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PROTOKÓŁ NR  XI / 15 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 17. lipca 2015 roku 

 
 

Sesja – zwołana na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 14 lipca 2015 roku w trybie art. 15 ust. 7 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym –  odbyła się w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu Początek obrad – godzina 9.00. Obrady 

prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski.  

 

 

Obecni: 

 

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

 

 

Radni nieobecni: 

 

Konrad Knop 

Rafał Porc 

Zbigniew Rok 

Paweł Skóra 

  

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz Sekretarz Powiatu Agata Jarza – Korpyś, radca 

prawny Starostwa Dagmara Kokowska – Smok, Główna Księgowa Starostwa Mirosława 

Szczygieł, 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 XI sesji Rady Powiatu. Powitał radnych i Zarząd Powiatu ze  

Starostą Krzysztofem Wroną oraz pozostałe osoby, biorące udział w posiedzeniu.  

Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w związku  

z koniecznością dopełnienia wymogów formalnych związanych z dofinansowaniem zadania 

pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz 

z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków 

oraz wzrostom produkcji energii ze źródeł odnawialnych” ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki, co 

wymaga wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie finansowania 

powyższej inwestycji zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym. Przedmiotowa uchwała jest 
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niezbędna, aby przedłożyć instytucji dotującej harmonogram rzeczowo – finansowy zadania 

w wymaganym terminie do dnia 17 lipca 2015 roku. Podjęcie przez Rade Powiatu uchwały  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach pozwoli na wszczęcie 

czasochłonnej procedury związanej z uzyskaniem stosownej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki. Ponadto zachodzi potrzeba sprostowania błędu 

pisarskiego w Uchwale Rady Powiatu Nr X / 87 / 15 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego 

zasobu nieruchomość w związku z rozpoczętą procedurą jej sprzedaży. Sprostowanie nie 

prowadzi do merytorycznej zmiany tekstu uchwały.  

  

   

Ad.2.) 
 

Wobec braku propozycji dotyczących wprowadzenia zmian do przekazanegow materiałach 

sesyjnych porządku obrad, sesja odbywać się będzie zgodnie z następującym porządkiem 

obrad przedłożonym przez wnioskodawcę:    

   

1. Otwarcie sesji. 

2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad. 

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

lata 2015 – 2025. 

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

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu 

poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostom produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych”. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X / 87 / 15 z dnia                      

25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 

wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 

7. Zamknięcie sesji.  

  

 

Ad.3.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XI / 96 / 15 w sprawie   

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2025 w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 21 głosach.    

 

 

Ad.4.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XI / 97 / 15 w sprawie   

zmian w budżecie powiatu na 2015 rok w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

przyjęty jednogłośnie, czyli przy 21 głosach.    
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Ad.5.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XI / 98 / 15 w sprawie   

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz  

z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków 

oraz wzrostom produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 21 głosach.    

 

 

Ad.6.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XI / 99 / 15 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr X / 87 / 15 z dnia  25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy  

21 głosach.    

 

 

Ad.7.) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Kleszczewski – dziękując wszystkim za  przybycie 

i udział  w posiedzeniu – zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego. 

 

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 9.10. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                         Przewodniczący Rady Powiatu

  

  

(-) Anna Bryła                  (-) Jarosław Kleszczewski 


