PROTOKÓŁ NR XXXV/2009
z XXXV sesji Rady Powiatu w Myszkowie,
która odbyła się w dniu 30 października 2009 roku
w sali w sali szkoleniowej w budynku Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie,

Ad.1. Otwarcia obrad XXXV sesji Rady Powiatu III kadencji, zwołanej na
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.)dokonał o godz. 10.00 Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec,
Przewodniczący Rady - Janusz Jakubiec powitał wszystkich radnych
i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności ( listy obecności radnych - załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu) i zaproszonych gości ( załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu ), stwierdził, że na sali obecnych jest 18 radnych na 19 (nieobecna
radna Zofia Jastrzębska), co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu
może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Janusz Jakubiec – Przewodniczący Rady – Jak zwykle otrzymaliście Państwo
zawiadomienie wraz z porządkiem obrad.
Proponuję zmianę w porządku – tj. zamianę punktów sesji – punkty 20 – 27
jako punkty 10 – 17 a punkty 10 – 19 jako punkty 18 – 27, chodzi o to żeby te
punkty dot. zmian osobowych w radzie były w porządku po punktach dot.
spraw merytorycznych.
Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Piotr Bańka – Czy będzie wprowadzony do porządku punkt dotyczący o
wygaśnięciu mandatu pana starosty Mariana Wróbla.
Pan przewodniczący powiedział wczoraj na posiedzeniu komisji że do wczoraj
nie przewidywał takiej możliwości ale może coś się zmieniło ?
Godz. 10.20 – na salę obrad weszła radna Zofia Jastrzębska – na sali jest
obecnych 19 radnych.
Janusz Jakubiec – Przewodniczący Rady – Nie, nie przewiduję takiego punktu.
Piotr Bańka – Wobec tego w imieniu Klubu Radnych PiS, wnoszę o
wprowadzenie do porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
wygaśnięcia mandatu pana Mariana Wróbla w oparciu o prawomocny
wyrok- uprawomocnił się 1 października – i ordynację wyborczą, która
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przewiduje wygaśnięcie mandatu radnego z powodu prawomocnego
skazującego wyroku za przestępstwo umyślne.
Postaramy się żeby projekt uchwały przygotować w czasie jednej z przerw.
Mariusz Trepka – Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny – mamy w porządku
obrad powołanie przewodniczącego komisji Budżetowo Finansowej a nie
było wniosku formalnego zgłoszenia kandydata przez komisję budżetowo –
finansową.
I następny mój wniosek – wnoszę o ujęcie w porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet. Te diety które pobieramy są zbyt
wysokie, wnoszę o obniżenie diet radnych, wnoszę o umieszczenie tego
projektu w pkt 18 , składam projekt uchwały.
Janusz Jakubiec – w sprawie wyboru przewodniczącego komisji budżetowo –
finansowej, w przerwie obrad sesji zbierze się komisja żeby wytypować
kandydata na przewodniczącego a żeby go powołać trzeba najpierw
odwołać przewodniczącego komisji budżetowo – finansowej. Wpłynęła
rezygnacja przewodniczącego komisji i dlatego znalazł się ten punkt w
porządku obrad.
Co do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet jest to sprawa godna
zastanowienia i podyskutowania , ja widzę uchwałę po raz pierwszy nie wiem
czy inni ją widzieli.
Mariusz Trepka – Ta uchwała niczym się nie różni tylko pomniejszeniem diet
dla radnych
Janusz Jakubiec – wniosek dot. wygaśnięcia mandatu został zgłoszony, jest to
propozycja klubu, zwracam się do radcy czy jest konieczność aby dokonać
tego dzisiaj ?
Katarzyna Żydek – Radca prawny –Uchwałę należy podjąć w ciągu 3
miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia.
Janusz Jakubiec – Nie wiem kiedy się uprawomocniło orzeczenie.
Marian Wróbel
1października.

Starosta

Myszkowski

-

–

Wyrok

uprawomocnił

się

Piotr Bańka – Jestem zdziwiony że pan przewodniczący nie wiedział, nie
przygotował uchwały o wygaśnięciu, to jest obowiązek przewodniczącego
Janusz Jakubiec – ze strony sądu nie ma żadnej informacji, sąd jeżeli
podejmuje
odpowiednią
decyzję
powinien
odpowiednie
organy
poinformować. Ja wiem że to jest w pana charakterze żeby dorwać
Piotr Bańka – Jeżeli pan nie zwróci się do sądu o taką informację to sąd takiej
informacji nie wyśle
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Jadwiga Wiśniewska – Poseł na Sejm RP - panie przewodniczący ja bardzo
pana uprzejmie proszę żeby pan powściągnął emocje, nie godzi się żeby
przewodniczący kierował się na sesji emocjami.
Janusz Jakubiec – Bardzo pani dziękuję ale zostałem sprowokowany
Mariusz Trepka – sam zainteresowany oznajmił że wyrok uprawomocnił się 1
października
Janusz Jakubiec – poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad pkt podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu
pana radnego Mariana wróbla – czy jest wniosek przeciwny ?
Andrzej Jastrzębski – Tak, zgłaszam wniosek przeciwny
W wyniku głosowania, za wprowadzeniem zaproponowanego projektu
uchwały – głosowało 6 radnych, przeciwko 13, nikt się nie wstrzymał.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek dot. skreślenia
z porządku obrad pkt dot. powołania przewodniczącego Komisji budżetowo
– finansowej
Za ww. wnioskiem głosowało 15 radnych, przeciwko – 13 radnych, 1 osoba się
wstrzymała.
Ww. wniosek został odrzucony
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek dot. wprowadzenia
dodatkowego punktu – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet
dla radnych, za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciwko – 12 radnych,
wniosek został przez Radę odrzucony.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek dotycząca zamiany
punktów w porządku obrad, za wprowadzeniem tych zmian głosowało 14
radnych, przeciwko -2 radnych, wstrzymało się od głosu - 3 radnych.
Ww. wniosek został przez Radę Powiatu przyjęty.
Następujący porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu :
PORZĄDEK OBRAD XXXV sesji Rady Powiatu, po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w
okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
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6. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia aktów tajnego
głosowania na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2009 roku.
7. Informacja
Przewodniczącego
Rady
Powiatu
o
złożonych
oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja Starosty Myszkowskiego o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
9. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/195/2009
Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 w sprawie określenia
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009
roku zmienioną uchwałą Nr XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z
dnia 29.04.2009 roku i uchwałą Nr XXXIII/230/2009 Rady Powiatu w
Myszkowie z dnia 17.08. 2009 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu
Myszkowskiego i przeznaczenia na wydatki związane z realizacją przez
Powiatowy
Urząd
Pracy
projektu
„Czas
na
zmiany”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2004 Rady
Powiatu w Myszkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca
2003 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania budżetu w
jednostkach organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między
działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego
na rok 2009 w związku z realizacją wspólnego projektu e- Myszkovia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu
Myszkowskiego na rok 2009 w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie Comenius”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mariana Wróbla
ze stanowiska Starosty Myszkowskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Łukasza
Stachery z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji
Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie w związku ze
złożoną rezygnacją.
22. Wybór Starosty Myszkowskiego .
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- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru Starosty Myszkowskiego
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty
Myszkowskiego.
23.Wybór Wicestarosty
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru Wicestarosty
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty .
24. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru pozostałych członków
zarządu Powiatu w Myszkowie
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych
członków Zarządu Powiatu w Myszkowie
25.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
- ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu
- przeprowadzenie tajnego głosowania
podjęcie
uchwały
w
sprawie
stwierdzenia
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji
Budżetowo – Finansowej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Myszkowskiego.
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
30.Zamknięcie obrad sesji.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady – Janusz Jakubiec – Tak jak zwykle protokół z XXXIV sesji
Rady Powiatu z dnia 25 października 2009 roku był do wglądu w Starostwie
Powiatowym w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu ?
Uwag, pytań do protokołu nie zgłoszono.
W wyniku głosowania, protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 października 2009 roku został przyjęty przy 19 głosach "za"
(jednogłośnie).
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Ad.3. 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 – Marian Wróbel – ww. sprawozdania stanowią załączniki
nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych sprawozdań zgłoszono następujące pytania:
Ryszard Chachulski - Usłyszałem jak pan starosta mówił, że zarząd podjął
uchwałę o rozwiązaniu umowy z Międzypowiatowym Bankiem Spółdzielczym
na obsługę bankową budżetu powiatu, czy zechciałby pan to uzasadnić
panie starosto. Był przetarg i bank wygrał ten przetarg, umowa obowiązuje
na określony czas, no chyba ze jest to podyktowane tym co czytaliśmy w
prasie, to proszę o poinformowanie radnych czym zarząd się kierował w tym
zakresie.
Marian Wróbel –Starosta Myszkowski – Bardzo proszę, zarząd nie rozwiązał
a odstąpił od umowy o bankową obsługę budżetu powiatu, ja wystąpiłem
z takim wnioskiem na podstawie paragrafu 22 umowy o bankową obsługę
budżetu. Powiat odstąpił od umowy, zarząd podjął taką decyzję. Dalsze
wykonywanie umowy na obsługę budżetu powiatu nie leży iw interesie
publicznym z uwagi na toczące się postępowanie przygotowawcze
prowadzone przez prokuraturę okręgowa Gliwicach, takie jest uzasadnienie,
tyle mogę powiedzieć.
Ryszard Chachulski – Postępowanie nie jest prowadzone przeciwko
powiatowi myszkowskiemu ale przeciwko osobom które jeżeli to co pan
starosta mówił jest prawdą popełniły określone przestępstwo, ja nie potrafię
zrozumieć co ma wspólnego, co ma prowadzone postępowanie przeciwko
konkretnym osobom do odstąpienia od umowy , czyżby ta umowa była
niekorzystna dla budżetu powiatu, przecież to była najkorzystniejsza oferta.
Ja nie potrafię zrozumieć, wszyscy radni powinni być o takiej decyzji
poinformowani, pan starosta powinien wszystkich radnych o tym
poinformować , jeżeli te decyzje byłyby w interesie powiatu to ja jestem za
tym żeby tą umowę rozwiązać ale przy tym uzasadnieniu to ja nic takiego tu
nie widzę, to że jest prowadzone postępowanie przeciwko konkretnym
osobom to nie ma nic wspólnego z prowadzeniem obsługi budżetu powiatu
przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy.
Piotr Bańka – Prosiłbym o zacytowanie tego przepisu na który pan starosta się
powoływał, bo tutaj przy odstąpieniu od tej umowy , czy to nie będzie się
wiązało z sankcjami dla powiatu ?

6

Mariusz Trepka – Panie starosto, szanowni państwo, ja się już jakiś czas
dopytuję zarząd powiatu podpisał porozumienie z zarządem powiatu
tarnogórskiego a nic takiego nie usłyszałem. Dla mnie zrobienie tej
dokumentacji było niecelowe, niezasadne., wręcz niepotrzebne jeżeli nie
mieliśmy podpisanego porozumienia. Tj. kwota 120 tys. na dokumentację ,tj.
ewidentna strata dla powiatu, w momencie kiedy my nie podpiszemy
porozumienia tj. droga do lasu a miałem informację że w powiecie
tarnogórskim nie widzą potrzeby robienia tego odcinka drogi.
Ryszard Woszczyk – Kto na dzień dzisiejszy obsługuje Starostwo w zakresie
obsługi bankowej ?
Marian Wróbel – Starosta Myszkowski – Pan radny Chachulski, każdy radny
ma prawo mieć swoje zdanie. Zarząd podjął decyzję w ramach swoich
kompetencji , zgodnie z prawem i merytorycznie uzasadnioną. Pan radny
Trepka ytal, na jaki punkt, żeby zacytować o zacytowanie paragrafu 22
umowy. Paragraf 22 umowy – w razie wystąpienia istotnej okoliczności
powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ,czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia , zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach, w takim przypadku bank może żądać wynagrodzenia
należnego im z tytułu wykonania części umowy.
Z tym tematem wiąże się pytanie pana radnego Woszczyka
Ani przez moment Starostwo nie zostało bez obsługi bankowej, więcej na ten
temat powie pani Skarbnik.
Co do pytania pana radnego Trepki – nigdy nie mówiliśmy żeśmy zawarli
porozumienie z powiatem tarnogórskim , były podejmowane i nie są
zerwane rozmowy z powiatem tarnogórskim, generalnie powiat tarnogórski
jest nastawiony pozytywnie do zawarcia porozumienia, więcej na ten temat
powie dyrektor Sikora.
Dorota Sędzielewska – Skarbnik Powiatu - Bankową obsługę budżetu
prowadzi Bank Gospodarki Żywnościowej SA – umowa została zwarta na
okres do 3 miesięcy nie dłużej jednak niż do wyłonienia nowego banku w
drodze ustawy o zamówieniach publicznych.
Mariusz Sikora –Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie- Jeżeli
chodzi o porozumienie z powiatem tarnogórskim na przebudowę drogi
powiatowej Cynków - Zendek, porozumienie jest przygotowane
wprowadzone do WPI powiatu tarnogórskiego bodajże na sesji wrześniowej,
z czego rozpoczęcie prac nastąpi w przyszłym roku, prace projektowe
i przebudowa , to wszystko jest na etapie do domówienia.
Mariusz Trepka – Będzie takie porozumienie ?
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Piotr Bańka - W ostatnim przetargu na obsługę startował jeden bank
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy – co się stanie i przy specyfikacji jaka
była nikt się nie zgłosi, co będzie jeżeli nikt się nie zgłosi, zostaniemy bez
obsługi bankowej ?
Janusz Jakubiec - Nie można być takim pesymistą
Ryszard Chachulski – Na jakich warunkach, czy zaproponowano lepsze
warunki, na jakich warunkach została ta umowa podpisana, i dlaczego ten
bank a nie inny, jeżeli się nie prowadzi postępowania w trybie ustawy – musi
być wybór najkorzystniejszej oferty. Radni powinni wiedzieć na jakich
warunkach została ta umowa podpisana, dlaczego ten bank a nie inny ?
Jak to było przeprowadzone.?
Dorota Sędzielewska - Skarbnik Powiatu – Było to w trybie zamówienia
z wolnej ręki, wystosowano oferty do 3 banków i jeden bank BGŻ złożył ofertę.
Nie pamiętam kwot, nie jestem w stanie teraz powiedzieć.
O ile dobrze pamiętam – opłaty za przelewy wewnątrz banku zerowe, opłaty
za przelew na zewnątrz – 50 groszy, za wpłaty gotówkowe – minimalne –
złotówka, opłaty za prowadzenie home banking , nie pamiętam 12 albo 20 zł.
Ryszard Chachulski - O ile jest korzystniejsza oferta, czy jest lepiej czy gorzej,
zostaliśmy zaskoczeni
Janusz Jakubiec – Przewodniczący Rady - W sprawozdaniu otrzymaliśmy
informację że zmieniono bank – na pewno nie mają tutaj wszystkich
warunków w następnym punkcie- są interpelacje i zapytania , zada pan
radny pytanie i otrzyma odpowiedź.
W wyniku głosowania sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu
w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Powiatu zostało przez Radę Powiatu przyjęte przy 19 głosach "za"
(jednogłośnie).
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady – Janusz Jakubiec - 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.
Mariusz Trepka - Chciałbym mieć szczegółową informację po ile płaciliśmy
jako powiat czy po 20 czy po 80 groszy i ile było takich przelewów.
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Ryszard Chachulski – Proszę o szerszą informację na temat tej oferty, która
została przyjęta przez BGŻ. O rozszerzenie informacji co jest z kasą, co jest z
obsługą kasową, którą wykonywał bank spółdzielczy, który miał dzierżawę na
te pomieszczenia. A kasa starostwa – czy nadal jest kasa Banku
Spółdzielczego – bo mają dzierżawę na to pomieszczenie. Kto na dzień
dzisiejszy prowadzi kasę w starostwie. I prosiłbym panią radczynię o wsparcie
pani skarbnik, czy jeżeli Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy odwoła się od tej
decyzji ma szanse na wygranie i żądanie odszkodowania od powiatu ?
Piotr Bańka – Ja mam trzy pytania :
Pierwsze – czy i jakie kroki podjął zarząd powiatu wobec urzędników
podejrzanych o udział w fałszowaniu wyników przetargu na bankową
obsługę budżetu powiatu
Następne pytanie – dlaczego ogłoszenie o porządku obrad dzisiejszej sesji
ukazało się na stronie internetowej starostwa dopiero w dniu wczorajszym.
Następne pytanie – dlaczego brak jest jakichkolwiek informacji na temat tych
przykrych zdarzeń które miały miejsce w naszym powiecie od dnia
1 października, na tych stronach można tylko zobaczyć jak jest pięknie
i radośnie?
Janusz Jakubiec – Co pan radny ma na myśli przykre zdarzenia.
Piotr Bańka – Liczę na pańską inteligencję
Janusz Jakubiec – Dobrze że się pan zreflektował
Janusz Jakubiec – Odpowiedzi na złożone interpelacje zostaną złożone
w dniu dzisiejszym albo jeżeli okażą się trudne w piśmie w odpowiednim
terminie.
Ad.5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Andrzej Jastrzębski – Przewodniczący Klubu radnych koalicja zagłosiła do
udziału w pracach komisji uchwał i wniosków radną Zofię Jastrzębską oraz
radną Annę Sochę.
W wyniku głosowania Rada Powiatu, jednogłośnie, przy 19 głosach „za”
powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:
Anna Socha
Zofia Jastrzębska
Ryszard Chachulski
Ad. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia aktów tajnego
głosowania na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2009 roku.
Ryszard Chachulski – Dopiero jak będą zgłoszeni kandydaci to wtedy
wybierzemy komisję skrutacyjną.
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Janusz Jakubiec – dobrze by było żeby komisja skrutacyjna była już
powołana.
Andrzej Jastrzębski – Przewodniczący Klubu radnych koalicja zagłosiła do
udziału w pracach komisji uchwał i wniosków radną Małgorzatę Jędrychę
Gorczycę i radną Dorotę Kaim Hagar
Jan Kieras zgłosił panią Grażynę Kolasę.
Janusz Jakubiec – czy klub radnych PiS zgłosi swoich kandydatów do komisji
skrutacyjnej ?
Piotr Bańka – Nie zgłaszamy swoich kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Rada Powiatu powołała, w wyniku głosowania, przy 19 głosach za –
jednogłośnie komisję skrutacyjną w składzie:
Małgorzata Jędrycha Gorczyca
Dorota Kaim Hagar
Grażyna Kolasa
Ad. 7 . Informacja Przewodniczącego
oświadczeniach majątkowych.

Rady

Powiatu

o

złożonych

Ww. informację przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie –
Janusz Jakubiec – ww. informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad. 8. Informacja Starosty Myszkowskiego o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
Ww. informację przedstawił Starosta Myszkowski – Marian Wróbel - – ww.
informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.9. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Janusz Jakubiec – Przewodniczący Rady Powiatu – Informacja jest bardzo
obszerna – 55 stron drobnego druku. Jeżeli są wątpliwości to proszę o
zadawanie pytań, czy ktoś chce zabrać głos ?
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Ryszard Chachulski – Jest to poważny temat zarządu powiatu na temat
realizacji zadań oświatowych. Ciągle słyszymy o trudnościach, problemach.
Jest tutaj więcej wykazanych zadań, które powinny być realizowane, są też
problemy – myślałem że będziemy dyskutować nad tą informacją.
W informacji nie uwzględniono propozycji komisji aby dokonać analizy
porównawczej odnośnie ilości młodzieży, ilości oddziałów i środków
finansowych. Myślałem że komisja oświaty pochyli się nad tym tematem.
Wiemy że mamy problemy, coraz mniej młodzieży uczęszcza do naszych
szkół. Stworzyliśmy konkurencję wewnątrz naszych szkół i teraz są kłopoty, są
problemy z naborem do szkoły na Będuszu. Mamy kłopoty z zabezpieczeniem
funkcjonowania technicznym naszych szkół. Większość prac wykonuje
brygada remontowa – która jest przy ZEASie ale jeżeli chodzi o pomoce
naukowe – jest już gorzej.
Do tego materiału powinniśmy uzyskać rzetelną informację Komisji Oświaty.
Zarząd jest organem wykonawczym a Rada ma kontrolować . W przyszłym
roku zmniejszy się nabór a zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nie
jest wystarczające. Mamy ponad 204 etaty nauczycielskie a ilość młodzieży
od 2000 roku zmniejszyła się z ponad 3 tys na 2 tys z hakiem. Za rok może się
okazać że jakaś szkoła będzie pusta i staniemy przed kolejnym problemem
likwidacji szkoły.
Janusz Jakubiec - Potraktujemy to jako wniosek rady – aby na najbliższe
posiedzenie rady była przygotowana odpowiednia informacja przez Komisję
Oświaty widziana oczami radnych.
W wyniku głosowania ww. informacja została przyjęta przez Radę Powiatu
jednogłośnie – przy 19 głosach „za”.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
pełniących stanowiska kierownicze w szkołach.
Uchwała Nr XXXV /251/ 2009
Uwag, pytań nie zgłoszono.
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
W wyniku głosowania Rada Powiatu w Myszkowie jednogłośnie, przy 19
głosach „za” przyjęła ww. uchwałę.

11

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009
Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 w sprawie określenia zadań i
wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku
zmienioną uchwałą Nr XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia
29.04.2009 roku i uchwałą Nr XXXIII/230/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z
dnia 17.08. 2009 roku.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu
w Myszkowie z dnia 27.02.2009 w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku zmienioną uchwałą Nr
XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29.04.2009 roku i uchwałą Nr
XXXIII/230/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17.08. 2009 roku.

Uchwała Nr XXXV /252/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Uwag, pytań nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 19 głosach „za”
(jednogłośnie)
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu
Myszkowskiego i przeznaczenia na wydatki związane z realizacją przez
Powiatowy Urząd Pracy projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego i
przeznaczenia na wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd
Pracy projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
Uchwała Nr XXXV /253/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Uwag, pytań nie zgłoszono.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 19 głosach „za”,
jednogłośnie.
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2004 Rady
Powiatu w Myszkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w
sprawie
ustalenia
zasad
wykonywania
budżetu
w
jednostkach
organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Powiatu w
Myszkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
X/60/2003 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
ustalenia zasad wykonywania budżetu w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Myszkowskiego.
Uchwała Nr XXXV /254/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 19 głosach „za”
(jednogłośnie)
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między
działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Zofia Jastrzębska - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w
budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXV /255/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 19 głosach „za”
(jednogłośnie)
Godz. 11.40 – salę obrad opuścił radny Ryszard Woszczyk – na sali jest
obecnych 18 radnych.
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją wspólnego projektu eMyszkovia.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Zofia Jastrzębska
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją wspólnego projektu eMyszkovia.
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Uchwała Nr XXXV /256/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 18 głosach „za”,
jednogłośnie.
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu
Myszkowskiego na rok 2009 w ramach programu „Uczenie się przez całe
życie Comenius”.
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków – Ryszard Chachulski - przedstawił
projekt uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na
rok 2009 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius”.

Uchwała Nr XXXV /257/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 18 głosach „za”
(jednogłośnie)
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym.
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków – Ryszard Chachulski - przedstawił
projekt uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym.
Uchwała Nr XXXV /258/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 19 głosach „za”
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Janusz Jakubiec zarządził 15 minutową przerwę w
obradach od 11.45- 12.00.
Po przerwie – godz. 12.00 – Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.
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Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mariana
Wróbla ze stanowiska Starosty Myszkowskiego.
Janusz Jakubiec – Przewodniczący Rady Powiatu – Na moje ręce wpłynęło
pismo Pana Starosty Mariana Wróbla o następującej treści: Informuję że
rezygnuję z funkcji Starosty Myszkowskiego ( art. 31 a ustawy z dnia 5 czerwca
1996 roku o samorządzie powiatowym) W związku z powyższym proszę o
uwzględnienie tego punktu w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu
zaplanowanej na dzień 30 października br.
(Ww. pismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu)
Zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym w przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie
następuje zwykłą większością głosów.
Proszę przedstawiciela Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mariana Wróbla ze stanowiska
Starosty Myszkowskiego.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Zofia Jastrzębska - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mariana Wróbla ze
stanowiska Starosty Myszkowskiego.
Uchwała Nr XXXV /259/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Zgłoszono następujące uwagi.
Piotr Bańka - Nie ma tutaj przy projekcie uchwały żadnego uzasadnienia, ja
wczoraj prosiłem na komisji o odczytanie uzasadnienia, nie ma tutaj żadnego
uzasadnienia.
Od początku kadencji zanim jeszcze zostały obsadzone stanowiska bardzo źle
się działo były naciski żeby nie było współpracy na poziomie samorządowym
między PO i PiS, nie były to naciski ze strony PiS, od początku była nagonka
na nas, że próbujemy dyskredytować pana Wróbla jako radnego. Jedna z
gazet – myszkowska – zamieściła informację że wysuwamy oskarżenie że pan
radny prowadził kampanię na L4, że nie złożył rezygnacji z funkcji
prokuratora.. Posądzano o to panią poseł Wiśniewską. A te informacje
pochodziły od pana radnego Laseckiego, który podpisał się także pod tymi
pytaniami jakie wysuwaliśmy.
Dzisiaj kończy się pewien etap ale myślę że niewiele się zmieni ale ten etap
kiedy starostą był pan Wróbel kończy się.
Wydaje mi się że taką wiedzę wszyscy radni powinniście mieć.
Janusz Jakubiec – Jest to wypowiedź bardzo ogólna, nie wnosząca nic do
projektu uchwały.
Innych uwag nie zgłoszono.
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W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 17 głosach „za”, nie
brał udziału w głosowaniu radny Marian Wróbel.
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu.
Janusz Jakubiec - Zgodnie z art. 31 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym w przypadku rezygnacji starosty Rada Powiatu
na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.
Proszę przedstawiciela Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu.
Przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków – Ryszard Chachulski - przedstawił
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu.
Uchwała Nr XXXV /260/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 17 głosach „za”, nie
brał udziału w głosowaniu radny Marian Wróbel.
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Łukasza
Stachery z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Janusz Jakubiec – W dniu 22 października 2009 roku do Przewodniczącego
Rady Powiatu wpłynęło pismo Pana Łukasza Stachery w sprawie rezygnacji z
funkcji
Wiceprzewodniczącego
Rady
Powiatu
oraz
z
funkcji
Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej.
Ta rezygnacja jest związana z tym że pan Łukasz Stachera jest osobą
wytypowaną na stanowisko starosty myszkowskiego, wiem że ma zamiar
startować na stanowisko starosty
Ww. rezygnacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Zgodnie z art. 14.ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym
w
przypadku
rezygnacji
przewodniczącego
lub
wiceprzewodniczącego rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie
przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu
jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Zofia Jastrzębska - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Łukasza Stachery
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Uchwała Nr XXXV /261/ 2009
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Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 17 głosach „za”, nie
bierze udziału w głosowaniu radny Marian Wróbel .
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji
Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie w związku ze złożoną
rezygnacją.
Janusz Jakubiec – W czasie przerwy w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetowo – Finansowej, dotarła do mnie informacja że komisja
wytypowała kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Finansowej i zostanie to przedstawione w odpowiednim punkcie naszego
porządku.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowo
– Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie w związku ze złożoną rezygnacją.
Uchwała Nr XXXV /262/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 16 głosach „za” , nie
brali udziału w głosowaniu radny Marian Wróbel, radny Łukasz Stachera
Podziękowania za pracę na ręce starosty Myszkowskiego Mariana Wróbla –
złożyli wiceprzewodnicząca rady pani Dorota Kaim Hagar. Łukasz Stachera,
wicestarosta Jan Kieras, członkowie zarządu Jadwiga Skalec, Mariusz
Morawiec, Andrzej Jastrzębski oraz radna Anna Socha oraz pozostali radni.
Marian Wróbel – Chciałbym złożyć podziękowania dla zarządu, dla
przewodniczącego pana Janusza Jakubca, wiceprzewodniczących Pani
Doroty Kaim Hagar i Pana Łukasza Stachery, dla kolegów radnych z klubu
Koalicja a także pani radnej Grażynie Kolasie. Dziękuję kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu, spośród oświaty, drogownictwa i służby zdrowia,
dyrektorowi PUP a także członkom Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia, Radzie
do spraw Sportu. Bardzo serdecznie ale to bardzo serdecznie chciałbym
podziękować moim współpracownikom na co dzień, pracownikom
starostwa, którzy wykonywali kawał dobrej roboty, pracownikom starostwa
którzy za marne
pieniądze wykonywali trudną odpowiedzialną pracę.
Chciałbym też podziękować wójtom, burmistrzom, wszystkim którzy byli mi
życzliwi, którzy mi pomagali .
Ad. 22. Wybór Starosty Myszkowskiego .
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Janusz Jakubiec – Przewodniczący Rady Powiatu - Zgodnie z art.27 ust. 2
ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera Starostę
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym.
W związku z tym, że musimy przeprowadzić tajne głosowanie, musimy ustalić
regulamin dotyczący wyboru Starosty Myszkowskiego.
Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie regulaminu
dotyczącego wyboru starosty Myszkowskiego .
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar – odczytała
regulamin dotyczący wyboru Starosty Myszkowskiego, ww. regulamin stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Uwag, pytań do przedstawionego regulaminu nie zgłoszono.
Ww. regulamin został przez Radę przyjęty przy 17 głosach „za”, nie brał
udziału w głosowaniu radny Marian Wróbel.
Janusz Jakubiec – Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Andrzej Jastrzębski – Zgłaszam radnego Łukasza Stacherę na stanowisko
Starosty Myszkowskiego. Jest radnym Rady Powiatu, w tej kadencji pełnił
funkcje wiceprzewodniczącego rady powiatu, przewodniczącego komisji
oświaty i przewodniczącego komisji Budżetowo – Finansowej. W poprzedniej
kadencji był radnym gminy Poraj. Ma 31 lat, posiada wyższe wykształcenie
ekonomiczne, licencjat – jest to wykształcenie wyższe. Jego dotychczasowy
życiorys jest związany z działalnością społeczną i sportową. Funkcję którą
przyjdzie mu pełnić z naszej woli będzie wykonywał godnie i sumiennie.
Piotr Bańka – Mamy koniec kadencji, pozostało parę miesięcy pracy rady i
kilkanaście pracy zarządu. Na stanowisko przewodniczącego zarządu jest
proponowana osoba, która nie ma doświadczenia jeżeli chodzi o
zarządzanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Ja bym chciał wiedzieć jakie
ma doświadczenie faktycznie w zarządzaniu?
Ja chciałbym zaproponować na starostę dotychczasowego wicestarostę
Pana Jana Kierasa – bardzo spodobała mi się jego wypowiedź cytowana w
prasie że nie ma co zamieniać konia w połowie drogi na źróbka.
Ma wieloletnie doświadczenie w działalności samorządowej, zna problemy,
pracę w samorządzie, w starostwie. Takie jest moje zdanie i dlatego zgłaszam
tą kandydaturę.
Janusz Jakubiec – czy pan Jan Kieras wyraża zgodę ?
Jan Kieras – Dziękuję za zaufanie kolego Piotrze, ja sobie cenię współpracę z
wami wszystkimi, ja jestem osobą , która nie dlatego żebym się bał
odpowiedzialności, w ciągu 3 lat dorobiłem się dwóch zawałów. Ja jestem
osobą która zna swoje miejsce w szeregu , nie jestem osobą która by chciała
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wyskoczyć, że mam apetyty na stanowiska, nigdy do nich nie należałem. U
nas w klubie jest układ koleżeński, jak coś ustalimy to się tego trzymamy,
aczkolwiek nie boję się takiej roboty. Tutaj zwracam się do kolegi
Chachulskiego, który dwie kadencje był starostą. Dziękuję za zaufanie- ale
nie wyrażam zgody. Akceptuję ustalenia klubu i w pełni podtrzymuję
kandydaturę pana Łukasza Stachery, za którym mimo młodego wieku stoi
wiele lat pracy społecznej. W pełni popieram kandydaturę kolegi Stachery.
Janusz Jakubiec - Proszę powiedzieć wyraźnie czy osoba zgłaszająca pana
kandydaturę ustaliła to z panem ?
Piotr Bańka – Nie prowadziliśmy żadnych zakulisowych rozmów, zwracam się
tutaj szczególnie do pana redaktora Mazanka.
Mariusz Trepka – Czy ta działalność sportowa to jest dla pana główne źródło
utrzymania ? Bo jeżeli pobiera pan wynagrodzenie tj. nie działalność
społeczna ale to się nazywa menadżer sportowy. Czy pan ma
doświadczenie?
Piotr Bańka – Panie radny, kilka lat temu w lokalnych gazetach były
informacje że ma pan zarzuty w sądzie z powodu nieprawidłowości z tytułu
dopłat rolniczych. Czy ta sprawa została zakończona, żeby ta sytuacja była
jasna i klarowna. Jakiś czas temu gazety o tym pisały .
Łukasz Stachera - Cóż mam 31 lat, w tych jednostkach w których pełniłem
jakieś funkcje te jednostki pracowały bardzo dobrze, pełniłem funkcje
wiceprezesa klubu Polonia Poraj, byłem prezesem Porajskiego Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej. Wszystkie te funkcje pełniłem społecznie, ja nie
porównuję ich do starostwa ale jeżeli chodzi o klub sportowy, TKKF – to chodzi
także o organizację . Nie jestem osobą która siedzi i nic nie robi ale uczę się.
W Radzie Gminy Poraj byłem wiceprzewodniczącym komisji oświaty i kultury,
współpracowałem z wójtem i wiele się nauczyłem.
Czuję się przygotowany dobrze, jest sytuacja niełatwa, bardzo trudna, mam
ogromny szacunek do starosty Wróbla. Dla mnie nie ma znaczenia z jakiej kto
jest partii. Jeżeli państwo mnie wybiorą na starostę na pewno będą zmiany w
zarządzaniu.
Co do sprawy sądowej ta sprawa zakończyła się umorzeniem w sądzie. Ja ze
swoimi prawnikami doszedłem do wniosku że sprawa jest do uniewinnienia,
sąd okręgowy przychylił się tego i skierowano sprawę .
Ja czerpię środki do życia z prowadzenia działalności gospodarczej,
prowadzę działalność gospodarczą i z trenowania drużyn młodzieżowych
Polonii Poraj – jako trener koordynator.
Piotr Bańka – Pan radny mówił o jednostkach w których pan pracował – być
może też chodzi o firmę którą pan współprowadzi i chciałem zapytać, z pana
zeznania, oświadczenia majątkowego wynika że przychód i dochód wynosi –
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0 zl. Mówi pan że chciałby pan się otworzyć, jak pan zamierza to zrealizować,
czy przewiduje pan w zarządzie któregoś radnego z naszego klubu?
Łukasz Stachera – Tj. kwestia współpracy jeżeli chodzi o zarząd, jeżeli chodzi o
współpracę – będzie to się odbywało na konkretnych, dodatkowych
spotkaniach, które będę organizował. Na pewno nie będę zamknięty na
pewne rzeczy ze strony opozycji czy innych radnych. Zeznanie majątkowe–
dochodu nie osiągnąłem żadnego jeżeli chodzi o działalność gospodarczą.
Janusz Jakubiec – Proszę rozdać przygotowane przez komisję skrutacyjną
karty do głosowania. Zarządzam głosowanie oraz przerwę na obliczenie
oddanych głosów.
Przeprowadzenie tajnego głosowania.
Godz. 13.00 – salę opuścił radny Marian Wróbel.
Po przerwie – 13.20 – przewodniczący wznowił obrady,
Janusz Jakubiec- Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie
protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar odczytała protokół
komisji skrutacyjnej, ww. protokół stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.
W wyniku tajnego głosowania, przy 13 głosach „za”, na Starostę
Myszkowskiego wybrany został radny Łukasz Stachera.
Janusz Jakubieco przedstawienie
Myszkowskiego.

Proszę przedstawiciela Komisji Uchwał i Wniosków
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myszkowskiego.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myszkowskiego.
Uchwała Nr XXXV /263/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Janusz Jakubiec – Chciałbym pogratulować nowo wybranemu staroście i
życzyć mu owocnej pracy.
Łukasz Stachera – Chciałbym podziękować za zaufanie, jest to dla mnie
wielka nobilitacja.
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Ad. 23. Wybór Wicestarosty.
Janusz Jakubiec - Zgodnie z art. 27 ust. 3. ustawy o samorządzie powiatowym
Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na
wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Proszę Pana Starostę o przedstawienie kandydata na Wicestarostę
Myszkowskiego.
Łukasz Stachera – Starosta Myszkowski – Na stanowisko wicestarosty
proponuję dotychczasowego wicestarostę pana Jana Kierasa, który ma
poparcie ze strony koalicji jak i opozycji
Jan Kieras wyraził zgodę na kandydowanie.
Ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru Wicestarosty
Janusz Jakubiec - Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej
przedstawienie regulaminu dotyczącego wyboru Wicestarosty

o

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar – odczytała
regulamin dotyczący wyboru wicestarosty, ww. regulamin stanowi załącznik
nr 25 do niniejszego protokołu.
Uwag, pytań do przedstawionego regulaminu nie zgłoszono.
Ww. regulamin został przez Radę przyjęty przy 17 głosach „za”.
Janusz Jakubiec – Proszę rozdać przygotowane przez komisję skrutacyjną
karty do głosowania. Zarządzam głosowanie oraz przerwę na obliczenie
oddanych głosów.
Przeprowadzenie tajnego głosowania.
Po przerwie – przewodniczący wznowił obrady,
Janusz Jakubiec- Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o odczytanie
protokołu z przeprowadzonego głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar odczytała protokół
komisji skrutacyjnej, ww. protokół stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.
W wyniku tajnego głosowania, przy 11 głosach „za”, na Wicestarostę
wybrany został radny Jan Kieras.
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Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty .
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty .
Uchwała Nr XXXV /264/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Ad. 24. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie.
Janusz Jakubiec -Proszę Pana Starostę o przedstawienie kandydatów na
pozostałych członków Zarządu.
Łukasz Stachera – Starosta Myszkowski - zaproponował na pozostałych
członków zarządu panią radną Jadwigę Skalec, pana radnego Andrzeja
Jastrzębskiego, pana radnego Mariusza Morawca.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Janusz Jakubiec - Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o
przedstawienie regulaminu dotyczącego wyboru pozostałych członków
Zarządu Powiatu w Myszkowie
Ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru pozostałych członków zarządu
Powiatu w Myszkowie
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar – odczytała
regulamin dotyczący wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w
Myszkowie, ww. regulamin stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Uwag, pytań do przedstawionego regulaminu nie zgłoszono.
Ww. regulamin został przez Radę przyjęty przy 17 głosach „za”.
Janusz Jakubiec – Proszę rozdać przygotowane przez komisję skrutacyjną
karty do głosowania. Zarządzam głosowanie oraz przerwę na obliczenie
oddanych głosów.
Przeprowadzenie tajnego głosowania.
Po przerwie – przewodniczący wznowił obrady,
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar odczytała protokół
komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania, ww. protokół
stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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W wyniku głosowania na członków zarządu powiatu wybrani zostali radna
Jadwiga Skalec, radny Andrzej Jastrzębski radny Mariusz Morawiec.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków
Zarządu Powiatu w Myszkowie
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków
Zarządu Powiatu w Myszkowie

Uchwała Nr XXXV /265/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Ad. 25. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Janusz Jakubiec - Zgodnie z § 11 ust.1. Statutu Powiatu Myszkowskiego Rada
Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Proszę o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Jadwiga Skalec – zgłaszam na wiceprzewodniczącą rady powiatu panią
radną Zofię Jastrzębską
Pani radna Zofia Jastrzębska wyraziła zgodę.
Janusz Jakubiec – Czy są inni kandydaci ?
Piotr Bańka – Zgłaszam kandydaturę pana Mariusza Trepki
Mariusz Trepka wyraził zgodę na kandydowanie.
Ustalenie regulaminu dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar – odczytała
regulamin dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, ww.
regulamin stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Uwag, pytań do przedstawionego regulaminu nie zgłoszono.
Ww. regulamin został przez Radę przyjęty przy 17 głosach „za”, nie bierze
udziału w głosowaniu radny Marian wróbel.
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Janusz Jakubiec – Proszę rozdać przygotowane przez komisję skrutacyjną
karty do głosowania. Zarządzam głosowanie oraz przerwę na obliczenie
oddanych głosów.
Przeprowadzenie tajnego głosowania.
W wyniku głosowania, jednogłośnie za – przy 17 głosach „za”, Rada
głosowała za zebraniem kart do głosowania, zniszczeniem ich i ponownym
przeprowadzeniem głosowania.
Komisja skrutacyjna zebrała wszystkie karty do głosowania.
Protokół ze zniszczenia ww. kart stanowi załącznik nr 32 od niniejszego
protokołu.
Komisja skrutacyjna przygotowała nowe karty do głosowania.
Zarządzono ponowne głosowanie.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Dorota Kaim Hagar odczytała protokół
komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania, ww. protokół
stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
W wyniku tajnego głosowania, przy 11 głosach „za” na wiceprzewodniczącą
Rady Powiatu wybrana została pani Zofia Jastrzębska.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Uchwała Nr XXXV /266/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji
Budżetowo – Finansowej.
Andrzej Jastrzębski – Komisja Budżetowo – Finansowa na funkcję
Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej proponuje kandydaturę
pana Dariusza Laseckiego.
Radny Dariusz Lasecki wyraził zgodę.
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Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetowo
– Finansowej.
Uchwała Nr XXXV /267/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 17 głosach „za”
(jednogłośnie).
Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Myszkowskiego.
Godz. 14.30 – salę obrad opuścił Łukasz Stachera – na sali jest obecnych 16
radnych.
Janusz Jakubiec - Proponuję wynagrodzenie dla starosty Myszkowskiego
pana Łukasza Stachery w wysokości 10.780 zł miesięcznie, w tym
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.600, dodatek funkcyjny – 2.100 ,
dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, tj.3.080 zł. Jest ono mniejsze od wynagrodzenia
poprzedniego starosty o 1350 zł.
Otwieram dyskusję nad podanymi kwotami
Piotr Bańka – Jaki jest zakres, jakie są widełki ?
Sekretarz Powiatu – Iwona Hałaczkiewicz – widełki dla starosty – od 4500 do
6000, dodatek funkcyjny 2100, dodatek specjalny do 40 % wynagrodzenia
zasadniczego i funkcyjnego.
Piotr Bańka- Co to jest dodatek specjalny, za jakie dodatkowe osiągnięcia on
przysługuje ?
Janusz Jakubiec – tj. dodatek związany z funkcją
Piotr Bańka – Co to jest ten dodatek specjalny, jeżeli podejmuje się decyzję o
przyznaniu od 0 – 40 % to należałoby wiedzieć za co.
Sekretarz Powiatu – wójtowi, burmistrzowi, staroście przysługuje dodatek
specjalny, w kwocie co najmniej 20 % łącznego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego, nie przekraczającej jednocześnie 40 %
tej kwoty.
Piotr Bańka – dlaczego pan maksymalną stawkę ustalił?
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Janusz Jakubiec – Stawka
poprzedniego starosty.

jest

porównywalna

z

wynagrodzeniem

Piotr Bańka – Ja mam inną propozycje 20 %, mamy czas kryzysu, jeżeli nowy
starosta wykaże się wybitnymi osiągnięciami wtedy rada może mu dać
nagrodę.
Sekretarz Powiatu – Staroście nie przysługuje nagroda.
Mariusz Trepka – on jeszcze nie pracował, był trenerem gdzie jego roczny
dochód wynosił 9 tys zł. Wnioskowałem o obniżenie diet, będę wnioskował o
wprowadzenie tego punktu na najbliższą sesję.
Proponuję następujące wynagrodzenie – 4500 zasadnicze, 2100 funkcyjny i
20% dodatek specjalny
Janusz Jakubiec –Jeżeli ustalimy tą stawkę to starosta będzie zarabiał mniej 2
tys. niż wicestarosta.
Andrzej Jastrzębski – powinniśmy przyznać takie wynagrodzenie jakie miał
poprzednik, zakres obowiązków nie zmniejszył się, jest taki sam a nowy
starosta nie ma dodatku za staż pracy, takie jest moje zdanie.
Danuta Służałek Jaworska –jakie jest przeciętne, średnie wynagrodzenie
pracownika starostwa ?
Ryszard Chachulski – Zdumiała mnie argumentacja pana radnego
Jastrzębskiego, proszę sobie przypomnieć jakie miał wynagrodzenie
obejmując stanowisko pan Marian Wróbel. Zaproponowaliście maksymalny
dodatek specjalny, funkcyjny. Jakie będzie miała rada argumenty, jeżeli za
dwa trzy miesiące okaże się że nowy starosta pracuje bardzo dobrze. Zostawił
bym wynagrodzenie zasadnicze 5600, powinniśmy zostawić sobie furtkę
dodatek specjalny i dodatek funkcyjny.
Pan wicestarosta do dzisiaj zarabiałby więcej, nie ma dodatku specjalnego,
pan starosta ustali wynagrodzenie dla wicestarosty, proponuję dodatek
specjalny w wysokości 30 %, zostawmy sobie rezerwę w wysokości 500 zł na
dodatku funkcyjnym i 10 % na dodatku specjalnym.
Piotr Bańka – ja wycofuję swoją propozycję
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie następujące wnioski :
Wniosek pana radnego Mariusza Trepki – wynagrodzenia zasadnicze
w wysokości 4500, dodatek funkcyjny 2100 i dodatek specjalny – 20 %.
Ryszard Chachulski – wynagrodzenie powinno nas interesować łącznie,
wynagrodzenie zasadnicze jest najważniejsze
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Janusz Jakubiec – wynagrodzenia zasadnicze były dwa wnioski – 5600 i 4500
zł.
Za wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 5600 głosowało 12 radnych,
przeciwko 1 radny.
Za dodatkiem funkcyjnym w wysokości 1600 – zgłoszony wniosek przez
radnego Ryszarda Chachulskiego – głosowało 2 radnych, przeciw 12
radnych, wstrzymał się 1 radny.
Za dodatkiem w wysokości 2100 głosowało 11 radnych, przeciwko 1 radny,
wstrzymał się 1 radny.
Za dodatkiem specjalnym w wysokości 30 % (wniosek zgłoszony przez
radnego Ryszarda Chachulskiego ) - głosowało 3 radnych, przeciwko 8
radnych, wstrzymał się 1 radny.
Za dodatkiem specjalnym w wysokości 40 % głosowało 8 radnych, przeciw 2
radnych, wstrzymały się 2 osoby.
Piotr Bańka - Chciałbym oświadczyć że obecne na sesji 4 osoby z klubu
radnych PiS nie brały udziału w tym pseudo głosowaniu.
Za wynagrodzeniem w kwocie w wysokości 10.780 zł miesięcznie, w tym
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.600, dodatek funkcyjny – 2.100 ,
dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, tj.3.080 zł, głosowało 8 radnych za, 4 radnych
przeciw, 4 radnych się wstrzymało.
Przedstawicielka Komisji Uchwał i Wniosków – Anna Socha - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Myszkowskiego.
Uchwała Nr XXXV /268/ 2009
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta przy 9 głosach „za” ,
3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Ad.28. Wnioski i oświadczenia radnych.
Mariusz Trepka – Podtrzymuję swój wniosek o wprowadzenie do porządku na
najbliższej sesji projektu uchwały dot. obniżenia diet dla radnych
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Andrzej Hutnik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Pan zarzuca
opozycji że nie chce brać czynnego udziału w pracach rady powiatu ale ja
nie słyszałem żeby opozycji tutaj cokolwiek zaproponowano. Ja w
samorządach
pracuję
już
wiele
lat.
Pamiętam
że
funkcje
wiceprzewodniczącego rady, przewodniczącego komisji dostawali radni z
opozycji. Przewodniczącego komisji rewizyjnej dostawała zawsze opozycja,
żeby móc patrzeć władzy na ręce. Jest mi wstyd ze te organy zostały
wykorzystane w takim celu.
Odnosząc się też do wynagrodzenia pana starosty, ja rozumiem że trzeba
zachować wynagrodzenie dla wicestarosty, dokonując przyznania
maksymalnych dodatków ale doświadczenie obecnego starosty jest
nieporównywalnie mniejsze. To jest demoralizacja to co zrobiliście w tej chwili.
Nie wiem czy państwo wiecie jaki to jest ten klub Polonia Poraj, tam prezesem
jest pan Stachera, trenerem jest pan Stachera a może nawet i sprzątaczką
jest pan Stachera
Starostą zostaje osoba bez żadnego doświadczenia.
Kiedy platforma obejmowała rządy miało być pięknie i przejrzyście ale jest to
niesmaczne i demoralizujące.
Odniosę się do jednej rzeczy dot. wypowiedzi pani poseł Wiśniewskiej
i artykułu redaktora Mazanka odnośnie mieszkań na Światowicie. Pan
Mazanek się oburzył jak ktoś śmie zwracać mu uwagę bo on jest jedyną
wyrocznią w Myszkowie. Stwierdził że struktury demokratyczne w mieście
i powiecie zakładał on a reszta to są frajerzy.
Ja bym się nie zdziwił gdybym jutro w myszkowskiej przeczytał ze staroście
kazał się zwolnić ze stanowiska PiS.
Tak samo wygląda koalicja na szczeblu wojewódzkim. Kiedy był poprzedni
zarząd i lewica i PO i Pis mieli swoje ale kiedy odwołali marszałka
Moszyńskiego z PO za to że doprowadził do koalicji z PiS wszystko się zmieniło.
W poprzednim zarządzie były osoby które za komuny zajmowały wysokie
stanowiska bo inaczej nie umieją.
Janusz Jakubiec – Ja jestem obrażany przez przewodniczącego klubu PiS co
najmniej na co drugiej sesji, ciągle słyszę że się nie znam na przepisach, że nie
umiem prowadzić sesji. Każdy może wstać zarzucić komuś coś bo może
jeszcze i będzie coraz gorzej bo jest coraz bliżej wyborów.
Andrzej Hutnik – Chodziło mi o zasady, widocznie pan nie zrozumiał.
Ryszard Chachulski – Panie przewodniczący, miałem nadzieję że dzisiejsza
sesja coś zmieni w funkcjonowaniu rady. Ja współczuję bardzo panu staroście
Stacherze bo on zadeklarował współpracę z e wszystkimi radnymi ale wy mu
na to nie pozwolicie.
Dlaczego nie poparliście państwo pana radnego Mariusza Trepki na funkcje
wiceprzewodniczącego rady. Wy uzurpujecie sobie prawo, że wy macie
rządzić.
Przykry fakt dla wszystkich radnych, po posiedzeniu połączonych komisji –
było otwarcie ronda, specjalnie przełożono posiedzenie komisji, bo się
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spieszycie do jednego, bo jest wstęga , ksiądz i gazeta napisze.. tj. nie
pierwsza taka sytuacja w naszej radzie.
Pewne działania są podejmowane ze szkodą dla powiatu, bo nie zostaną
wykonane dochody..
Ja panu gratuluję, mam nadzieję że pan wytrwa w tym co pan mówił, bo
w działaniach rozsądnych będzie pan miał wsparcie.
Do tej pory robiliście żeby zaspokoić ambicje poszczególnych radnych.
Obejmuje pan funkcję w bardzo trudnej sytuacji – zarzuty postawione
pracownikom starostwa, bardzo nieprzemyślane decyzje odnośnie zmiany
umowy na obsługę bankową budżetu powiatu. Z tego co wiem kasa dzisiaj
nie funkcjonowała, już były telefony, bo trzeba było chodzić do BGŻ – tu.
Piotr Bańka – w Internecie po wypisaniu hasła powiat myszkowski afera
wyskoczyło aż 360 plików. Te artykuły są to ja już nie wiem, czytam
myszkowska afera powiatowa, starosta myszkowski będzie miał proces,
starosta myszkowski po wyroku..
To jest straszne że na komisjach, przed sesją, sprawa która toczy się w
prokuraturze, te tematy w ogóle nie były rozważane.
Nikt nie zastanawia się nad przyczynami.
Kiedy był tu punkt o rezygnacji członków zarządu to miałem nadzieję że te
rezygnacje faktycznie wpłynęły, że te osoby miały poczucie wstydu,
odpowiedzialności ale okazało się że nie, że to jest automat, skoro starosta
rezygnuje. To co się stało dzisiaj wybranie tych samych ludzi jest tragiczne, to
uczucie samozadowolenia jest tragiczne. Jestem już radnym trzecią
kadencję ale tak złych stosunków miedzy radnymi jeszcze nie było.
Jadwiga Wiśniewska – Poseł na Sejm RP - państwo z koalicji powinni sobie
przeczytać co oznacza słowo demokracja, demokracja upadła kiedy
zawiązaliście tą koalicję wstydu, rozwiązał się worek z aferami.
Mam nadzieję że starosta człowiek młody pełen entuzjazmu zmieni coś.
Kiedy przeczytałam w prasie o tych aferach, zadzwoniłam tydzień temu do
pana wicestarosty z pytaniem co się stało a on na to że nic się nie stało.
Pozamienialiście się państwo stołkami, to jest koalicja stołkowiczów.
Ale wśród was jest wielu przyzwoitych ludzi.
Pan starosta będzie się uczył przez ten rok, i my będziemy za to płacić 10 tys.
miesięcznie, mam nadzieję że będzie się pan uczył szybko i skutecznie.
Janusz Jakubiec – Przewodniczący Rady – Miałem nadzieję że pani
podziękuję za to że pani nikogo nie obraziła ale to stwierdzenie koalicja
wstydu, trzeba by się w piersi uderzyć, w podobnej koalicji z samoobroną
byliście państwo 2 lata temu.
Jadwiga Wiśniewska – ale rząd pana Kaczyńskiego podał się do dymisji a
pan Jastrzębski członek zarządu zadał pytanie po ile były przelewy po 20 czy
po 80 groszy, czyli nie miał sam wiedzy na ten temat.

29

Mariusz Trepka – Kiedy mówiłem żeby składać wnioski podwójnie nie
uwzględniono tego, mam nadzieję, pan to będzie uwzględniał co mówimy,
nie mówił z automatu że nie.
Piotr Bańka – W czasie głosowania podszedł do mnie jeden z dziennikarzy z
pytaniem czy fakt że urna jest wynoszona poza salę obrad jest zgodny z
przepisami, czy jest to zgodne z prawem?
Chciałem zgłosić taką sugestię.
Ad.29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Janusz Jakubiec Przewodniczący Rady – do zgłoszonych interpelacji pan
starosta odniesie się na piśmie.
Ad.30. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady – Janusz Jakubiec – Szanowni Państwo, uprzejmie
informuję, że wyczerpany został porządek obrad dzisiejszej sesji.
Zamykam XXXV sesję Rady Powiatu w Myszkowie III kadencji.
Dziękuję wszystkim za udział w obradach.
Obrady sesji zakończono o godz. 15.20

Protokołowała:
Agata Pluta
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