego języka 

angielskiego, zatrudnionego w Zespole Szkół w Pilicy, ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego; 

– wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego  

w Zawierciu; 

– wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu; 

– przyjęcia harmonogramu pracy Zarządu Powiatu na drugie półrocze 2015 roku; 

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych                        

z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2014 – 2020; 

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do prowadzenia 

czynności  w związku z realizacją projektu pt. „Mobilny uczeń – dobry pracownik”  

w ramach programu Erasmus+; 
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– wydania pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

odcinków dróg położonych w granicach administracyjnych  miasta Wolbrom, zgodnie 

z  propozycją przedstawioną przez Zarząd Powiatu w Olkuszu. 

 

 pozytywnie zaopiniował:   

 kandydaturę Wiesława Pałki  na stanowisko Wicedyrektora Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego  w Zawierciu; 

 kandydaturę Leszka Brzozowskiego na stanowisko Kierownika Szkolenia 

Praktycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu; 

 wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu  

w sprawie prowadzenia kursów przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego przy PCKZ w Zawierciu. 

 

 omówił wyniki finansowe uzyskane przez Szpital Powiatowy w Zawierciu i Zakład 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do maja br.;   

 

 zapoznał się:   

 ze sprawozdaniem z działalności Poradni Psychologiczno – 0 Pedagogicznej  

w Zawierciu za 2014 rok, 

 z informacją o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów 

własnych jednostek oświatowych; 

 z informacją na temat bieżącej działalności Szpitala Powiatowego, którą przedstawił 

uczestniczący w posiedzeniu Zarządu p.o. Dyrektor placówki. (W ramach 

wykonywania umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy,  

w miesiącu maju br. powiat zawierciański zapłacił kolejną ratę kredytu w kwocie 

76.260,87 zł); 

 z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania 

Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa 

Starostwa Powiatowego. 

 

 wydał decyzję w sprawie wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu dla II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu na nieruchomości położonej  

w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 2. 

 

 pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom 

Kalekim Niepełnosprawnym złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania 

publicznego pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2015”. 

  

 postanowił o dofinansowaniu przejazdu uczniów Zespołu Szkół w Porębie na Wojewódzki 

Finał zawodów sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”. 

 

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

sesji. 

  

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

na terenie powiatu oraz o planowanych imprezach i uroczystościach: 

 

– w dniu 29. maja br. w Morsku odbył się XIV Gwiaździsty Zlot Rowerowy, którego 

jednym ze współorganizatorów było Starostwo Powiatowe w Zawierciu;   
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– w dniu 29. maja br. w hali I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu 

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

Dziewcząt, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły oraz młodzież szkól gimnazjalnych. 

Celem turnieju jest  uczczenie pamięci oraz przybliżenie sylwetek i zasług dla 

zawierciańskiego sportu nieżyjących już nauczycieli wychowania fizycznego I LO; 

– w dniu 30. maja br. w Ogrodzieńcu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego, w ramach których odbyła się konferencja promująca ideę rodzicielstwa 

zastępczego, na której przedstawione zostały funkcjonujące formy opieki zastępczej; 

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

Ludowych, Kapel i Śpiewaków, zorganizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe  

w Zawierciu i Urząd Gminy w Szczekocinach. Decyzją jury do udziału w Ogólnopolskim 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą nominowany 

został Zespół Folklorystyczny „Wrzos” przy KGW w Ryczowie Kolonii; 

– w dniu 11. czerwca br. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację pilotażowego 

projektu „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji 

zawodowej' w powiecie zawierciańskim”. Głównym celem projektu była aktywizacja 

zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie i wdrożenie modelowych 

rozwiązań współpracy międzysektorowej na terenie dwóch powiatów województwa 

śląskiego – powiatu zawierciańskiego i żorskiego; 

– w dniach 12 –13. czerwca br. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Żarnowcu odbył się Finał XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Żarnowca;  

– w dniach 16 – 17. czerwca br. uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa 

Dolnośląskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego w Zawoi, na którym 

omawiano zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie 

budżetowania oraz kreowania gospodarki niskoemisyjnej jako elementu zrównoważonego 

rozwoju powiatu, a także finansowania rozwiązań proekologicznych; 

– w dniu 18. czerwca br. na terenie  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu odbył się Finał 

Mistrzostw Powiatu Zawierciańskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej  

11 – osobowej. Zwycięzcą turnieju została drużyna II Liceum Ogólnokształcącego  

im. H. Malczewskiej w Zawierciu; 

– w dniu 19. czerwca br. brał udział w konferencji pn. „Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w województwie śląskim – dokonania i perspektywy”, która odbyła się  

w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach; 

– w dniu 23. czerwca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku, podczas którego omówiono przygotowania do akcji „Bezpieczne Wakacje 

2015”. Inicjatywa ma na celu skoordynowanie działań służb zespolonych, inspekcji  

i straży województwa śląskiego do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci  

i młodzieży; 

– zaprosił wszystkich do udziału w Dożynkach Województwa Śląskiego, które odbędą się  

w dniu 30. sierpnia br. w Żarnowcu. Partnerami  w organizacji tej uroczystości jest gmina 

Żarnowiec oraz powiat zawierciański.   

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych.   
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Ad.6.) 
 

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.  

 

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

 

„W związku z rozpoczęciem okresu wakacyjnego i występującym problemem zwierząt 

domowych, zarówno bezdomnych jak i zagubionych, proszę o umieszczenie na stronie 

internetowej powiatu listy schronisk,  z którymi gminy podpisały umowę  o wyłapywanie 

zwierząt. W chwili obecnej każda gmina podpisuje umowę  z odrębnym schroniskiem. Są to 

schroniska często bardzo odległe, np. gmina Włodowice ma podpisaną umowę ze 

schroniskiem w Bolesławiu, gmina Poręba – w Zawierciu, a inne gminy tak naprawdę nie 

wiem gdzie. W momencie zagubienia zwierzęcia na terenie powiatu właściciel nie jest  

w stanie wiedzieć, do którego schroniska powinien dzwonić. W momencie poszukiwania 

zwierząt mieszkańcy są niezorientowani, w związku z tym proszę o umieszczenie takiej listy 

gmin z podpisanymi umowami do danego schroniska.  

Jednocześnie proszę, aby Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło rozmowy z gminami  

o podpisywanie w przyszłości umów z naszym schroniskiem w Zawierciu,  ponieważ takie 

schronisko mamy. Ja wiem, że sugerują się głównie ceną, ale przy podpisaniu odpowiedniej 

ilości umów cena powinna ulegać negocjacji. W związku z tym myślę, że jest to dobre 

zarówno dla naszych mieszkańców, jak również dla ich zwierząt. Proszę o odpowiedź 

pisemną. 

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

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Na dzisiejszej sesji złożę kilka interpelacji. Dziękuję za odpowiedź na zadane interpelacje  

z poprzedniego miesiąca. Z uwagi na to, że część odpowiedzi jest niewystarczająca, 

 wymijająca lub niepełna, ponownie zadam pytania. 

 ponownie proszę o informację, czy wymagano od firm do przeprowadzenia audytu  

w szpitalu m.in. doświadczenia w przeprowadzaniu audytu w szpitalach o podobnym 

profilu jak zawierciański. Czy wymagano, aby firma zapewniła  ekspertów branżowych 

np. z zakresu przeglądu technicznego instalacji grzewczych  i elektrycznych.  Czy 

wybrana firma przeprowadzała wcześniej audyty i czy założenia wskazane w audycie były 

z powodzeniem realizowane np. w innych szpitalach o profilu szpitala powiatowego. 

Jeżeli nie wymagano doświadczenia, to jakie warunki i wymagania  postawiono 

oferentom w celu zagwarantowania należytego wykonania umowy. Proszę  

o podanie nazw firm, do których zwrócono się o wykonanie audytu. Przypomnę, że koszt 

audytu to kwota 80.000 zł; 

 ponownie proszę o podanie podstawy wypowiedzenia umowy byłej dyrektor szpitala  

i uzasadnienia takiej decyzji. Z informacji uzyskanej od Pana Starosty wynika, że w dniu 

24. kwietnia 2015 roku  Rada Społeczna podjęła uchwałę o odwołaniu dyrektora po 

dwóch tygodniach od rozwiązania umowy. Proszę o podanie, jakie uzasadnienie 

otrzymała Rada Społeczna szpitala na temat zwolnienia dyrektora; 

 ponownie proszę o informację , czy na pismo Pana Starosty z lutego 2015 roku NFZ 

udzielił odpowiedzi w sprawie SOR. W odpowiedzi na interpelację uzyskałem informację, 

że NFZ nie udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2015 roku, a o to nie 

pytałem. Proszę o informację, czy prawdą jest, że od lipca SOR będzie uruchomiony jako 
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Izba Przyjęć. Czy Pan Starosta wystąpił o zgodę do CIOZ jako instytucji jako instytucji 

wdrażającej program, z którego był dofinansowany projekt, na taką formę uruchomienia 

SOR i czy Starostwo taką zgodę otrzymało; 

 ponownie proszę o informację, na jakiej podstawie zostały zatrudnione osoby  

w administracji szpitala przed wejściem w życie regulaminu organizacyjnego szpitala,  

który zaczął  obowiązywać po 20 maja 2015 roku, w tym m.in. kierownik działu 

zamówień publicznych zatrudniony na stanowisko w kwietniu, kierownik działu 

administracji i zaopatrzenia itd. Proszę o informację, ile osób zatrudniono w szpitalu  na 

umowę o pracę i umowy cywilnoprawne od 8 kwietnia 2015 r oku do dzisiaj z podaniem 

stanowiska i liczby osób oraz działu, w którym będą zatrudnione z uwzględnieniem 

wszystkich umów. Proszę również o informację, ile osób znalazło zatrudnienie  

w administracji szpitala, w tym w statystyce, w ramach prac z Powiatowego Urzędu 

Pracy.   

Proszę o informację, czy jeżeli pracownik administracji przebywa na zwolnieniu 

lekarskim , to na jego miejsce przyjmuje się co najmniej trzy osoby.  Czy takie praktyki są 

stosowane przez Pana Dyrektora, bo tak wynikałoby z udzielonej odpowiedzi na 

interpelację z maja; 

 proszę o informację, dlaczego dopiero w dniu 11 czerwca br. szpital ogłosił postępowanie 

przetargowe na zakup leków, skoro umowy wygasają w czerwcu i na początku 

lipca .Otwarcie ofert nastąpi dopiero 22 lipca. Proszę o informację, w jakim trybie 

dokonywane są zakupy leków z podaniem podstawy prawnej. Dlaczego w kwietniu nie 

ogłoszono postępowania, skoro –  jak Pan dyrektor mnie informował –  zatrudniono 

pracowników do działu zamówień publicznych, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania 

szpitala; 

 proszę o informację dlaczego jedna sala chorych na Oddziale Dermatologii została 

wyłączona i udostępniona pracownikom firmy zewnętrznej – transportowej. Czy został 

powiadomiony Sanepid o zmianie użytkowania sali chorych. Czy Sanepid wydał decyzję  

i wyraził zgodę na zorganizowanie hotelu na oddziale. Czy szpital pobiera z tego tytułu 

opłaty. Czy Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem Sali, czy jest to decyzja dyrektora; 

 ponownie proszę o uzupełnienie informacji na temat akredytacji w szpitalu. Ile będzie 

wynosiła opłata do Centrum Monitorowania Jakości  za przeprowadzony audyt , kiedy 

szpital nie otrzyma akredytacji. Do których obszarów szpital złożył odwołanie, a do 

których obszarów nie zostało złożone odwołanie; 

 w odpowiedzi na interpelację dotyczącą kontroli NFZ na Oddziale Neurologii otrzymałem 

informację, że odwołanie nie zostało uwzględnione przez dyrektora NFZ, w związku  

z czym zapłacono nałożoną karę. Proszę o informację dlaczego szpital  nie złożył 

zażalenia do Prezesa NFZ zgodnie z art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kto podjął 

taką decyzję o nieodwoływaniu się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; 

 ponownie proszę o informację na temat Oddziału Udarowego. Czy nastąpi dyslokacja 

Oddziału, a jeżeli tak, to gdzie zostanie przeniesiony – proszę o wskazanie miejsca.  

W odpowiedzi na poprzednią interpelację Dyrektor Szpitala udzielił odpowiedzi nie na 

temat. Uzyskałem informację, że stanowisko ordynatora Oddziału Neurologii może być 

łączone z Oddziałem Udarowym. Nie o to pytałem. Interesuje mnie tylko i wyłącznie czy 

będzie funkcjonował Oddział, który jest niezbędny dla naszych mieszkańców, a nie 

stanowisko kierownika Oddziału; 

 w związku otrzymaniem informacji od Dyrektora Szpitala, że po byłej pralni zostanie 

utworzona apteka szpitalna, ponieważ nie spełnia wymogów Sanepidu,  proszę  

o informację, kiedy została wydana decyzja przez Śląski Państwowy Wojewódzki 
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Inspektorat Sanitarny w Katowicach, że apteka nie spełnia wymogów i w jakim zakresie 

wymogi są niespełnione.  

Proszę również o informację, kiedy została wydana decyzja przez nadzór farmaceutyczny 

o niespełnieniu wymagań przez aptekę szpitalną.  Proszę również o informację, kto będzie 

finansował remont pralni, czy jest zrobiony kosztorys, komu zlecono zrobienie kosztorysu 

i jaki będzie koszt remontu; 

 w odpowiedzi na interpelację dotyczącą termomodernizacji szpitala poinformowany 

zostałem, że projekt jest w trakcie realizacji. Proszę o informację jak przebiega 

termomodernizacja w szpitalu i jakie prace już zostały wykonane; 

 odnośnie projektu PL 7, realizowanego przez szpital, chciałem zapytać dlaczego przez 

okres 2 miesięcy od otrzymania pytań czterokrotnie przesuwano składanie i otwarcie ofert 

i nadal nie opublikowano odpowiedzi na pytania. Czy i kiedy wystąpiono do Ministerstwa 

Zdrowia z wnioskiem o zgodę na zmianę parametrów technicznych sprzętu. Czy 

prowadzone w takim tempie postępowanie nie zagraża terminowej realizacji projektu pod 

kątem zaplanowanej ilości badań na zakupionym sprzęcie medycznym; 

 proszę o przedstawienie rachunku zysków i strat oraz struktury zobowiązań szpitala za 

maj 2015 roku; 

 ja myślę że niektóre z tych interpelacji nie wymagają 3 – tygodniowego czy przeszło | 

3 –  tygodniowego oczekiwania. Myślę, że na niektóre odpowiedzi na interpelacje, Panie 

Przewodniczący, mogę otrzymać jeszcze dzisiaj bądź w szybszym terminie. 

(Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski stwierdził, że liczba złożonych 

interpelacji jest tak duża, że na część może uzyskać odpowiedź w dniu dzisiejszym, a na 

pozostałe zostanie na pewno udzielona na piśmie). Na rachunek zysków i strat czy  wyniki 

finansowe nie trzeba czekać 3 tygodni. Niektóre pytania są szczegółowe i krótkie. ale 

trzeba na nie odpowiadać. a nie omijać”.   

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

  

  

Ad.7.)  
 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz ze 

sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu zostało przekazane radnym 

w ustawowym terminie.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Danecki odczytał Uchwałę  

Nr 4200/53/VII/2014  z dnia 14. kwietna 2015 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach, w sentencji której zawarta jest pozytywna opinia  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2014 rok i informacji o stanie mienia wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski poinformował, iż Komisje 

merytoryczne Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały przedłożone przez Zarząd Powiatu 

sprawozdania, omówione w trakcie posiedzeń w miesiącu maju br. Cytowane opinie, 

potwierdzone podpisami Przewodniczących Komisji, stanowią załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Wobec braku chętnych do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, ponieważ  zgodnie 

ze Statutem Powiatu podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu oraz udzielenia Zarządowi Powiatu 

absolutorium z tego tytułu wymaga przeprowadzenia głosowania imiennego.   
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Andrzej Danecki zgłosił kandydaturę radnego Rafała Porca, Jarosław Kleszczewski -  

kandydaturę radnej Anicety Książek – Słomki, a Krzysztof Wrona – kandydaturę radnej 

Róży Kończyk. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie 

zgłoszono.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 23 głosach 

„za”  powołała Komisję Skrutacyjną w ww. składzie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – minutową przerwę  

w obradach w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.   

 

Po wznowieniu obrad radni otrzymali przygotowane i zaparafowane przez członków Komisji 

Skrutacyjnej karty do głosowania nad omawianym w tym punkcie porządku obrad projektem 

uchwały. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim wyczytaniu nazwiska 

osoby głosującej przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Anicetę Książek - Słomkę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – minutową przerwę  

w obradach w celu ustalenia wyników głosowania.   

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aniceta Książek - Słomka 

odczytała protokół z głosowania imiennego (załącznik nr 3 do protokołu), zgodnie z którym 

„za” zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu zawierciańskiego za 2014 rok głosowało 22 radnych (wymienionych  

z imienia i nazwiska). Głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się” nie było. 1 osoba 

(wymieniona z imienia i nazwiska) oddała głos nieważny. Powodem nieważności był brak 

podpisu tej osoby na karcie do głosowania. 

 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski stwierdził, że projekt uchwały Nr X  / 85 / 15 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 

zawierciańskiego za 2014 rok został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”.    

 

 

Ad.8.)   

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Chawuła przedstawiła wniosek Komisji  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok (załącznik nr 4 do 

protokołu) wraz z protokołem z głosowania Komisji Rewizyjnej w tej sprawie (załącznik nr 5 

do protokołu), zgodnie z którym Komisja na posiedzeniu w dniu 28. maja 2014 roku 

jednogłośnie, czyli przy 7 głosach „za” wnioskowała o udzieleniem Zarządowi Powiatu 

absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły oraz Uchwałę Nr 4200/VII/99/2015 

z dnia 9 czerwca 2015 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach, zawierającą pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Zawierciańskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok wraz ze 

stosownym uzasadnieniem (załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

 

Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski uznał, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeprowadzenie głosowania 
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imiennego nad omawianym w tym punkcie porządku obrad projektem uchwały przez Komisję 

Skrutacyjną, powołaną w pkt 7 porządku obrad.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – minutową przerwę  

w obradach w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.   

 

Po wznowieniu obrad radni otrzymali przygotowane i zaparafowane przez członków Komisji 

Skrutacyjnej karty do głosowania nad omawianym w tym punkcie porządku obrad projektem 

uchwały. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim wyczytaniu nazwiska 

osoby głosującej przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Anicetę Książek - Słomkę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski ogłosił 10 – minutową przerwę  

w obradach w celu ustalenia wyników głosowania.   

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aniceta Książek - Słomka 

odczytała protokół z głosowania imiennego (załącznik nr 7 do protokołu), zgodnie z którym 

za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok  

głosowało 22 radnych (wymienionych z imienia i nazwiska). Głosów „przeciw” i głosów 

„wstrzymujących się” nie było. (Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady, 

wymagana przy przyjęciu powyższej uchwały wynosi 13).  

 

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław 

Kleszczewski stwierdził, że projekt uchwały Nr X  / 86 / 15 w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 22 głosach „za”.    

 

 

Ad.9.)   
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr X / 87 / 15 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,  wchodzącej w skład powiatowego 

zasobu nieruchomości, 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 X / 88 / 15 w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu powiatu zawierciańskiego przez Urząd 

Statystyczny w Katowicach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Promocji 

Powiatu, 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 X / 89 / 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 
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Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty  jednogłośnie, czyli przy 22 głosach 

„za”.    

  

 

Ad.12.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr X / 90 / 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 22 głosach „za”.    

 

 

Ad.13.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr X / 91 / 15 w sprawie 

delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do składu osobowego komisji do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 

18 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.     

 

 

Ad.14.)   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr X / 92 / 15 w sprawie 

delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do składu osobowego komisji do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Zawierciu w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 

18 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.     

 

 

Ad.15.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił zmiany w składzie 

osobowym Komisji  Rewizyjnej, polegające na wykreśleniu ze składu osobowego Komisji 

radnego Rafała Porca i uzupełnieniu składu Komisji o radną  Katarzynę Romańską - 

Bujak.   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr X / 93 / 15 w sprawie 

zmiany  składu osobowego Komisji Rewizyjnej w wyniku przeprowadzonego głosowania 

został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.    

 

 

Ad.16.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił zmiany w składzie 

osobowym Komisji  Budżetu i Infrastruktury Technicznej, polegające na wykreśleniu ze 

składu osobowego Komisji Henryk Goncerza w związku z wygaśnięciem jego mandatu 

radnego i uzupełnieniu składu Komisji o radną  Katarzynę Romańską - Bujak.   
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Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr X / 94 / 15 w sprawie 

zmiany  składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.    

 

 

Ad.17.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski przedstawił zmiany w składzie 

osobowym Komisji  Rozwoju i promocji Powiatu, polegające na wykreśleniu ze składu 

osobowego Komisji Henryk Goncerza w związku z wygaśnięciem jego mandatu radnego  

i uzupełnieniu składu Komisji o radnego Rafała Porca.   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr X / 94 / 15 w sprawie 

zmiany  składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.    

 

 

Ad.18.)   

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Chawuła przedstawiła sprawozdanie z kontroli, 

przeprowadzonych przez Komisję w I półroczu 2015 roku (załącznik nr 8 do protokołu).  

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych. 

 

 

Ad.19.)   
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski i przedstawił informację  

o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji: 

 

‒ w dniu 1.06. Urząd Statystyczny w Katowicach  wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie Herbu Powiatu Zawierciańskiego w celu zamieszczenia w 

folderze Urzędu Statystycznego w Katowicach „Panorama powiatu województwa 

śląskiego 2015” (projekt uchwały w tej sprawie był przedmiotem obrad dzisiejszej sesji).; 

‒ w dniach 1.06. i 9.06. Komisarz Wyborczy w Częstochowie przekazał cytowane 

wcześniej postanowienia dotyczące zmian w składzie osobowym Rady Powiatu; 

‒ w dniu 5. 06.wpłynęło pismo z Jurajskiego Centrum Medycznego w sprawie przekazania 

go wraz z załącznikami wszystkim radnym; 

‒ w dniu 10.06 do wiadomości radnych wpłynął protest mieszkańców Osiedla Kosowska 

Niwa przeciwko lokalizacji masztu wifi na terenie osiedla (pismo drogą elektroniczną 

zostało przesłane do wszystkich radnych); 

‒ w dniu 10.06. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Zespół Zamiejscowy w 

Częstochowie przekazała uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 

ubiegły;. 

‒ w dniu 19.06. Szpital Powiatowy w Zawierciu przekazał informacje dotyczące struktury 

należności, struktury zobowiązań oraz rachunku zysków i strat za miesiąc maj 2015 roku; 

‒ w dniu 23.06. wpłynęło pismo z Jurajskiego Centrum Medycznego, adresowane imiennie 

do wszytkach radnych, informujące o korespondencji z dnia 5 czerwca 2015 roku (w dniu 

dzisiejszym pismo zostało przekazane adresatom). 
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Ad.20.)   

 

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 interpelację Anicety Książek - 

Słomki, zgodnie z jej wnioskiem, zostaną udzielone w formie pisemnej.   

 

Interpelacje Rafała Krupy: 

 

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

 

„Pytań Rafała Krupy było zbyt wiele, żebym mogła spamiętać, ale powiedział, że przesłał je 

e-mailem na Biuro Rady, więc szczegółowe pytania dostaniemy i oczywiście ustosunkujemy 

się na piśmie. Natomiast do niektórych zagadnień pragnę się w tej chwili odnieść. Zapytał 

Pan radny czy wystąpiliśmy do CIOZ o otwarcie Izby Przyjęć w miejscu Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. Myślę, że nie było takiej potrzeby, ponieważ przekażę Państwu 

dobrą informację. Otrzymałam dzisiaj rano faksem pismo informujące, że Śląski Oddział 

Wojewódzki wystąpił do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że planuje ogłosić 

postępowanie w trybie konkursu, mające na celu zawarcie umowy na takie leczenie, jak  

w naszym szpitalu (gratulacje Rafała Krupy). Natomiast co do kwestii ogólnych 

dotyczących szpitala, to ja poproszę Dyrektora. Resztę pytań szczegółowych na piśmie 

udostępnimy Panu radnemu”. 

 

p.o. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Marek Walewski (treść wystąpienia  

w formie stenogramu): 

 

„Faktycznie ilość zadanych właściwie pytań, a nie interpelacji przez Pana radnego wymaga 

odpowiedzi pisemnej, które zostaną – jak Pani Starosta powiedziała –  udzielone  

w następnym czasie. Natomiast w tej chwili chciałem poruszyć kilka ważniejszych kwestii, 

które przewijają się na różnych spotkaniach na różnych szczeblach przez pewien czas. Jest to 

m.in. sprawa przetargu na sprzęt do realizacji projektu dotyczącego badań w zakresie chorób  

nowotworowych przewodu  pokarmowego mieszkańców dwóch powiatów: myszkowskiego  

i zawierciańskiego, w którym to projekcie mamy przeprowadzić ponad 5 tysięcy badań dla 

1800 pacjentów. Jednym z większych wartościowo zadań w tym projekcie jest dokonanie 

zakupu sprzętu i aparatury medycznej. To jest kwota grubo ponad 1 milion  zł. Przetarg został 

ogłoszony 7 kwietnia br. w sposób nieprzygotowany, w sposób, taki który wzbudził pośród 

aktualnych oferentów mnóstwo pytań. Tych pytań jest czy było około 150. Skąd się wzięły te 

pytania? Zapewne dlatego, że SIWZ czyli opis przedmiotu zamówienia był sporządzony na 

podstawie ulotki konkretnego sprzętu,  wiec taki opis musiał sugerować konkretny sprzęt. 

Stąd proste pytania oferentów zamówienia, czy szpital (zamawiający) dopuszcza odstępstwa, 

że może to być taki czy inny parametr sprzętu. Z mojego doświadczenia w przetargach dobrze 

przygotowanych w większości odpowiedź na takie zapytania brzmi, że nie, bo musi być  

zgodnie z SIWZ. Tutaj – o dziwo –  komisja, która przeprowadza przetarg, niestety prawie we 

wszystkich pytaniach jednak zgadza się z propozycjami i sugestiami potencjalnych oferentów. 

Każda taka sugestia, każda taka zmiana, powoduje zmianę w całym postepowaniu 

przetargowym, ponieważ trzeba dostosować terminy i kryteria oceny, a przede wszystkim 

dlatego, że przetarg odbywa się w ramach projektu finansowego ze środków norweskich  

i  wymaga to każdorazowo zgody Ministra Zdrowia, który zarządza tymi środkami. Tak więc 

droga i ścieżka zmian jest nieco dłuższa niż w normalnych postępowaniach. Te pytania 
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zostały opracowane i prawdopodobnie jeżeli uda mi się w odpowiednim czasie dotrzeć do 

szpitala, to dzisiaj ostateczna wersja pojawi się na stronie internetowej  i od tego dnia 22 dni 

będziemy mieli czas na składanie ofert. Taka złożoność i nieprzygotowanie to były powody 

wielokrotnego przesuwania terminu ogłoszenia i realizacji tego przetargu. Natomiast chcę 

powiedzieć, że to odkładanie i przekładanie, mimo, że  przetarg był źle przygotowany, nie ma 

żadnego wpływu zagrażającego realizacji tego programu, ponieważ program jest 

uruchomiony i toczy się. Oczywiście ilość tych badań, jaka mogłaby być przeprowadzona, 

jest nieco mniejsza i nie jest proporcjonalna w tej chwili do upływu czasu realizacji tego 

programu, który będzie się kończył w kwietniu przyszłego roku, ale mamy nadzieję, że ten 

projekt zostanie w pełni zrealizowany. Sprzęt powinien by przełomie lipca i sierpnia, już   

w tej nowej postaci zakupiony do szpitala. Natomiast zorganizowanie zespołów lekarzy  

i pielęgniarek, które mają realizować ten program, to jest inny problem, który nie był tu 

poruszany, ale on też nie był przygotowany jak należy.  

Inna sprawa, która była poruszana w pytaniach, to sprawa pakietu onkologicznego czyli  

ścieżki, uruchomionej dla pacjenta przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ od stycznia tego roku. 

Ścieżka w naszym szpitalu do tej pory nie została uruchomiana we właściwy sposób.  

Wszystkie szpitale, które miały kontrakt na ścieżkę onkologiczną, w okresie od stycznia do 

marca prowadziły pozyskanie personelu, zajmowały się przeprowadzaniem szkoleń personelu 

oraz zorganizowaniem konsylium, natomiast w naszym szpitalu nic nie zostało zrobione. 

Szkolenia, które umożliwiły lekarzom i całemu personelowi zapoznanie się z tym tematem  

przeprowadziliśmy w tym miesiącu , tak, że w tej chwili w naszym szpitalu zostaje to 

uruchomione.  

Następna sprawa, jaka się przewijała w tych wystąpieniach, to sprawa wyniku finansowego.   

Sprawozdanie do Starostwa jest przekazywane co miesiąc. Ostatnie zostało przekazane za 

miesiąc maj i tam jest wynik finansowy 130.000 zł  straty. Z tym, że muszę powiedzieć, że 

ujemny wynik finansowy od stycznia br. oscylował w okolicach 100.000 zł narastająco, a pod    

koniec kwietnia strata wynosiła 107.000 zł. Muszę powiedzieć, że nastąpiły tam takie jakby 

opóźnienia w zakresie naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który zaczął 

być naliczany w szpitalu dopiero w miesiącu maju i  w związku z tym wynik finansowy maja   

uległ pogorszeniu o kwotę 60.000 zł z powodu naliczenia tego funduszu socjalnego, który 

powinien był być naliczany proporcjonalnie do skali roku już od stycznia, a a miesiąc styczeń, 

luty, marzec i kwiecień tenże fundusz nie był naliczany w koszty, więc wynik siłą rzeczy był 

lepszy.  

Następna sprawa było pytanie co do bezpieczeństwa pacjentów, czy jest zabezpieczone  

w sytuacji wykonywania przetargów na zakup leków w terminie, gdzie dobiega końca okres 

niektórych umów czy generalnie wszystkich umów na zakup leków. Oczywiście, że tak. 

Bezpieczeństwo pacjentów jest zabezpieczone, a przetargi i zakupy leków odbywają się  

w pełni w zgodzie z prawem zamówień publicznych. Tutaj na straży zakupów stoi prawo 

zamówień publicznych.  Ono nie może był złamane, a bezpieczeństwo pacjentów być musi 

zapewnione. Wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką, tak jak przewidują i umożliwiają to 

przepisy.  

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo finansowe szpitala, to będąc od 1,5 miesiąca w szpitalu,  

z mojej strony zauważam pewne obawy co do bezpieczeństwa finansowego szpitala. 

Mianowicie Państwo macie informację i ona się przewija od pewnego czasu, że zobowiązania 

szpitala są na poziomie 50.000.000 zł i one oscylują cały ubiegły rok wokół tej kwoty. Nie 

badałem wcześniejszych lat, ale od stycznia 2014 roku do końca maja 2015 roku 

zobowiązania szpitala ogółem oscylują między 50.000.000 zł a 51.000.000 zł. Jest wysoka 

kwota, biorąc pod uwagę budżet powiatu, bo budżet powiatu jest niecałe 3razy wyższy od 

zobowiązań szpitala, więc jest to kwota potężna, ale ona sama w sobie nie rodzi ujemnych 

skutków i obaw dla szpitala. Natomiast to, że w ramach tej kwoty aż 8.000.000 zł stanowią  
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w okresie od stycznia 2014 roku co miesiąc do tej pory zobowiązania wobec dostawców 

towarów i usług. Ta kwota jest największą zmorą szpitala, ponieważ to są przedsiębiorcy, 

którzy dość agresywnie –  jak widzę –  w poprzednim okresie postępują ze szpitalem. 

Praktycznie wszystkie  nie wypłacone w terminie zobowiązania szpitala kończą się procesami 

sądowymi, a właściwie nakazami płatniczymi. Byłem zaszokowany tą sytuacją, bo do tej pory 

z mojego doświadczenia nie miałem takich sytuacji. W ciągu 1,5 miesiąca czyli krótkiego 

czasu, jak jestem w szpitalu, zostałem zasypany nakazami sądowymi za okres poprzedni. 

Wśród lawiny nakazów sądowych jest nie mniejsza lawina zajęć komorniczych. W tej 

sytuacji postanowiłem zadzwonić w kilka miejsc, przyjąłem kilka telefonów od kontrahentów 

i zaskoczony byłem takim stwierdzeniem, że wreszcie ktoś odebrał telefon. Kontrahenci 

mówią, że wreszcie ktoś rozmawia. Oznacza to dla mnie, że prawdopodobnie w zakresie 

realizowania zobowiązań finansowych przez szpital była stosowana polityka strusia, która 

kończy się egzekucjami komorniczymi, bo należy rozmawiać i nie dopuszczać do zajęć 

komorniczych i w ogóle spraw sądowych. Trzeba rozmawiać z tymi dostawcami. Dostawcy, 

nie mogąc porozmawiać z zarządem szpitala, nie mogąc dostać się do zarządu szpitala, 

agresywnie postępowali i po prostu oddawali sprawy do sądu. Dyskusje na temat stanu czy 

wyglądu oraz działania i bezpieczeństwa szpitala, prowadzone w prasie lokalnej czy na sali 

sesyjnej, są obserwowane przez Internet również przez inne media czy przez właśnie tych 

dostawców i opinie wyrażone na temat szpitala w mediach i innych środkach przekazu, jakby 

wskazują jakiś negatywny  podtekst w stosunku do szpitala. One są odbierane przez  

dostawców i następne ich działania wobec szpitala będą jeszcze ostrzejsze i po prostu szpital 

nie będzie mógł się dogadać co do zmiany warunków spłaty, do jakiegoś normalnego 

postępowania  w zakresie. Gdybym ja, nawet jako dyrektor szpitala, za zgodą odpowiednich 

organów, starał się o kredyt i uruchomił postępowanie przetargowe na kredyt w związku  

z  potrzebą zabezpieczenia spłaty tych 8.000.000 zł  mln (wysokość tej kwoty sama w sobie 

nie jest jakaś niepokojąca, to niepokojący jest fakt, że 7.000.000 zł, a więc większość tej 

kwoty są to zobowiązania wymagalne, czyli  zobowiązania, które dawno już przekroczyły 

terminy płatności), to zarządy banków bardzo wsłuchują się w otoczenie danego podmiotu, 

który nie mając do końca zdolności kredytowej,  stara się o kredyt i takie opinie i różne 

sytuacje towarzyszące mogą skutecznie zniechęcić jakikolwiek bank do uczestniczenia  

w przetargu i udzielenia kredytu. I tak jest moja prośba, bo radni mają takie ciało jak Komisja 

Zdrowia i myślę, że to jest dobre miejsce do dyskusji na temat szpitala i tam ewentualnie 

można by takie problemy poruszać, rozwiązywać i udzielać informacji tak,  aby te informacje 

były prawdziwe i rzetelne i nie powodowały skutków ujemnych w pojmowaniu szpitala przez 

otoczenie zewnętrzne. 

Jak powiedziałem, na pozostałe pytania szczegółowe, ponieważ nie są one interpelacjami, 

ponieważ nie zmierzają do rozwiązania jakiegoś problemu,  będą udzielone odpowiedzi na 

piśmie”. (Rafał Krupa poprosił o ustosunkowanie się do pytania odnośnie Oddziału 

Dermatologicznego, jednak Członek zarządu Powiatu Maria Milejska oświadczyła, że 

odpowiedź w tej kwestii zostanie udzielona na piśmie).  

 

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

 

„Ja chciałbym się jeszcze ustosunkować do zagadnienia dotyczącego audytu, który jest 

wykonywany w szpitalu. Pan radny pyta o wymagania, a sam w 2014 roku jako Starosta 

podpisał Zarządzenie Nr 48, zgodnie z którym takich wymagań w ogóle nie należy mieć co 

do osób, które ewentualnie wykonują dane zadania. Proszę się zapoznać z tym zarządzeniem 

przez siebie podpisanym”. 

 

 



18 

 

Wicestarosta Konrad Knop (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania odnośnie termomodernizacji. Panie radny, prace 

budowlane zostaną rozpoczęte w przyszły poniedziałek. Został zorganizowany plac budowy, 

spotykała się rada budowy. Wszyscy ludzie z każdej strony, którzy są odpowiedzialni za 

poszczególne odcinki, spotkali się, wymienili swoje uwagi, wymagania i kontakty. Z tego, co 

wiem, na jutro jest bardziej szczegółowo to zorganizowane. Od poniedziałku wchodzą 

panowie z robotami zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz. Wewnątrz zaczną –  wiadomo –  

od c.o. bo muszą zdążyć do zimy, a z zewnątrz zaczną stawiać rusztowania. W środę, po 

radzie budowy, będziemy mądrzejsi jak się to rozpoczęło i jak szybko pójdzie”. 

 

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówców Starosta Krzysztof Wrona potwierdził, że 

odpowiedź na pozostała część interpelacji zostanie udzielona w formie pisemnej. 

  

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Odnośnie odpowiedzi na interpelacje, to mam kilka uwag. Odnośnie pytań, to oczywiście 

myślę, że wszystkie odpowiedzi –  Panie Przewodniczący –  chciałem oczywiście na piśmie, 

jak poprzednio. Myślę, że to jest ciekawe, że odnośnie PL7 nie ma fachowców. Chciałem 

tylko dopytać Pana Dyrektora odnośnie bezpieczeństwa finansowego. Niech Pan zobaczy, ile 

w nakazach zapłaty było kosztów finansowych czyli obsługi odsetkowej, a ile kosztów 

operacyjnych związanych z kosztami komorniczymi. Może to tylko w Pana przypadku, jak 

Pan przyszedł, to dopiero te problemy zaczęły funkcjonować. I tutaj chciałbym, aby Wysoka 

Rada posłuchała dobrze jeszcze raz wypowiedzi Pana Dyrektora, co Pan Dyrektor sugeruje. 

Przez 3 lata nie mieliśmy problemu z dodatkowymi kredytami takimi czy innymi. Sytuacja 

finansowa się poprawiła (przynajmniej bieżąca), a od razu mówimy o kredycie i wynikach 

finansowych. Myślę, Panie Przewodniczący, że są udostępnione w Pana biurze. 

(Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski  potwierdził, że informacje te nie są 

tajemnicą i są dostępne). Cieszę się bardzo i myślę, że w tym zakresie Pan dyrektor przyjrzy 

się dobrze i myślę, że Pan musi otoczyć się fachowcami. (Przewodniczący Rady Powiatu 

Jarosław Kleszczewski stwierdził, że radny nie zadaje pytań, tylko już wyciąga wnioski).   

I jeszcze jedno pytanie. Na moje ostatnie trzy interpelacje z ostatnich trzech miesięcy nie 

wszystkie odpowiedzi otrzymałem. Informacja była taka, że jak Zarząd będzie na etapie 

realizacji tych projektów, to poinformuje Radę (chodzi m.in. o kardiologię i inne zmiany). 

Takiej odpowiedzi na interpelacje nie otrzymałem. Nie wiem, Panie Przewodniczący, czy 

mam ponawiać każdorazowo, czy Zarząd  nas poinformuje, co w związku z tymi zmianami”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Taką odpowiedź Pan przyjął. Jeśli coś się będzie działo w tej kwestii, to będzie na ten temat 

informacja. Skoro Pan wówczas nie zgłaszał uwag, dziwię się, że są zgłaszane dzisiaj. Ja 

mam propozycję. Musimy zdecydować, bo za każdym razem oczekuje Pan odpowiedzi ustnej 

na sesji i na piśmie. Proszę podejmować decyzje. Jeśli  padają odpowiedzi na część pytać 

ustnie, to nie będzie jednocześnie odpowiedzi pisemnej,  chyba że życzy Pan sobie wszystkie 

odpowiedzi na piśmie, będzie miał Pan udzielone odpowiedzi na piśmie .Natomiast jeśli 

odpowiedzi są udzielone Panu ad hoc, na sesji, i znajdują się w protokole, to tam może Pan je 

znaleźć i uważam, że drugi raz nie ma potrzeby, ażebyśmy pisali. (Rafał Krupa podziękował 

za odpowiedzi, ale poprosił jeszcze raz o udzielenie ich również w formie pisemnej). Decyzja 
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należy do Pana, albo na piśmie albo ustnie, chyba, że chodzi o uzupełnienie odpowiedzi, ale 

proszę w tej kwestii jasno się określić na przyszłość”. 

 

Rafał Krupa (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

Tak, jak najbardziej. Panie Przewodniczący, jeśli odpowiedź będzie pełna na całą moją 

interpelację, to zdecydowanie nie muszę jej mieć na piśmie. Ale odpowiadam, że z moich  

13 interpelacji, które wygłosiłem dzisiaj, ani jedna odpowiedź nie została uzupełniona  

w pełni,   w związku z czym proszę o odpowiedź na piśmie”. 

  

 

Ad.21.)   

 

Starosta Krzysztof Wrona (treść wystąpienia w formie stenogramu): 

 

„Stosownie do zmian dokonanych w Zarządzie istnieje na dzień dzisiejszy wakat w obsadzie 

nieetatowego Członka Zarządu Powiatu. W związku z tym , że upływa obligatoryjny termin 

uregulowania tej sprawy, w dniu dzisiejszym przedstawiam i proponuję na nieetatowego 

Członka Zarządu Panią Dorotę Wnuk, która wcześniej pełniła tę funkcję i dała się poznać 

jako osoba bardzo zdyscyplinowana i merytorycznie przygotowana. Z wykształcenia jest 

inżynierem budownictwa, dodatkowo doradcą podatkowym, zaangażowana w sprawy 

środowiskowe Włodowic i w sprawy związane z funkcjonowaniem Rady. Głosowanie 

dotyczące zatwierdzenia tej osoby proponuję przenieść na następną sesję. Niemniej jednak już 

dzisiaj zgłaszam i przedstawiam kandydaturę Doroty Wnuk na nieetatowego Członka 

Zarządu Powiatu”. (Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski oświadczył, że 

stosowny punkt zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji w miesiącu sierpniu br.).   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski (treść wystąpienia w formie 

stenogramu): 

 

„Pozwolę sobie zabrać głos dlatego, że –  jak wspomniałem już w swoim sprawozdaniu z 

otrzymywanej korespondencji –  wpłynęły pewne pisma z Jurajskiego Centrum Medycznego, 

które dotyczą bezpośrednio mojej osoby. Otrzymaliście je w materiałach, część z Państwa 

fizycznie, dzisiaj na sesji, otrzymał je Zarząd i część Przewodniczących Komisji, część  

z Państwa ma prawo do wglądu do tych dokumentów. 

„Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo materiały, które są wręcz akademickim 

przykładem manipulacji faktami. W sposób cynicznych ich autor wplata wytwory własnej 

wyobraźni do wybranych przez siebie fragmentów dokumentacji urzędowych. 

Szanowni Radni, jest mi przykro, że muszę zająć – obiecuję, że na krótko –  wasz czas na 

ustosunkowanie się do prywatnej, biznesowej „wojenki”, którą toczy ze mną od wielu lat mój 

konkurent na rynku usług medycznych, właściciel Jurajskiego Centrum Medycznego Pan 

Bartłomiej Bożek. Nie ukrywa on, iż celem jego bezprecedensowych ataków jest zniszczenie 

mojego życiowego dorobku, na zgliszczach którego mógłby powiększyć zyski ze swojej 

działalności. Od 18 miesięcy jestem niemal nieustannie, na skutek doniesień i powiadomień 

przez Pana Bożka, obiektem kontroli różnego rodzaju. W pigułce rzeczy mają się następująco. 

W ciągu półtora roku 6 instytucji kontrolnych przeprowadziło w placówkach medycznych, 

którymi zarządzam, 63 kontrole, których łączny czas trwania wynosił grubo ponad  

6 miesięcy. Mimo absurdalnych zarzutów popartych zmanipulowanymi zestawieniami, 

przeważnie wyssanymi z palce, wspomniane 63 kontrole nie wykazały poważnych uchybień. 

Drobne niedociągnięcia o niewielkim ciężarze gatunkowym miały miejsce. Każdy z Państwa, 
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jak tu siedzimy wie, że prowadzeni działalności bez żadnych potknięć, jest po prostu 

niemożliwe. Nawet aniołowie nie podołaliby temu zadaniu. Wspomniane uchybienia, 

podkreślam nieliczne, jak na ilość podmiotów, którymi kieruję, były bezzwłocznie 

naprawiane. Panu Bożkowi sugeruję podjęcie studiów medycznych i podyplomowych  

w zakresie zarzadzania, samokształcenie, aby mógł w sposób rzetelny, nie sięgając po 

instrumenty nieuczciwej konkurencji, rozwijać swój biznes. I tak na koniec, jeśli Państwo 

pozwolicie, chciałbym się odnieść do najważniejszego elementu, tj. pisma do Was, 

skierowanego przez pana Bożka. Gdyby Pan Bożek był przekonany i dysponował rzetelnymi 

opiniami prawnymi na temat mojej rzekomej działalności niezgodnej z prawem, to sam 

złożyłby doniesienie do prokuratury, a nie wykorzystywał w instrumentalny sposób Rady 

Powiatu dla osiągniecia osobistych korzyści materialnych. Panie Bożek, trochę odwagi. Niech 

Pan idzie do prokuratury. Ja nie mam absolutnie nic do ukrycia, a Radzie Powiatu niech Pan 

pozwoli na wykonywanie statutowych obowiązków.  

  

 

Ad.22.)   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski –  dziękując wszystkim za  udział   

w posiedzeniu  – zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.  

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.35. 

 

 

 

Protokół sporządziła:           Przewodniczący Rady Powiatu   

   /-/ Anna Bryła                     /-/ Jarosław Kleszczewski  

        


