PROTOKÓŁ NR LVII/2018
Rady Powiatu w Myszkowie V kadencji,
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
LVII sesja Rady Powiatu w Myszkowie odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6
Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołaniu LVII sesji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Rozpoczęcie sesji: godz. 10.30
Zakończenie sesji: godz. 12.30
W sesji uczestniczyli:
1. radni, zgodnie z listą obecności, ( załącznik do niniejszego protokołu),
2. Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Zarząd Powiatu: Jakub Grabowski, Rafał
Kępski, Sebastian Ruciński
3. Sekretarz Powiatu – Ryszard Chachulski, Skarbnik Powiatu – Dorota Sędzielewska
4. Kierownicy, dyrektorzy jednostek, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego,
zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności ( załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
LVII sesję Rady Powiatu V kadencji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w
Myszkowie – Andrzej Jastrzębski .
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 16/19 radnych, (nieobecny
Sebastian Ruciński, Piotr Bańka, Dorota Kaim Hagar), co stanowi quorum, przy którym może
obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Przewodniczący Rady Andrzej Jastrzębski powitał zaproszonych gości, radnych Rady
Powiatu, a w szczególności Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława
Gmitruka.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk w asyście Starosty
Myszkowskiego Dariusza Laseckiego wręczył Przewodniczącemu Rady Powiatu Andrzejowi
Jastrzębskiemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Janowi Kierasowi Złote Odznaki
Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Odznaki zostały nadane zgodnie z decyzją sejmikowej kapituły, która przychylnie odniosła się
do wniosku Starosty Myszkowskiego o przyznanie odznaczeń obu samorządowcom.
Przewodniczący Stanisław Gmitruk, podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych
samorządowych odznaczeń w województwie.
Przewodniczący Andrzej Jastrzębski w imieniu własnym i Wiceprzewodniczącego Jana
Kierasa podziękował za wyróżnienie, odnosząc się również do faktu, że obecnie Województwo
realizuje trzy inwestycje drogowe na terenie Powiatu Myszkowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu - otrzymaliście Państwo zawiadomienie wraz z porządkiem
obrad. Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag, pytań do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono.
W wyniku głosowania następujący porządek obrad, został przyjęty przy 16 głosach „za”
jednogłośnie.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie
międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.P. na Starostę Myszkowskiego.
6. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań
w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Myszkowskiego na lata 2018-2028.
11. Przyjęcie protokołów z LV sesji Rady Powiatu z dnia 26 lipca i LVI sesji nadzwyczajnej
Rady Powiatu z dnia 14 sierpnia 2018 roku.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie
międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawił Starosta Myszkowski –
Dariusz Lasecki – ww. sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Godz. 10.50 – na salę obrad weszli Piotr Bańka , Dorota Kaim Hagar ( 18/19 radnyh)
Godz. 10.55 salę obrad opuścili Dorota Kaim Hagar i Michał Trojakowski.
Do sprawozdań zgłoszono następujące pytania:
Piotr Bańka – Jaki jest kredyt przewidziany na budowę hali sportowej na 2019 rok?
Starosta Myszkowski – 2.640.000 zł kredyt.
W wyniku głosowania ww. sprawozdania zostały przez Radę Powiatu przyjęte przy 16
głosach „za”, jednogłośnie.
Ad.3. Interpelacje i zapytania radnych.
Andrzej Jastrzębski – Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie poinformował, że
zgodnie z § 21 i 22 Statutu Powiatu Myszkowskiego, interpelacje mogą być składane w
sprawach zasadniczych dla powiatu, natomiast zapytania w sprawach dotyczących bieżących
problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie
faktycznym. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie międzysesyjnym.

Czas interpelacji ustnej nie może wynosić więcej niż 5 minut, natomiast zapytania nie więcej
niż 3 minuty.
Poprosił Panie i Panów radnych o zgłaszanie interpelacji i zapytań.
Godz. 11.10 – na salę obrad wszedł Michał Trojakowski.
Mariusz Morawiec – 3 tematy, pierwszy jak wygląda sytuacja z przebudową DP Nr 2312 tj.
chodnik w Winownie, bo dotarła do mnie wiadomość, że radny z tamtego terenu złożył pismo
w dniu 17.08 do PZD, tam jest problem z odprowadzeniem wody deszczowej, o co chodzi i jak
ta sytuacja jest rozwiązana. Drugi temat: na posiedzeniu komisji prosiłem o informację dot.
budowy obwodnicy, a w szczególności jak wygląda sprawa ścieżki pieszo-rowerowej między
Postępem, a Myszkowem na terenie gminy Koziegłowy, w trakcie prac wszystko wskazywało,
że ta ścieżka będzie wkomponowana w tą obwodnica, ale na dzień dzisiejszy widać, że ta
ścieżka zakończy się w lesie głębokim rowem? Proszę o odpowiedź jak to będzie rozwiązane,
w szczególności teraz kiedy duży nacisk kładziemy na to, żeby budować ścieżki
Trzeci punkt: o uzyskanie informacji jak jest realizowana i co dalej się dzieje z rozpoczętą
przeze mnie inicjatywą dot. otwarcia biura obsługi w Tauronie? Mieliście państwo wystąpić z
inicjatywą, pismami, na jakim to jest etapie i czy rozmowy dalej trwają zgodnie z tymi
pismami?
Piotr Bańka – Panie starosto, w związku z pana obietnicami wyborczymi chcielibyśmy je
przypomnieć i zadać pytania, które z tych obietnic pan spełnił, na koniec kadencji dobrze by
było żeby pan te obietnice podsumował?
Część tych z obietnic jest na pana przedwyborczych banerach, dla pana przypomnienia
rozwiesili je tutaj koledzy i koleżanki, żeby pan sobie przypomniał,
Dariusz Lasecki – Starosta Myszkowski - W związku z przepisami jakie obowiązują w RP,
a mamy okres przedwyborczy prosiłbym o usunięcie mojego plakatu wyborczego, ponieważ
w urzędach nie wolno prowadzić agitacji wyborczej
Piotr Bańka – to nie jest agitacja, to jest pana własność i jeżeli pan sobie nie życzy żeby je
wykorzystywać proszę o zwinięcie banera, myślę, że większość radnych pamięta co pan
obiecywał.
Dariusz Lasecki -Nie rozwijałem, nie ja będę zwijał.
Piotr Bańka - Ja nie powiedziałem żeby pan go zwijał
Danuta Służałek Jaworska – Dlaczego pan uniemożliwił ponową rekrutację do ZS
w Będuszu?
Piotr Bańka - jakie działania podejmuje zarząd jeśli chodzi o sytuację SP ZOZ ponieważ na
komisjach dot. dzisiejszego punktu dot. omówienia wyniku finansowego za I półrocze w SP
ZOZ nie było nikogo z zarządu, był jedynie pan Grabowski, nie było dyrektora SP ZOZ, pani
główna księgowa nie potrafiła na wszystkie pytania odpowiedzieć, jakie działania zarząd
powiatu od czasu kiedy był omawiany wynik finansowy SP ZOZ za 2017 rok podjął, a także
jakie działania podjął zarząd powiatu ?

Ad. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
W wyniku głosowania Rada Powiatu, jednogłośnie, przy 16 głosach „za” powołała
Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:
Krzysztof Klimek
Michał Trojakowski
Jarosław Kumor
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.P. na Starostę
Myszkowskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bańka przedstawił stanowisko komisji rewizyjnej,
odczytał uzasadnienie do projektu uchwały uznającej ww. skargę za bezzasadną. Ww.
uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja Rewizyjna uznała
jednogłośnie, że odnośnie zarzutów skarżącego dot. uszkodzenia płotu przy posesji oraz
bezzasadnego pogłębienia rowów za bezzasadne.
Była natomiast różnica zdań jeżeli chodzi o fakt wykonania samej inwestycji na drodze
powiatowej Choroń Poraj. Już po zakończeniu inwestycji zaczęły się problemy, nawierzchnia
zaczęła pękać. Naprawa była wykonana w ramach gwarancji. W związku z tym, że w tak
krótkim czasie dochodzi do tak poważnych uszkodzeń, czyli zostało to wykonane niezgodnie
ze sztuką budowlaną. Niezależna firma wykonała odwierty w celu stwierdzenia grubości i
jakości podbudowy, na 11 odwiertów wszystkie wykazały nieprawidłowości. Ówczesny
dyrektor PZD złożył zawiadomienie do Prokuratury, ale śledztwo było farsą, pan prokurator
wdział wyniki odwiertów, przesłuchiwał osoby które mogły mieć postawione zarzuty w
sprawie, jeżeli te zarzuty by się potwierdziły. Prokurator umorzył postępowanie i od tego
kolejny dyrektor PZD i zarząd nie złożyli odwołania. Ja dowiedziałem się o tym rok po fakcie,
uważamy że ta droga nie została wykonana w sposób właściwy. Pytałem pana skarżącego czy
składał zawiadomienie do prokuratury, mówił że składał, ale że sprawa nie została wszczęta.
Głosowanie komisji nie było jednogłośne. 3 osoby uznały skargę za bezzasadną, 2 osoby się
wstrzymały.
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków –Michał Trojakowski - przedstawił projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.P. na Starostę Myszkowskiego.
Uchwała Nr LVII/344/2018
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Uwag pytań nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” i 6 glosach
przeciwnych.
Ad. 6. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie.
Ww. informację przedstawił Michał Trojakowski – asystent dyrektora SP ZOZ w Myszkowie
ds. finansowych.
Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Piotr Bańka – Uważam, że ta informacja przedstawiona w sposób skrótowy, w sposób
przejścia do takiego stanu rzeczy bez zająknięcia, tak była omawiana ta informacja na komisji
budżetowej. Na pytanie jak będą te problemy rozwiązywane, jakie zarząd szpitala ma
rozwiązania, odpowiedzi nie dostałem, że w zasadzie są to tylko sprawy osobowe, na które nie
ma wpływu, odniosłem wrażenie, że zarząd nie ma pomysłu jak ma to funkcjonować. Jest tutaj
zrzucona wina na ministerstwo, kiedy po wejściu ustawy były ustalone minimalne kwoty jakie
mają zarabiać pracownicy głównie personelu niższego i średniego, usłyszeliśmy, że to jest
największy problem, i żeby dostosować te wynagrodzenia do przepisów trzeba będzie dołożyć
duże kwoty, nie usłyszałem żadnej satysfakcjonującej propozycji rozwiązania problemu i
jestem pełen obaw w jakim stanie będzie sp zoz na koniec roku. Jest tworzony plan naprawczy
do którego jest zobowiązany zarząd sp zoz odpowiednimi przepisami, nie wiemy na jakim to
jest etapie. Wiem, że kończymy kadencję i przyjdzie nowa rada, ale nie możemy zostawić tak
tego tematu, ale nie możemy pozwolić na to, żeby obecny zarząd sp zoz zadłużał jednostkę nie
mając pomysłu. Z informacji za 2017 tok widać, że spada zatrudnienie lekarzy, na koniec roku
spadło o 10 %, nie mam teraz takiej informacji, na żadnej z komisji nie było pana dyrektora, na
dzisiejszej sesji też go nie ma ale już się do tego przyzwyczailiśmy
Dalsze zadłużenie generuje, doprowadzi to do tego, że będziemy musieli przekształcić sp zoz
albo pokryć zobowiązania sp zoz.
Ja już wnioskowałem do pana starosty o odwołanie pana dyrektora Hagara. Z tego co
usłyszałem od pana asystenta na komisji, że w zasadzie nie są już tutaj zbyt wiele poradzić w
temacie niekorzystnego wyniku finansowego, zresztą tą indolencją wykazała się też w innych
tematach, min w fakcie braku efektu stworzenia innych oddziałów, chodzi tutaj o oddział
kardiologii. Jeżeli nie będzie ze strony zarządu decyzji o odwołaniu pana dyrektora, to
uważam, że pan dyrektor powinien sam zrezygnować, ponieważ razem z panem asystentem
nie radzą sobie
Michał Trojakowski - odpowiadając na te pytania mogę tylko powiedzieć, że sytuacja jest
bardzo trudna, ale nie wiemy tego od dzisiaj, jest to przedmiotem obrad komisji od sesji od
kilkunastu miesięcy. Jesteśmy w trakcie reformy służby zdrowia, mamy nowe warunki
finansowania, jesteśmy w sieci szpitali. Ryczałt nie jest w stanie pokryć wydatków naszej
jednostki, jest on zresztą obniżany, dotyczy to wszystkich szpitali w sieci szpitali należących
do Związku Szpitali Polskich. Pan dyrektor Hagar był wczoraj w NFZ w Katowicach, dzisiaj
jest razem ze Związkiem Szpitali Polskich i Związkiem Powiatów polskich w Warszawie. Ten
temat zaczyna być bardzo drażliwy w całym kraju, a na pewno w naszym województwie.
W 2017 roku wprowadzono kilka ustawowych obowiązków do których nasz szpital musiał się
dostosować. Po pierwsze jest to obniżenie wieku emerytalnego, 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla
kobiet, spowodowało to konieczność wypłat odpraw, w zeszłym roku wydatkowaliśmy na ten
cel 800 tys.
Poza tym od 1 lipca 2017 roku jesteśmy zobowiązani do wypełnienia zapisów ustawowych
dotyczących wypłacenia minimalnego wynagrodzenia w sektorze służby zdrowia co u nas jest
bardzo dużą konsekwencją finansową, od nowego roku zwiększyło się minimalne
wynagrodzenie, co spowodowało wzrost wynagrodzenia pracowników z tym wynagrodzeniem,
wzrost kosztów usług, które kupujemy na zewnątrz, przełożyło się to na bardzo niekorzystny
wynik finansowy. Jeżeli nie uzyskamy zwiększenia finansowania sieci szpitali, to niestety za
wiele rozwiązań nie ma, poza jakimiś poważniejszymi działaniami restrukturyzacyjnymi, ale
jak pan radny Bańka wie, że ciężko mówić o zwolnieniach w służbie zdrowia, personelu brakuje
na każdym szczeblu, pielęgniarki są przeciążone pracą, lekarze również. Za kilka dni będziemy
mieli informację, kiedy lekarze złożą oświadczenia, że chcą zostać u pracodawcy i wtedy
będziemy zobowiązani do zwiększenia ich wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 6750 zł, co
prawda będzie finansowanie z NFZ, ale nie będzie ono pokrywać wszystkich pochodnych od

wynagrodzenia zasadniczego, poza tym lekarze będący u nas na kontraktach, jeżeli podpiszą te
oświadczenia w swoich jednostkach macierzystych, gdzie świadczą pracę na podstawie umowy
o pracę będą zobowiązani do tego, aby nie dyżurować już w naszym szpitalu, co może
spowodować bardzo poważne braki kadrowe w tym zakresie.
Piotr Bańka – Kolego radny, pana wypowiedź potwierdza, że nie macie pomysłu, że nie macie
pomysłu na to jakie zmiany przeprowadzić w szpitalu, żeby nie zadłużać zozu dalej, zadłużenie
będzie rosło, według waszych wyliczeń na koniec roku miało ono osiągnąć poziom ponad 1,5
mln zł, ale według mnie będzie to co najmniej 2 mln i wtedy będzie problem.
Dlatego wnoszę ponownie pod rozwagę, aby dokonać zmian w zarządzie SP ZOZ w
Myszkowie. Kilkanaście miesięcy temu pan starosta wychwalał, jakim to pan asystent
Trojakowski jest najlepszym ekonomistą w powiecie, niestety sytuacja jest teraz bardzo
poważna i klub Prawa i Sprawiedliwości domaga się, aby pan podjął jakieś kroki. Z tego co w
tej chwili dodał jeszcze pan asystent, nie widzę, aby obecny zarząd sp zoz był w stanie
poprawić obecną sytuację ekonomiczną.
Dariusz Lasecki Starosta Myszkowski Odpowiem panu radnemu Piotrowi, poczuwam się
do wielkiej odpowiedzialności, bo za to co robię zawsze biorę odpowiedzialność, ale nie
przyznaję panu racji.
Starosta odczytał nst. pismo:
„ Szpitale powiatowe szykują się do protestu, nasza sytuacja finansowa jest dramatyczna, ale
naszych głosów nikt nie słucha, jedyne wyjście to protest, mówi Mariusz Wąsosz
Przewodniczący Śląskiego Związku Powiatów Polskich” właśnie dzisiaj na zaproszenie pana
ministra jest spotkanie ze wszystkimi szpitalami w województwie, byli zaproszeni dyrektorzy
poszczególnych szpitali i starostowie, (w związku z tym nie ma dzisiaj pana dyr. Hagara z
nami)
Wiele szpitali powiatowych alarmuje, że sytuacja finansowa szpitali dramatycznie się
pogorszyła, ze szpitali, które w zeszłym roku się bilansowały teraz są na minusie, ci którzy
mieli straty przed wprowadzeniem sieci teraz przynoszą jeszcze większe, dlaczego ?
Szpitale, które weszły do sieci otrzymują teraz ryczałt na leczenie, a wzór na ryczałt
skonstruowany jest tak, żeby najwięcej pieniędzy dostawały największe szpitale. W
województwie śląskim ich kontrakty wzrosły o 20 a nawet 30 mln, tymczasem wysokość
ryczałtu szpitali powiatowych odpowiada w zasadzie wysokości ryczałtu zeszłorocznego
kontraktu. Problem polega na tym, że wydatki szpitali są znacznie większe, zwłaszcza wydatki
na płace, wzrosły płace minimalne, przez co podrożały usługi takie jak sprzątanie, ochrona
obiektów, po drugie weszła w życie przeforsowana przez byłego ministra zdrowia Konstantego
Radziwiłła ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i wymusiła na
dyrektorach szpitali podwyżki dla tych pracowników, którzy nie spełniają ustawowego
minimum. W lipcu sejm przyjął nowelizację ustawy zdrowotnej, jest w niej zapis, że lekarze
zobowiążą się do pracy tylko w jednym szpitalu i mają zarabiać minimum 6750 zł. Pieniądze
na podwyżki dla nich da NFZ, problem polega na tym że wraz ze wzrostem wynagrodzenia
rosną też koszty po stronie pracodawcy, a tych szpitalom nikt zwracać nie będzie”
Ja nie znam firmy na świecie, która ze swoich obrotów przeznacza ponad 80 % na płace, na
wynagrodzenia. Byłem na wielu spotkaniach, w Mysłowicach, Gliwicach, i nie widziałem
szpitala powiatowego, który nie ma tak gigantycznych strat., dlatego, że kontrakt z NFZ w 80
– 85 % trzeba te pieniądze przeznaczać na pensje dla pracowników
Piotr Bańka – Rozumiem, że pan przechodzi nad tym do porządku dziennego, że ta strata
będzie rosła, a jedyne co potrafi pana formacja, to protestować, natomiast żadnych działań
konkretnych nie potraficie zarówno kierujący państwem jak i kierujący jednostkami samorządu

terytorialnego, nie potraficie wygenerować. To jest kwintesencja tego co się tutaj dzieje, co się
jeszcze do niedawna działo na szczeblu centralnym.
Przewodniczący Rady po wysłuchaniu informacji i po dyskusji poddał ww. informację
pod głosowanie.
W wyniku głosowania ww. informacja została przyjęta przy 10 głosach „za” i 6 głosach
przeciwnych.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych
zadań w 2018 roku.
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków –Michał Trojakowski - przedstawił projekt
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2018
roku.
Uchwała Nr LVII/ 345/2018
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy jednogłośnie.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok
2018.
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków –Jarosław Kumor -przedstawił projekt uchwały
w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
Uchwała Nr LVII/ 346/2018
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Uwag, pytań nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok
2018
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków –Jarosław Kumor – przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.

Uchwała Nr LVII/347/2018
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Uwag, pytań do projektu nie zgłoszono
Piotr Bańka – Pytanie do dyr. PZD, wiadomo jaka to ważna inwestycja, remont tego wiaduktu
rodzi się w bólach, ale trzeba ją realizować jak najszybciej, mieliśmy ją realizować w latach
2016 – 2018, teraz przedłużamy na kolejny rok, czy te środki nam nie przepadną, chciałbym
usłyszeć zapewnienie, że jest zgoda, żeby ta inwestycja z 3 letniej stała się 4 letnia i czy te
pieniądze nie przepadną.
Zbigniew Cesarz Dyrektor PZD – Te pieniądze nie przepadną, inwestycja nie jest 4 letnia,
ale jest 2 letnia, początek jest w tym roku, a koniec w następnym roku, pieniądze przechodzą
na następny rok, warunkiem jest tylko to, że nie dostaniemy na następną inwestycję funduszy
z rezerwy dopóki nie rozliczymy tej inwestycji, po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli
składać następne wnioski.
Piotr Bańka – w uzasadnieniu jest chyba 2016 – 2018 ?
Zbigniew Cesarz - Bo był etap projektu, jeśli chodzi o inwestycję, to wniosek składaliśmy w
tym roku i dostaliśmy środki w lutym.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Myszkowskiego na lata 2018 – 2028.
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków –Krzysztof Klimek – przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego
na lata 2018 – 2028..
Uchwała Nr LVII /348/2018
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Uwag, pytań do projektu nie zgłoszono
W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 11. Przyjęcie protokołów z LV sesji Rady Powiatu z dnia 26 lipca i LVI sesji
nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 14 sierpnia 2018 roku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z LV sesji z dnia 26 lipca 2018 roku.
Uwag, pytań do protokołu nie zgłoszono.
Protokół z LV sesji Rady Powiatu z dnia 26 lipca 2018 roku został przyjęty, przy 16
głosach "za", jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z LVI nadzwyczajnej sesji z dnia 14
sierpnia 2018 roku.
Uwag, pytań do protokołu nie zgłoszono.
Protokół z LVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 14 sierpnia 2018 roku został
przyjęty, przy 16 głosach "za", jednogłośnie.
Ad. 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
Piotr Bańka - Chciałem poinformować o aktualnym zadłużeniu powiatu tj. 11.404.570 zł plus
odsetki, ale tego nie wliczam, natomiast chciałem państwu zwrócić uwagę na pewien fakt,
przesuwamy inwestycje, budowę hali sportowo rekreacyjnej i budowę wiaduktu, gdyby te
inwestycje były realizowane zgodnie z założonymi planami to, to zadłużenie by wynosiło
16.780.000 zł.
Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki– odpowiadając panu radnemu Morawcowi dot.
przebudowy chodnika w Winownie, ja nie znam tego pisma radnego z gminy o odprowadzaniu
wody deszczowej, może pan dyrektor PZD je zna?
Zbigniew Cesarz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie- Jeżeli chodzi o
chodnik w Winownie, to tam jest wykonywany chodnik plus czyszczenie rowów, plus
wyłożenie ażurami.
Nie jest wykonywana przebudowa zjazdów, rur przepustowych, sytuacja była bardziej
skomplikowana, ale teraz wszystkie rowy są wyczyszczone, myślę, że temat jest rozwiązany,
mam informację od inspektora nadzoru, że temat jest rozwiązany na miejscu. Wpłynęło pismo
radnego gminnego pana Damiana Cesarza, państwo radni też powinni dostać bo było do
wiadomości dzisiaj poszła odpowiedź że temat jest rozwiązany, myślę, że nie powinno być
problemów.
Starosta Myszkowski – odnośnie ścieżki pieszo rowerowej od Postępu do planowanej
obwodnicy, inwestorem jest ZDW, ale zwrócimy się do ZDW jakie są dalsze plany co do tej
ścieżki.
Jeśli chodzi o realizację powstania Biur Obsługi Klientów Tauron w Myszkowie, pan radny
pamięta, że byliśmy na spotkaniu razem i pan dyrektor mówił, że nie widzi takiej możliwości
bo są biura w Częstochowie i Zawierciu i mieszkańcy mogą korzystać, pan dyrektor był u mnie
jeszcze raz, trzy tygodnie temu z panią rzecznik ds. obsługi Tauron i mówili że nie ma takiej
możliwości, żeby takie biuro utworzyć, będą nas informować na pewno o podjętych działaniach
Co do pytań odnośnie moich obietnic wyborczych, to ja je zrealizowałem, mogę tylko
powiedzieć, że ja nie zatrudniałem pseudo asystenta, o którym nikt nic nie wiedział w
starostwie, nawet pracownicy.
Jeśli chodzi o zadłużenie powiatu, starostwa, to faktem jest, że otrzymałem zadłużenie
16.900.000 zł, a dzisiaj jest 11 400.000 zł, wszystkie inwestycje, które zrobił ten zarząd, za
którymi głosowała ta rada, dostanie pan, zobaczy pan, że nie było w historii takiego zarządu,
który by dołożył dla sp zoz, do szpitala co ten zarząd i ta rada i nie było w historii tylu
inwestycji jakie realizował ten zarząd i ta rada. Jeżeli chodzi o inwestycje ponad powiatowe, to
nie wiem czy jeszcze kiedyś takie pieniądze wpłyną do powiatu myszkowskiego: 100 mln

obwodnica, 30 mln Myszków – Żarki, 10 mln Nowa Wieś Żarki, drogi wojewódzki i 10 – 11
mln droga wojewódzka Żarki Kroczyce. To są fakty.
Piotr Bańka – Podziękujemy pani radnej wojewódzkiej Krystynie Jasińskiej.
Dariusz Lasecki -Która nie głosowała za tymi inwestycjami, za tym budżetem.
Piotr Bańka - Jeżeli chodzi o obwodnicę, to nasz zarząd doprowadził do tego, że jest
realizowana
Dariusz Lasecki – Wasz zarząd doprowadził do realizacji, która rozpoczęła się w zeszłym
roku? Taka jest prawda, wiem że to pana kole w oczy, ale taka jest prawda
Piotr Bańka - Pewnie będzie pan wstęgę przecinał, bo tylko to potrafi pan robić.
Dariusz Lasecki - Nie przeciąłem w tej kadencji ani jednej taśmy w przeciwieństwie do pana
kadencji, przeciąłem wstęgę w szpitalu, natomiast nie przecinałem ani jednej wstęgi na drodze.
Piotr Bańka - Bo nie miał pan okazji
Mariusz Morawiec- Panie przewodniczący, są jakieś zasady prowadzenia dyskusji.
Dariusz Lasecki - Ocenią nas wyborcy i tego się trzymamy.
Piotr Bańka - Ja pytałem o to co zarząd robi w sprawie szpitala?
Starosta Myszkowski - Ja nie mogłem uczestniczyć w komisji budżetowej, bo miałem wtedy
notariusza i wpłynie do powiatu 530 tys. zł z dwóch aktów, które w tym czasie robiłem. Na
temat szpitala powiedziałem już wszystko. Ja czekam na propozycje od pana radnego Bańki,
zapraszam od nie pamiętam kiedy.
Piotr Bańka - Panie starosto kadencja się już skończyła praktycznie, mógł pan wcześniej
skorzystać z rad.
Starosta Myszkowski - Powtarzam to co drugą, trzecią sesję. Jeżeli chodzi o sp zoz to utkwiło
mi zdanie wypowiedziane przez dyrektora Hagara, że jeżeli jest pan chętny to on zrezygnuje
od razu.
Piotr Bańka – Ja się realizuję wykonując swoją pracę, na której się znam najlepiej, natomiast
zarządzanie powinno się zostawić osobom, które się na tym znają, mają odpowiednie
wykształcenie.
Starosta Myszkowski - Ja sobie nie przypominam, żebym uniemożliwił rekrutację do ZS na
Będuszu, zarząd podjął uchwałę, że do 1 września pan dyrektor prowadził rekrutację.
Danuta Służałek Jaworska - Dzisiaj pan dyrektor powiedział, że już 4 lipca było
wygenerowane do zera, nie było żadnych szans, żeby odbyła się rekrutacja.
Starosta Myszkowski - Rekrutację dyrektorzy szkół w powiecie myszkowskim prowadzą do
1 września, a nawet później i uczniowie cały czas się zgłaszają do ZS Nr 1, do ZS w Żarkach,
do LO, nie ma tutaj żadnego wyciszania, uniemożliwiania, proszę nie mówić publicznie, bo to

jest kłamstwo. Zarząd napisał panu dyrektorowi proszę prowadzić rekrutację, jeżeli spełni pan
warunki dajemy panu wolną rękę
Danuta Służałek Jaworska – chyba nie daliście państwo wolnej ręki dyrektorowi.
Mariusz Morawiec – Panie przewodniczący to pan prowadzi sesję i nie powinien pan
doprowadzać do takich pyskówek, powinien pan zadbać w przyszłości żeby takie sytuacje nie
miały miejsca. Ja mam prośbę, aby ta odpowiedź skierowana do radnego Cesarza została
skierowana też do mnie, chciałbym się do niej odnieść. Co do powstania Biura Tauron Obsługa,
pamiętam, że powiedzieli, że takie biuro powstanie, ale potrzebują jakieś dane, mam nadzieję,
że pisma do gmin w celu uzyskania tych danych zostały lub zostaną wysłane i zobowiąże się
pan do kontaktu z panem dyrektorem co jest potrzebne, aby tego nie zaniechać i aby w
przyszłym roku doprowadzić do powstania takiego biura.
Prowadząc polemikę, dyskusję, zachowajmy kulturę dyskusji
Wiesława Machura - Proszę, aby odpowiedź pana radnego Damiana Cesarza przesłać również
na mojego maila.
Zbigniew Cesarz – Dyrektor SP ZOZ - To pismo zostało skierowane także do rady powiatu,
i państwo także otrzymacie odpowiedź na to pismo.
Andrzej Jastrzębski – Zostanie także do państwa radnych przesłane pismo dot. diet.
Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi powiatu.
Zenon Adam Kudryś – W poprzedniej części sesji była mowa, o tym, jak mieszkaniec
Choronia złożył skargę na drogę, jeżeli z wypowiedzi pana radnego Bańki wynikało, że
ustalenia były nie potwierdzające jakości wykonania drogi. Kto kontroluje wykonanie, jakość
wykonania dróg w powiecie, jeżeli jest to 30 %, jeżeli przy takim procencie jakie to są
oszczędności.
Wiadukt w Nieradzie, dowiedziałem się na komisji, to pan dyrektor stawia warunek, że skoro
nie będzie rozliczenia, to nie będzie dofinansowania do innych inwestycji powiatu. Kto stawia
takie warunki dyrektorowi i powiatowi. Kwestia szpitala – byłem trochę chory i zastanawiałem
się nad tym, bo 12 września 2018 roku szpital mnie wyrzucił z leczenia i to zagrażało mojemu
zdrowiu i życiu, czy państwo nie potraficie pogłębić analizy dot. tematyki szpitala.
Andrzej Jastrzębski - Zapraszam panie Zenonie do siebie na rozmowę
Przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych na sesji w imieniu burmistrza Myszkowa na
obchody z okazji wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września.
Ad. 14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w LVII sesji Rady Powiatu w
Myszkowie, zamknął LVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie V kadencji.
Obrady sesji zakończono o godz. 12.30
Przewodniczący Rady
Andrzej Jastrzębski
Protokołowała: Agata Pluta

