
P R O T O K Ó Ł  Nr  XXXIX/2013

z  SESJI  RADY  POWIATU  SKARŻYSKIEGO

odbytej 26 czerwca 2013r.

Miejsce odbycia sesji – Sala Konferencyjna Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 101

Godzina rozpoczęcia obrad - 900

W sesji udział wzięli:
 

- Poseł na Sejm RP – Maria Zuba,

- Wiceprezydent Miasta – Grzegorz Małkus,

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu,

- przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i zawodowych,

- Starosta  –  Michał  Jędrys  i  Wicestarosta  Powiatu  Skarżyskiego  – 
Waldemar Mazur, 

- Członkowie  Zarządu  Powiatu  –  Stanisław  Dymarczyk,  Zenon 
Nowakowski i Katarzyna Bilska, 

- Sekretarz i Skarbnik Powiatu Skarżyskiego, 

- Radni Powiatu Skarżyskiego,

- przedstawiciele lokalnych mediów,

- przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych działających na terenie 
powiatu. 

Lista  obecności  radnych  biorących  udział  w  sesji  oraz  gości  –  w 
załączeniu.

Sesję  Rady  Powiatu  Skarżyskiego  protokołowała:  Joanna  Wężyk  – 
Kierownik Biura Rady Powiatu.

STRESZCZENIE   POSIEDZENIA

Ad.pkt.1 Otwarcie sesji

XXXIX  w  kadencji  Sesję  Rady  Powiatu  Skarżyskiego  otworzył 
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego - Pan Eugeniusz Cichoń. 

Następnie powitał gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych Powiatu 
Skarżyskiego oraz wszystkich biorących udział w Sesji.  
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Ad.pkt.2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Eugeniusz  Cichoń  poinformował 
zebranych, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 17 radnych co stanowi 81 % 
ogólnego  składu  Rady.  W  trakcie  obrad  liczba  radnych  uczestniczących 
w sesji wyniosła 20 osób – co stanowiło 95 % składu Rady. Przewodniczący 
Rady wskazał, że Sekretarzem obrad zgodnie z porządkiem alfabetycznym 
będzie  Radna Katarzyna Bilska

Następnie  stwierdził,  że  Państwo  Radni  wraz  z  zawiadomieniem
o dzisiejszej Sesji otrzymali projekt porządku obrad.

Zapytał, czy do przedstawionego projektu porządku XXXIX Sesji Rady 
Powiatu Radni, lub członkowie Zarządu Powiatu zgłaszają uwagi lub wnioski. 

Starosta  Michał  Jędrys  wniósł  o  rozszerzenie  porządku  obrad  o 
przyjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Opieki, 
Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku – Kamiennej. 
Zaproponował aby znalazł się on w punkcie 11 ppkt. 11. 

Ponieważ  nie  zgłoszono  innych  uwag  Przewodniczący  Rady 
Eugeniusz Cichoń poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad dotyczący rozpatrzenia i przyjęcia 
uchwały  w  sprawie:  uchwalenia  Statutu  Zespołu  Placówek  Opieki, 
Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku – Kamiennej 
został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad 
wraz z wprowadzoną zmiana. 

Porządek XXXIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został 
przyjęty jednogłośnie.

Ad.pkt.3  Przyjęcie  protokołu  z    XXXVIII    Sesji  Rady  Powiatu   
Skarżyskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady –  Bożena Bętkowska –  przedstawiła 
wniosek o  przyjęcie  protokołu  z  XXXVIII  sesji  Rady Powiatu Skarżyskiego 
informując, że radni nie wnieśli do protokołów żadnych uwag. 

Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  przyjęcie 
protokołu z XXXVIII sesji.

Protokół z XXXVIII sesji został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
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Ad.pkt.4  Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  Powiatu 
Skarżyskiego między sesjami.

Starosta  –  Michał  Jędrys  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami w okresie od 25.05.2013 do 
26.06.2013. 

/sprawozdanie w załączeniu/

Starosta  –  Michał  Jędrys  przypomniał,  że  w  dniach  od  9  do  11 
czerwca  wystąpiły  tragiczne  wydarzenia  związane  z  silnymi  ulewami, 
skutkującymi  podtopieniami  wielu  domów  oraz  sklepów  na  terenie 
Skarżyska.  Podziękował  wszystkim  osobom  zaangażowanym
i uczestniczącym w akcji  ratowania mienia mieszkańców naszego powiatu. 
Następnie poprosił o wystąpienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendanta  Powiatowej  Policji,  dyrektora  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej  oraz  Komendantów  Ochotniczych  Straży  Pożarnej
i  wspólnie  z  Przewodniczącym  Rady  wręczył  podziękowania  za  sprawnie 
przeprowadzoną akcję. 

Ad.pkt.5 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie głos zabrała:

Radna Renata Bilska  odniosła się do tematu podtopień na terenie 
Skarżyska, w związku z ostatnimi gwałtownymi opadami deszczu. Poprosiła 
o  podjęcie  stosownych  działań  eliminujących  zagrożenia  podtapiania  
i zalewania posesji i  budynków mieszkalnych w Osiedlu Książęce. Wyraziła 
zdanie,  że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest  niedrożność rowów 
melioracyjnych. Urządzenia te utrzymywane były przez spółkę, która już nie 
funkcjonuje.  Taki  stan  rzeczy  stworzył  zagrożenie  dla  poczucia 
bezpieczeństwa  mieszkańców.  Zgodnie  z  przepisami  starosta  może 
podejmować  szereg  działań,  które  przyczynią  się  do  poprawy  stanu 
utrzymania urządzeń melioracji wodnych. W imieniu mieszkańców poprosiła 
o podjęcie działań w tej kwestii. Ponadto zwróciła się z prośbą o interwencję 
Starosty  w  GDDKiA  w  sprawie  dokonania  w  możliwie  najkrótszym czasie 
napraw  uszkodzonych  zjazdów  na  posesje  mieszkańców  ul.  Warszawskiej 
oraz  właściwego  utrzymania  rowów  wzdłuż  tej  ulicy,  które  w  opinii 
mieszkańców  należy  pogłębić.  Dodała,  że  mieszkańcy  skarżą  się  na 
nieprawidłowe prace konserwujące.  Podczas  ścinania  trawy zostaje ona w 
rowach melioracyjnych,  co powoduje zarastanie tychże rowów. Na osiedlu 
Pogorzałe występuje ten sam problem. W związku ze zniszczonymi zjazdami, 
na  posesje  nie  mogę  wjechać  szambiarki  ani  śmieciarki.  W  razie  nagłej 
potrzeby nie będzie możliwości wjazdu karetki ani policji. Na zadanie pytania 
poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
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Przewodniczący Eugeniusz Cichoń  kontynuował  temat  podtopień. 
Oświadczył,  że  rzeczka,  która  płynie  ze  źródełka  z  Brzasku  przysparza 
mieszkańcom  wielu  problemów.  Rzeczka  przepływa  przez  obszary 
poszczególnych działek. Na jednej z posesji teren został zasypany, założone 
zostały drenaże, niestety ich przekrój jest o połowę mniejszy od wymaganych 
w  tym  miejscu.  Przewodniczący  dodał,  iż  wie,  że  toczy  się  spór  między 
urzędem miasta a urzędem marszałkowskim, kto powinien dbać o ten ciek 
wodny. Urząd marszałkowski twierdzi,  że jest to ciek okresowy, natomiast 
urząd miasta informuje, że ciek ujęty jest w mapach i planach geodezyjnych. 
Z  związku  z  obecnością  na  sali  obrad  Grzegorza  Małkusa  –  Zastępcy 
Prezydenta Miasta,  poprosił o informację na ten temat. 

Ad.pkt.6 Wolne wnioski i oświadczenia. 

Pan  Zbigniew  Zaborski  -  Skarżyski  Klub Sportów  Walki – 
poinformował,  że  w  październiku  powstał  Skarżyski  Klub  Sportów  Walki, 
który boryka się z problemem braku odpowiedniej lokalizacji. Oświadczył, że 
Klub otrzymał propozycję od Pana Starosty, za którą serdecznie dziękuje,  
a  jest  to  pomieszczenie  po  byłej  stołówce w TZN.  W związku  z  tym,  że 
niedawno szkoła miała być likwidowana, wyraził obawy swoje i rodziców, czy 
w przyszłości klub nie miałby problemów jeśli budynek chciano by sprzedać. 
W związku z powyższym zapytał, czy byłoby inne miejsce gdzie klub mógłby 
realizować swoją działalność bliżej centrum. 

Następnie  poinformował,  że  planowany  jest  wyjazd  dzieci  na  obóz 
sportowy w Jastrzębiej Górze. Koszt obozu to 1000zł na 2 tygodnie. Niestety 
nie wszyscy uczęszczający do klubu mogą sobie na taki wydatek pozwolić. 
Wiele  dzieci  jest  z  rodzin  ubogich  i  nie  stać  na  wyjazd.  Ponieważ  Klub, 
rozpoczął  działalność  formalną  od  kwietnia  i  nie  ma  środków  na 
dofinansowanie  wyjazdu  dla  tych  dzieci,  poprosił  o  wsparcie  i  pomoc 
finansową na ten cel.

Na zakończenie poinformował, że reprezentanci Klubu uczestniczyli w 
ostatnią sobotę w mistrzostwach województwa i na 10 zawodników, 9 wróciło 
ze złotymi medalami. 

Pan  Dariusz  Sasal  –  Prezes  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w Kierzu Niedźwiedzim  podziękował Staroście i Zarządowi za pozytywne 
rozpatrzenie  wniosku  o  wsparcie  finansowe  na  zakupu  wyposażenia  do 
samochodu STAR244,  który czynnie pomagał przy podtopieniach i  ratował 
mienie ludzkie.  

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Cichoń  przypomniał,  że  jakiś 
czas temu wpłynął list ze szkoły w Bliżynie z prośbą o finansowe wsparcie 
wyjazdu na zieloną szkołę. Podziękował wszystkim za dokonane wpłaty na 
ten cel.
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Ad.pkt.7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

Starosta Powiatu – Michał Jędrys odniósł się do wypowiedzi Radnej 
Renaty Bilskiej oraz do tematu podtopień na terenie Skarżyska. 
Oświadczył,  że z  jego inicjatywy 19 czerwca odbyła się narada robocza z 
udziałem przedstawicieli GDDKiA, Nadleśnictwa Suchedniów oraz Skarżyska, 
Urzędu  Miasta  oraz  Starostwa  Powiatowego.  Podtopienia,  które  wystąpiły 
ostatnio były sytuacją wyjątkową, ponieważ na 1 m2 44 l wody. Dodał, że 
istnieją  dwie  przyczyny  podtopień.  System  odprowadzania  wód  jest 
niewłaściwy (rowy nie są oczyszczone, pogłębione lub przepusty na mostkach 
nie są wyczyszczone) albo zostały zaburzone stosunki wodne. Tak właśnie 
jest  min  na  ul.  Słonecznej  gdzie  podczas  budowy  odcinka  obwodnicy 
Skarżyska został zamknięty odpływ wody z rowu. Rów ten został wykopany 
przez nadleśnictwo w celu zabezpieczenia wejścia do lasu, nie jest to jednak 
rów melioracyjny ani oprowadzający wodę deszczową. Kolejne miejsce to ul. 
Kopernika gdzie znajdują się zbyt małe  przekroje przepustów, jak również w 
niektórych miejscach brakuje rowów odprowadzających bądź część rowów 
została  zasypana  i  nie  pełni  swojej  funkcji.  Rów,  który  został  częściowo 
przekopany przy budowie ul. Kopernika zostanie przekopany do końca czyli 
do rzeki Oleśnicy. Dodał, że na ul. Warszawskiej formalnie funkcjonuje spółka 
wodna,  niestety  w praktyce  spółka  ta  dawno przestała  istnieć.  Zgodnie z 
prawem wodnym jeżeli spółka nie funkcjonuje odpowiedzialni za melioracje 
terenów są właściciele nieruchomości. 

Następnie  poinformował  jakie  decyzje  zostały  podjęte  w  związku  z 
zaistniałą sytuacją. Lasy Państwowe dokonają inspekcji rowów znajdujących 
się  na ich terenie,  dokonają pogłębienia  oraz udrożnienia  tych że rowów. 
Ponadto  zostaną  wykonane  pogłębienia  głównych  odcinków  rowów 
melioracyjnych.  Przypomniał,  że  rowy  te  pełnią  dwie  funkcje,  są  rowami 
melioracyjnymi oraz  odprowadzają wodę deszczową. Zaplanowana zostanie 
przez  Generalną  Dyrekcję  budowa  przepustu  pod  drogą  Nr  7  który 
przeprowadzi  wodę  z  jednej  strony  ulicy  na  drugą.  Generalna  Dyrekcja 
zobowiązała się także do oprowadzenia wody gromadzącej się przy lesie przy 
ul. Słonecznej do swoich rowów. Dodał, że czynności te zostaną wykonane w 
jak najkrótszym czasie, gdy tylko pogoda pozwoli na wprowadzenie ciężkiego 
sprzętu na podtopione tereny. Zaznaczył jednocześnie,  że na ul.Rycerskiej 
jest  problem ponieważ są niedrożne przepusty,  a  utrzymywanie  drożności 
przepustów  leży  po  stronie  właścicieli  posesji.  Dodatkowo  wielokrotnie 
zdarzało się, że rowy były zasypywane przez mieszkańców. Dodał, że przy 
modernizacji  i  budowie  nowych  odcinków  dróg  prowadzone  są  pracę 
udrożniające  rowy.  Problem  ul.  Warszawskiej  zostanie  rozwiązany  gdy 
zostanie dobudowany brakujący odcinek obwodnicy. 

Poprosił także mieszkańców o rozwagę, ponieważ zdarzają się sytuacje 
gdzie  na  odcinku  drogi  przepusty  pod  mostkami  wjazdowymi  na  posesje 
mają  średnice  60  cm,  a  kolejny  przepust  ma  28  cm.  Tak  więc  nie  ma 
możliwości żeby woda płynąca dużym strumieniem nagle przepłynęła przez 
tę  małą  średnicę.  Dodał,  że  rów  znajdujący  się  pod  lasem,  który  ma 
uniemożliwiać wjazd samochodom do lasu, wielokrotnie był rozkopywany lub 
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rozjeżdżany przez co woda podczas silnych opadów spłynęła na posesję. Na 
ul.  Warszawskiej  zostały  zidentyfikowane  dwa  miejsca  spływu  wody. 
Zaapelował  do  mieszkańców  aby  przy  swoich  posesjach  czyścili  rowy  i 
usuwali  z  nich  zaległe  śmieci.  Następnie  oświadczył,  że  dysponuje  już 
informacją o ocenie szkód po podtopieniach na terenie powiatu, jest to kwota 
rzędu 6 mln. zł. O taką też kwotę wystąpiliśmy do Wojewody na usunięcie 
szkód.  

Następnie odniósł się do wystąpienia Przewodniczącego. Z informacji 
jakie  posiada,  przygotowywany  jest  projekt  odprowadzania  wody,  która 
zbiera się na zakręcie i przekierowania jej na drugą stronę drogi krajowej nr 
42.  

W dalszej części wystąpienia odniósł się do wystąpienia Pana Zbigniewa 
Zaborskiego  i  tematu  lokalizacji  dla  Klubu Sportów  Walki.  Dodał, że 
lokalizacja,  która  została  zaproponowana  jest  dobrą  lokalizacją.  Poprosił 
o rozważenie jej ponownie. Oświadczył, że nie ma planów sprzedaży tejże 
nieruchomości. 

Kolejny poruszony temat dotyczył zakupu wyposażenia do samochodu 
strażackiego  STAR224.  Wyraził  nadzieję  że  radni  przegłosują  pomoc  dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim. Podziękował strażakom 
ochotnikom, których podczas podtopień na terenie powiatu pracowało blisko 
stu. Na zakończenie jeszcze raz podziękował wszystkim instytucjom, które 
pomagały w tych trudnych dla miasta i jego mieszkańców chwilach.

Ad.pkt.8    Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego,  sprawozdania    
z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok i podjęcie uchwał:

1)  sprawozdanie  finansowe,  sprawozdanie  z  wykonania 
budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia 
powiatu,

Starosta  Michał  Jędrys przedstawił  sprawozdanie  finansowe oraz  
z  wykonania  budżetu  powiatu  za  2012  rok,  a  także  informację  o  stanie 
mienia powiatu.

/sprawozdania oraz wystąpienie Starosty w załączeniu/

2)  opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 
2012 rok,  

Starosta  Michał  Jędrys przedstawił  opinię  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Kielcach  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  powiatu 
skarżyskiego za 2012 rok.

/opinia w załączeniu/
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3) opinia  Komisji  Rewizyjnej  w sprawie:  wykonania  budżetu 
powiatu skarżyskiego za 2012 rok,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Czubak przedstawił 
opinię Komisji w sprawie: wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2012 
rok.

/opinia w załączeniu/

4)  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie:  udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

Przewodniczący  Stanisław  Czubak przedstawił  wniosek  Komisji 
Rewizyjnej  w  sprawie:  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Powiatu 
Skarżyskiego.

/wniosek w załączeniu/

5)  opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  o 
wniosku Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Stanisław Czubak odczytał opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.

/opinia w załączeniu/

6) dyskusja,

Radny  Jerzy  Żmijewski  odniósł  się  do  sprawozdania  finansowego 
oraz  całości  materiałów  dotyczących  wykonania  budżetu.  Oświadczył,  że 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych porównując numeratywnie działy, 
rozdziały i paragrafy, sprawozdanie zgadza się z wielokrotnie podejmowanymi 
zmianami budżetu. Jednak w jego przekonaniu, nie wszystko wygląda tak 
„różowo”, dlatego że jeśli przyjmiemy pierwotne założenia budżetu i ostatni 
grudniowy to w niektórych przypadkach są znaczne różnice. I tak np. w roku 
2012  pierwotny  budżet  w  dziale  750-administracja  publiczna  rozdział
75020-starostwo powiatowe, zakładał wynagrodzenia i pochodne na poziomie 
ponad 4  mln.  800  tys.  zł.  Wykonanie  według  sprawozdawczości  wyniosło 
ponad 5 mln. 500 tys. zł. Jest to wzrost funduszu płac o ponad 12 %. Dodał, 
że mówiło się o rozważnym postępowaniu w zakresie wynagrodzeń, które nie 
powinno  być  wyższe  niż  inflacja  roku  poprzedniego.  W  dalszej  część 
wystąpienia odniósł się do zadań inwestycyjnych. Z początkiem roku zadań 
inwestycyjnych było 8, natomiast na koniec roku zadań tych było 36. Z 23 
zadań rocznych, zostało wykonanych 20 zadań, natomiast 3 zadania w ogóle 
nie były zrealizowane. Wyraził zdanie, że jest swoboda przy realizacji zadań 
wieloletnich  –  na  36  zadań  zrealizowano  11,  w  trakcie  realizacji  jest  21 
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zadań,  z  czego 12 to projekty realizowane przez jednostki  organizacyjne,
a  nie  zrealizowano   4.  Z  zadań  inwestycyjnych  nie  zrealizowano  zadania 
dotyczącego ul. 3-Maja oraz ul. Pięknej co przyniosło oszczędności w kwocie 
14 mln. zł. Na zakończenie dodał, że deficyt początkowy planowany był na 
kwotę 13 mln, a za kwotę 14 mln. nie zrealizowano zadań, oznacza to, że 
deficytu w ogóle nie powinno być. W czasie trwania roku, uchwałami rady 
wprowadzono  nowe  zadania,  które  pochłonęły  zaoszczędzone  pieniądze. 
Poinformował,  że  radni  często  otrzymują  informacje  nie  do  końca 
wyczerpujące dane zagadnienie.  

Starosta Michał Jędrys odniósł się do wypowiedzi radnego Jerzego 
Żmijewskiego.  Oświadczył,  że  RIO  nie  miało  zastrzeżeń  do  wykonania 
budżetu. Odnośnie ilości zdań dodał, że budżet jest płynny, a zobowiązania 
wobec potrzeb społecznych należy realizować na bieżąco. Dlatego też w ciągu 
roku  tyle  zmian  i  wprowadzanie  nowych  zadań.  Odpowiednie  zarządzanie 
przy wykonaniu inwestycji skutkuje tym, że wykonujemy ich znacznie więcej. 
Przytoczył przykład zagospodarowania terenu wokół starostwa, które miało 
kosztować 1mln 300 tys zł. a wyniesie 700 tys. Poza dużymi inwestycjami 
wykonujemy szereg drobnych takich jak remont chodnika,  czy wykonanie 
dokumentacji, która pozwala nam na dalsze działanie. Oczywiście ponosimy 
ryzyko, że dokumentacja może nie zostać zrealizowana, ale gdybyśmy jej nie 
mieli nie moglibyśmy ubiegać się o dodatkowe środki z różnych źródeł. Na 
realizację  ul.3  Maja  otrzymaliśmy  dofinansowanie,  ponadto  jest  ona 
realizowana wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna, dzięki czemu zrobimy ją 
szybciej  i  w większym zakresie.  W związku z  tym, że w ciągu roku jest 
możliwość  pozyskania  środków z  różnych  źródeł  lub z  rożnych  względów, 
niezależnych od nas nie jest możliwe wykonanie zaplanowanych inwestycji, 
dlatego też następują zmiany w realizacji zaplanowanych na początku roku 
przedsięwzięć. 

Radny  Leszek  Lepiarz oświadczył,  że  Starosta  nie  odpowiedział 
radnemu Żmijewskiego na temat przekroczenia funduszu płac o ponad 700 
tys  zł.  Dodał,  że  jego  zdaniem  przekroczenie  świadczy  o  złej  polityce 
kadrowej. Zwrócił uwagę, że zatrudnia się nowych pracowników pomimo, że 
plan  finansowy  na  to  nie  pozwala.  Wskazując  na  złą  politykę  kadrową 
przypomniał, że w ubiegłym roku został zwolniony ze starostwa pracownik, 
któremu,  zgodnie  z  decyzją  Sądu  Okręgowego  w  Kielcach  za  bezprawne 
zwolnienie, Starosta musiał wypłacić odszkodowanie za okres pozostawania 
bez pracy czyli 6 miesięcy. Radny zapytał, jaka była to kwota.

Starosta Michał  Jędrys –  odpowiadając  radnemu,  wskazał,  że  nie 
było przekroczenia w funduszu płac. Wynikła różnica, wiązała się ze zmianą 
struktury  funkcjonowania  starostwa.  W  ubiegłym  roku  zaczął   działać  w 
starostwie  referat  do  spraw  obsługi  księgowej  szkół,  jak  również  zostały 
zatrudnione  sprzątaczki.  Sprzątanie  starostwa  nie  jest  już  zlecone  firmie 
zewnętrznej, co przyniosło korzyści finansowe. Wprowadzono również zmiany 
w  sposobie  ochrony  budynku.  Ochroną  zajmują  się  dozorcy,  którzy  są 
również  pracownikami  starostwa.  Wpłynęło  to  pozytywnie  na  zwiększenie 
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bezpieczeństwa w starostwie.
Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Lepiarza, co do zwolnionego 

pracownika. Dodał, że został on zwolniony karnie. Sąd przywrócił go do pracy 
uznając,  że  znajdował  się  w  okresie  ochronnym  i  nakazał  wypłatę 
odszkodowania.  Podsumował,  że  za  politykę  kadrową  i  realizację  zadań 
odpowiada  Starosta  i  ma  prawo  doboru  pracowników,  do  których  ma 
zaufanie. Jeżeli gdziekolwiek nastąpiło zwiększenie zatrudnienia to znaczy, że 
takie  były  potrzeby.  Jeszcze  raz  podkreślił,  że  nie  było  przekroczenia  
w  funduszu  płac,  a  jedynie  zostały  zwiększone  w  związku  z  przejęciem 
zadań.   

Radny Leszek Lepiarz – nie zgodził się ze Starostą co do zwolnionego 
pracownika. Oświadczył, że nie został on przywrócony z tego tytułu, że jest 
w okresie ochronnym lecz sąd nie potwierdził zarzutów postawionych przez 
Starostę.

7) podjęcie uchwały w sprawie:  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu 
powiatu skarżyskiego za 2012 rok,

Projekt  uchwały  w  sprawie: zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 
skarżyskiego  za  2012  rok,  przedstawiła Wiceprzewodnicząca  Rady 
Powiatu  -  Bożena Bętkowska.  

Ponieważ radni nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków  Przewodniczący 
Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie:    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz   
ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  powiatu  skarżyskiego  za 
2012  rok,   została  przyjęta  jednogłośnie  i  uzyskała  Nr   
278/XXXIX/2013.

   8) podjęcie  uchwały w sprawie:  udzielenia absolutorium dla 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego z  tytułu wykonania  budżetu za rok 
2012.  

Projekt  uchwały  w  sprawie: udzielenia  absolutorium  dla  Zarządu 
Powiatu  Skarżyskiego  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  rok  2012, 
przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  -  Bożena Bętkowska. 

Ponieważ  radni  nie  zgłosili  żadnych  uwag  ani  wniosków 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
Przeciw głosowało – 5 osób
Głosów wstrzymujących – 0
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Uchwała  w sprawie:  udzielenia  absolutorium dla  Zarządu  Powiatu 
Skarżyskiego  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  rok  2012,  została 
przyjęta i uzyskała Nr 279/XXXIX/2013.

Starosta  –  Michał  Jędrys  podziękował  Radzie  za  udzielenie  absolutorium 
Zarządowi  Powiatu.  Podziękował  również  członkom  zarządu  za 
zaangażowanie  w  podejmowane  przedsięwzięcia.  Szczególne  serdeczne 
podziękowania złożył  pracownikom wydziału finansowego z Panią Skarbnik 
Moniką Gębska na czele i pani Urszuli Wronie, która zajmuje się budżetem.   

Ad.pkt.9  Przyjęcie  „Założeń  programowych  działań  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej  Szpital  Powiatowy  im.  Marii 
Skłodowskiej-Curie na lata 2013-2018”.

1) aktualna sytuacja finansowa i kadrowa jednostki,
 

Dyrektor ZOZ-  Andrzej Jarzębowski przedstawił aktualną sytuację 
finansową i kadrową jednostki.

/sprawozdanie w załączeniu/

Radny  Jan  Gajda  odniósł  się  do  sytuacji  kadrowej  w  szpitalu. 
Oświadczył,  że  opierając  się  o  dane  przedstawione  w materiale,  sytuacja
w ZOZ jest na podobnym etapie jak sprzed kryzysu z ubiegłego roku. Lecz
w praktyce nie wygląda to tak dobrze. Przypomniał, że odeszło wtedy ponad 
20 lekarzy z  drugim stopniem specjalizacji.  Wielu  nowych lekarzy zostało 
zatrudnionych, jednak jest różnica między lekarzami pracującymi na umowę 
o pracę a umową kontraktową, np. na oddziale ortopedii, gdzie w ubiegłym 
roku  pracowało  7  lekarzy  oraz  3  rezydentów,  dodatkowo  kontrakt  był 
mniejszy niż obecnie. Aktualnie kontrakt jest zwiększony i zatrudnionych jest 
tylko 5 lekarzy, z czego jedna osoba odrabia staże i do wiosny przyszłego 
roku nie będzie jej w pracy, drugi lekarz przychodzi na dwa dni w tygodniu, 
trzeci na cztery dni. Dziennie pracuje najczęściej 2-3 lekarzy, którzy muszą 
wykonać pracę zaplanowaną na większą liczbę personelu. Dodał, że szpital 
wspomaga się lekarzami, którzy przyjeżdżają i wykonują procedury związane 
z endoprotezami. Lecz oni przyjadą, zrobią operację i odjadą, a ktoś tymi 
pacjentami  musi  się  zajmować.  Tak  więc  statystyka  nie  zawsze  oddaje 
prawdziwą sytuację. Kończąc zaapelował, aby dołożyć wszelkich starań aby 
pozyskać  nowych  lekarzy,  nawet  wśród  tych,  którzy  rok  temu odeszli  ze 
szpitala.

Radny Artur Berus  zapytał czy planowane są zmiany organizacyjne 
jeśli chodzi o opiekunki medyczne.  

 Dyrektor Andrzej Jarzębowski odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Gajdy,  oświadczył, że jest otwarty na rozmowy z lekarzami, bez względu czy 
są  to  byli  pracownicy  szpitala  czy  zupełnie  nowi  lekarze.  Podziękował 
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radnemu  Gajdzie  jako  lekarzowi,  który  objął  oddział  w  trudnej  sytuacji  
i wykazał się  dużą determinacją i dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, 
dzięki  czemu  oddział  ortopedii  w  chwili  obecnej  funkcjonuje  dobrze,  jest 
pozytywnie odbierany i może dorównywać ortopediom z sąsiednich szpitali. 
Dodał, że ciągle są poszukiwani nowi lekarze i ogłaszamy się, że jesteśmy 
zainteresowani  współpracą.  Podkreślił,  że  jako dyrektor  nie  tworzy żadnej 
bariery dla lekarzy, którzy wcześniej odeszli. 

Następnie  odpowiadając  radnemu  Berusowi  wskazał,  że  cały  czas 
występują zmiany personalne. Jest to pewien proces, który dotyczy różnego 
rodzaju  grup  pracowniczych.  Przypomniał,  że  wystąpił  problem  z  16 
pielęgniarkami wśród, których stworzyła się rezerwa kadrowa. Stało się to po 
przeniesieniu  oddziału  wewnętrznego  na  ul.  Szpitalną,  natomiast  na 
ul. Ekonomii ma zostać utworzony odział rehabilitacji. Na ten moment jeszcze 
oddział  nie  funkcjonuje  ponieważ  jest  problem  ze  zdobyciem  kontraktu 
i potrzeba czasu na zbudowanie odpowiedniej infrastruktury. Po rozmowach 
ze  związkami  zawodowymi,  znaleźliśmy  takie  rozwiązanie,  że  nie  będzie 
redukcji wśród pielęgniarek. Pielęgniarki wzmocnią dotychczasowe oddziały. 
Natomiast jest podobna ilość opiekunek medycznych, którym zaproponujemy 
pracę  w  innych  działach,  tam  gdzie  kończą  się  umowy  o  pracę  innym 
pracownikom  lub  w  działach,  które  niebawem  będą  potrzebowały 
wzmocnienia.  Planuje  się  powstanie  sterylizatorni,  która  także  będzie 
potrzebowała pracowników. Podsumowując powiedział,  że wśród personelu 
medycznego nie planowane są zwolnienia ewentualnie przesunięcia.
 

2)  przedstawienie  „Założeń  programowych  działań  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej  Szpital  Powiatowy  im.  Marii 
Skłodowskiej-Curie na lata 2013-2018”,

Dyrektor Andrzej Jarzębowski  przedstawił „Założenia programowe 
działań  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej  Szpital 
Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie na lata 2013-2018”,

/sprawozdanie w załączeniu/

Radna Małgorzata Kwiatkowska  zapytała czy w związku z planem 
utworzenia poradni ortopedycznej,  znajdzie się wystarczająca ilość lekarzy 
aby w tej poradni pracować. 

Dyrektor  Andrzej  Jarzębowski  oświadczył,  że  przedstawiony 
dokument jest dokumentem strategicznym, natomiast nie jest dokumentem 
na  dzisiaj  operacyjnym.  Dodał,  że  ze  struktury  zatrudnienia  na 
poszczególnych  oddziałach  widać  było,  że  jeszcze  3  miesiące  tematu  nie 
można  było  myśleć  o  utworzeniu  poradni  chirurgicznej,  natomiast  w 
programie  strategicznym  plan  taki  był  już  zapisany.  Wyraził  zdanie,  że 
prawdziwy system ścieżki  pacjenta powinien być również oparty o własną 
poradnię. Tak aby pacjent trafił do tego lekarza, który wykonywał operację. 
Tak  więc  jest  to  plan.  Poradnia  zostanie  otwarta  kiedy  ten  zespół  będzie 
posiadał odpowiednie zasoby kadrowe.
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Radna  Małgorzata  Kwiatkowska przypomniała,  że  system 
kontraktacji w specjalistce  jest 3 letni. Jesienią br będą składane kontrakty 
na  specjalistkę  na  najbliższe  3  lata.  Jeśli  nie  zakontraktujemy  poradni 
ortopedycznej w tym roku, ze względu na za małą ilość kadry, to okres 3 
letniej kontraktacji nam umknie i powstanie poradni ortopedycznej  odwlecze 
się na kolejne lata. Dodała, że istnieje możliwość by prosić NFZ o rozpisanie 
dodatkowego kontraktu w ciągu najbliższych trzech lat, jednak decyzja NFZ 
może być różna.

Dyrektor Andrzej Jarzębowski zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ 
dodatkowe zakresy usług powinny zostać zgłoszone w miesiącu czerwcu, aby 
NFZ do września mógł przygotować plan finansowy i nasz szpital taki akces 
złożył. Dodał, że szpital spełnia wymagania formalne. Oczywiście co innego 
są  wymagania  formalne,  a  co  innego  praktyka.  Wyraził  zdanie,  że  jeśli 
zostanie  przyznany  kontrakt  to  będzie  nas  stać  aby  zatrudnić  nowego 
lekarza.  

3) podjęcie uchwały.

Projekt  uchwały  w  sprawie: przyjęcie  „Założeń  programowych 
działań Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej  Szpital 
Powiatowy  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  na  lata  2013-2018” 
przedstawił Wicestarosta Powiatu  -  Waldemar Mazur.  

Radny  Leszek  Lepiarz  oświadczył,  że  dotychczas  sprawozdania,
z realizacji poszczególnych programów naprawczych, były przedstawiane  raz 
na  kwartał.  W  przedstawionym  projekcie  uchwały  mamy  zapis,  że 
sprawozdanie  będzie  składane  przynajmniej  raz  do  roku.  Radny  złożył 
wniosek o przedstawianie sprawozdania co najmniej dwa razy w roku. 

Dyrektor Andrzej Jarzębowski  odniósł się do wypowiedzi radnego 
Lepiarza.  Dodał,  że  aby  dobrze  przegotować  sprawozdanie  potrzebne jest 
zebranie danych finansowych, które najczęściej trawa od 2 do 3 miesięcy. 
Ponadto, dokument ten nie jest programem naprawczym, a dokumentem o 
działaniu  strategicznym  zawierającym  stwierdzenie,  że  naprawa  szpitala 
powinna odbywać się cały czas. Dokument ten powinien być modyfikowany 
raz do roku lub raz na dwa lata. Dlatego też założone przedstawianie raz do 
roku  sprawozdań  z  realizacji  jest  spójne  z  założeniami  zawartymi  w 
programie. 

Wicestarosta Waldemar Mazur  oświadczył,  że Zarząd rozważał  w 
jakim czasie powinny być składane sprawozdania i uznał, że raz do roku jest 
okresem  wystarczającym  i  odpowiednim  do  zapoznania  się  z  realizacją 
założeń programowych. Ponadto Zarząd uwzględnił rodzaj tego dokumentu, 
który nie jest programem naprawczym i nie wymaga bieżącego śledzenia, 
oraz  aktualną  sytuację  w  szpitalu,  która  na  tą  chwilę  jest  inna  niż  była 
jeszcze  dwa  lata  temu.  Przypomniał,  że  zarówno  Zarząd  jak  i  Rada 
otrzymujemy sprawozdania finansowe szpitala co miesiąc, więc jest bieżące 
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monitorowanie kondycji finansowej jednostki.   

Radny Jerzy Żmijewski  wyraził  zdanie,  ze powinniśmy być zgodni
z  dyrektorem i  zaproponował  aby  sprawozdania  składać  raz  na  dwa  lata
w  połowie  kadencji  oraz  na  koniec  kadencji.  Następnie  złożył  wniosek 
formalny o zmianę zapisu § 2 pkt 2 aby sprawozdania przedstawiane były co 
najmniej raz na dwa lata. 

Przewodniczący Rady podsumowując stwierdził, że złożone zostały dwa 
wnioski radnego Leszka Lepiarza i radnego Jerzego Żmijewskiego. Następnie 
poddał pod glosowanie złożone wnioski. 

    Głosowanie  wniosku  przedstawionego  przez  Radnego  Leszka 
Lepiarza.

Za przyjęciem wniosku głosowało – 2 radnych 
Przeciw głosowało – 10 osób
Wstrzymały się od głosu – 3 osoby

Wniosek nie został przyjęty.

Głosowanie  wniosku przedstawionego przez  Radnego Jerzego 
Żmijewskiego.

Za przyjęciem wniosku głosowało – 9 radnych 
Głosów przeciwnych – 7 
Wstrzymały się od głosu – 2 osoby

Wniosek został przyjęty.

Ponieważ  nie  było  innych  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady 
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały wraz z wprowadzoną 
zmianą. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Przeciw głosowało – 2 osoby

Uchwała  w  sprawie:    przyjęcia  „Założeń  programowych  działań   
Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej  Szpital 
Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie na lata 2013-2018” została 
przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 280/XXXIX/2013.
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Ad.pkt.10 Przedstawienie „Powiatowego programu ochrony zdrowia 
psychicznego”.

Wicestarosta  Powiatu  –  Waldemar  Mazur  poinformował,  że 
Program  został  przyjęty,  zgodnie  z  ustawą,  przez  Zarząd  Powiatu,  
a następnie przesłany radnym do zapoznania się. 
W związku z powyższym zapytał czy radni chcą aby ponownie przedstawiać 
„Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego”.

/Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego w załączeniu/

Radni  uznali,  że  nie  ma  potrzeby  czytać  powyższego  dokumentu 
ponieważ  każdy  z  radnych  miał  możliwość  dokładnego  zapoznania  się 
z Programem. 

Ad.pkt.11 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) Projekt  uchwały  w sprawie: zatwierdzenia  rocznego sprawozdania 
finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej 
Szpitala  Powiatowego  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  za  2012  rok, 
przedstawił Wicestarosta Powiatu  -  Waldemar Mazur.  

Uzasadniając poinformował, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-
Kamiennej  Szpital  Powiatowy  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  sporządził 
sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na dzień 31 grudnia 2012 roku, które 
było  przedmiotem  badania  biegłego  rewidenta,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości.

Z  opinii  biegłego  rewidenta  wynika,  że  sprawozdanie  zostało 
sporządzone  prawidłowo  i  rzetelnie,  co  do  formy  i  treści,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami i statutem jednostki.

Zgodnie  z  zapisami  art.  53  ust.  1  ustawy  o  rachunkowości,  roczne 
sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający 
nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki składa 
we  właściwym  rejestrze  sądowym  roczne  sprawozdanie  finansowe,  odpis 
uchwały  o  zatwierdzeniu  sprawozdania  finansowego  i  podziale  zysku  lub 
sposobie  pokrycia  straty.  W związku  z  powyższym podjęcie  uchwały  jest 
zasadne.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Głosów przeciwnych – 0
Wstrzymała się od głosu –  1 osoba

Uchwała  w  sprawie:    zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania   
finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej 
Szpitala  Powiatowego  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  za  2012  rok  ,   
została przyjęta i uzyskała Nr 281/XXXIX/2013.
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2) Wicestarosta Powiatu – Waldemar Mazur przedstawił projekt uchwały 
w sprawie:  pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Skarżysku-Kamiennej  Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-
Curie  wykazanej  w  sprawozdaniu  finansowym  za  2012  rok. 
Uzasadniając wskazał, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011  r.  o  działalności  leczniczej,  samodzielny  publiczny  zakład  opieki 
zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Podmiot 
tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy zakładu za rok obrotowy, 
jeżeli  wynik  ten  po  dodaniu  kosztów amortyzacji  ma  wartość  ujemną  do 
wysokości tej wartości. Amortyzacja wykazana w rachunku zysków i strat za 
2012  rok  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej  Szpitalu 
Powiatowym  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  wynosi  1.822.850,24  zł.  Po 
dodaniu jej do straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym (-1.170.727,47 
zł) uzyskujemy wartość dodatnią 652.122,77 zł.
W związku z tym, że ujemny wynik finansowy nie może być pokryty przez 
Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  bieżącym  roku,  podjęcie  uchwały  w 
proponowanej treści jest zasadne.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych 
Głosów przeciwnych – 0
Głosów wstrzymujących – 8 

Uchwała  w  sprawie:    pokrycia  straty  finansowej  Zespołu  Opieki   
Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej    Szpitala Powiatowego im. Marii   
Skłodowskiej-Curie   wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2012   
rok,   została przyjęta i uzyskała Nr 282/XXXIX/2013.  

3) Wicestarosta Powiatu – Waldemar Mazur przedstawił projekt uchwały 
w  sprawie:  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego 
Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 
2012  rok.  Następnie  uzasadnił  konieczność  podjęcia  niniejszej  uchwały. 
Poinformował,  że  Obwód  Lecznictwa  Kolejowego  SP  ZOZ  sporządził 
sprawozdanie finansowe za 2012 rok, zawierające bilans, rachunek zysków i 
strat  oraz  informację  dodatkową.  Sprawozdanie  to  nie  spełnia  warunków 
określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości i nie podlega badaniu przez 
biegłego  rewidenta.  Zgodnie  z  zapisami  art.  53  ust.  1  ustawy  o 
rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez 
organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 
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Uchwała  w  sprawie:  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania 
finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-
Kamiennej za 2012 rok  ,   została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr   
283/XXXIX/2013.

4) Wicestarosta Powiatu – Waldemar Mazur przedstawił projekt uchwały 
w sprawie:  podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym 
Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 
2012 rok wraz z uzasadnieniem.
Zgodnie z  art.  121 ust.  1 pkt 1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 roku o 
działalności  leczniczej,  nadzór  nad  podmiotem  leczniczym  niebędącym 
sprawuje podmiot tworzący.

Dyrektor  Obwodu  Lecznictwa  Kolejowego  SP  ZOZ  Pan  Mateusz 
Korzeniewski,  wystąpił  z  wnioskiem  o  zatwierdzenie  sprawozdania 
finansowego OLK SP ZOZ za 2012 rok. We wniosku określił również sposób 
podziału zysku wykazanego w powyższym sprawozdaniu, który przeznacza 
się na zwiększenie funduszu zakładu.

Kierownik jednostki zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości 
składa  we właściwym rejestrze  sądowym roczne  sprawozdanie  finansowe, 
oraz  odpis  uchwały  o  zatwierdzeniu  sprawozdania  finansowego  i  pokrycia 
straty lub podziale zysku.

Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag ani  wniosków Przewodniczący 
Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała  w  sprawie  :    podziału  zysku  wykazanego  w  sprawozdaniu   
finansowym  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-
Kamiennej za 2012 rok  ,     została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr   
284/XXXIX/  2013.  

5) Wicestarosta  Powiatu  –  Waldemar  Mazur   przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Międzyzakładowego  Ośrodka  Medycyny  Pracy  w  Skarżysku-
Kamiennej  za  2012  rok.  Poinformował,  że  Międzyzakładowy  Ośrodek 
Medycyny Pracy sporządził sprawozdanie finansowe za 2012 rok, zawierające 
bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Sprawozdanie to 
nie spełnia warunków określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości i nie 
podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
Zgodnie  z  zapisami  art.  53  ust.  1  ustawy  o  rachunkowości,  roczne 
sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający 
nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

16



Uchwała  w  sprawie  :    zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania   
finansowego  Międzyzakładowego  Ośrodka  Medycyny  Pracy  w 
Skarżysku-Kamiennej  za  2012 rok,     została  przyjęta  jednogłośnie  i   
uzyskała Nr 285/XXXIX/  2013.  

6) Wicestarosta  Powiatu  –  Waldemar  Mazur  -  przedstawił  projekt 
uchwały  w  sprawie: podziału  zysku  wykazanego  w  sprawozdaniu 
finansowym  Międzyzakładowego  Ośrodka  Medycyny  Pracy  w 
Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok.

Dyrektor Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Pani Małgorzata 
Śmiałek, wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
Ośrodka za 2012 rok. We wniosku określiła również sposób podziału zysku 
wykazanego  w  powyższym  sprawozdaniu,  który  przeznacza  się  na 
zwiększenie funduszu zakładu.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała  w  sprawie  :    podziału  zysku  wykazanego  w  sprawozdaniu   
finansowym  Międzyzakładowego  Ośrodka  Medycyny  Pracy  w 
Skarżysku-Kamiennej  za  2012 rok  ,    została  przyjęta  jednogłośnie  i   
uzyskała Nr 286/XXXIX/  2013.  

7) Skarbnik Powiatu – Monika Gębska - przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie: zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  powiatu 
skarżyskiego na lata 2013-2030.
Wniosła o przyjęcie projektu wraz z autopoprawką dotyczącą przeniesienia 
kwoty 55 tys zł z budowy ul. 3-Maja na ul. Piękną.

Radny Leszek Lepiarz –  odniósł się do tematu zmian w WPF oraz 
budżecie. Wskazał, że kwota 160 tys. zł na zakup dwóch pługo-piaskarek dla 
Zarządu Dróg Powiatowych ma pochodzić z termomodernizacji budynku przy 
ul. Szkolnej oraz ul. Ekonomii. Wiemy już, że inwestycja termomodernizacji 
nie będzie realizowana w tym roku. Środki na jej wykonanie miały pochodzić 
ze  sprzedaży  budynku  po  byłej  stołówce  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego. Ponieważ Zarząd ma inne plany co do tego budynku, nie 
będzie dochodów ze sprzedaży budynku. Dlatego też uważa, że są to środki 
wirtualne i nie wie w jaki sposób mogą one stanowić podstawę do zakupu 
pługo-piaskarek. 

Skarbnik  Powiatu  –  Monika  Gębska oświadczyła,  że  kwota  ze 
sprzedaży  budynku,  która  była  planowana,  wchodzi  w  dochody  własne 
jednostki  samorządu terytorialnego.  W załączniku nr 5 nie ma wykazanej 
kwoty ze sprzedaży majątku, są natomiast wykazane wydatki  majątkowe. 
Dodała, że powiat posiada na tę chwilę nadwyżkę w kwocie prawie 6 mln. zł 
i nie są to wirtualne pieniądze. Jeśli nawet nie będziemy mięli pieniędzy ze 
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sprzedaży budynku to i  tak będziemy mogli  zagwarantować wykonanie tej 
inwestycji.  Co  do  termomodernizacji  budynków  poinformowała,  że 
dokumentacja będzie przygotowywana. W chwili  obecnej  nie wiadomo czy 
inwestycja ta rozpocznie się w tym roku,  czekamy bowiem czy nie uda nam 
się pozyskać dodatkowych środków zewnętrznych. Przypomniała, że budżet 
planuje się według pewnych założeń są kwoty które się wpisuje sztywno, a 
część kwot jest szacowana.  

Radny Leszek Lepiarz – przypomniał, że już przy uchwalaniu budżetu 
na  2013  rok  zwracał  uwagę,  że  są  wpisane  środki  wirtualne  ponieważ 
wiedzieliśmy,  że  kwota  2,5  mln  ze  sprzedaży  jest  nierealna.  Zarząd  już 
wówczas wiedział, że ten budynek nie będzie sprzedawany. 

Ponieważ nie było innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
Głosów przeciwnych – 4 osoby
Głosów wstrzymujących – 2 osoby

Uchwała  w  sprawie  :    zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej   
powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030,   została przyjęta i uzyskała   
Nr 287/XXXIX/  2013.  

8) Skarbnik Powiatu – Monika Gębska  przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
Wniosła o przyjęcie projektu wraz z autopoprawką dotyczącą przeniesienia 
kwoty 55 tys zł z budowy ul. 3-Maja na ul. Piękną.

Radny  Jerzy  Żmijewski  –  zapytał,  po  co  zaciągać  kredyt  skoro 
nadwyżka budżetowa wynosi 6 mln. zł. Dodał, że powiat ma własne środki 
finansowe i może spłacić zadłużenie bez zaciągania kolejnego kredytu. Poddał 
pod zastanowienie, że być może tak jak mówił radny Lepiarz, środki te są 
kwotą wirtualną. Jeżeli zaciągniemy kredyt z okresem karencji, to w pewnym 
momencie  zablokujemy  budżet  powiatu  gdyż  skumulują  się  zaciągnięte 
kredyty i nie zrównoważymy dochodów własnych. 

Starosta  Powiatu  –  Michał  Jędrys odniósł  się  do  wypowiedzi 
radnego Żmijewskiego. Proponowana zmiana ma doprowadzić do zgodności z 
artykułami ustawy o finansach publicznych. Dodał, że uchwała o konsolidacji 
kredytu  została  przyjęta  ponieważ  nie  wiadomo  było  czy  uda  się 
wynegocjować w bankach zmiany warunków spłat zaciągniętych kredytów. 
Na  ten  moment  warunki  te  są  korzystne  dla  powiatu.  Oświadczył,  że 
rozwiązanie,  które  proponujemy  obecnie  jest  dowodem,  że  szukamy 
rozwiązań jak najmniej kosztownych dla budżetu. Zaciągając kredyt spłacimy 
zobowiązania w taki sposób aby odblokować wskaźniki. 
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 Radny Jerzy Żmijewski – zapytał, dlaczego zaciągamy kredyt  jeżeli 
posiadamy nadwyżkę w kwocie 6 mln. zł.

 Starosta  Powiatu  –  Michał  Jędrys  odpowiadając  powiedział,  że 
nadwyżka wynika z faktu, że bardzo dobrze realizowane są dochody budżetu. 
Nadwyżka  to  nie  są  wolne  środki  finansowe.  Jest  ona  zagospodarowana  
w  projekcie  budżetu.  Zaciągnięcie  kredytu  jest  potrzebne  do  spłaty 
zobowiązań z następnych lat.

Ponieważ  nie  było  innych  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady 
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
Przeciw głosowało –  4 osoby
Wstrzymały się od głosu – 2 osoby

Uchwała w sprawie  :       wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na   
2013 rok  ,   została przyjęta i uzyskała Nr 288/XXXIX/  2013.  

9) Wicestarosta Powiatu – Waldemar Mazur przedstawił projekt uchwały 
w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy  dzierżawy 
sprzętu kardiologicznego.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała  w  sprawie  :       wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  umowy   
dzierżawy  sprzętu  kardiologicznego  ,    została  przyjęta  jednogłośnie   
i uzyskała Nr 289/XXXIX/  2013.  

10) Członek Zarządu – Zenon Nowakowski przedstawił projekt uchwały 
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od samorządu województwa 
świętokrzyskiego zadania własnego z zakresu oświaty.

Radny Jerzy Żmijewski – zapytał czemu w uzasadnieniu mowa jest, 
że termin rozpoczęcia prac związanych z adaptacją i remontem uzależniony 
jest od terminu realizacji uchwały, skoro uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.  Poprosił  o  przedstawienie  na  kolejnej  sesji  kosztów  adaptacji 
pomieszczeń, kosztów przeniesienia biblioteki oraz jej utrzymania w aspekcie 
podpisanego  porozumienia  z  marszałkiem  dotyczącego  finansowania  tego 
przedsięwzięcia. Zaznaczył, że jest to zadanie własne marszałka i tylko nasza 
chęć oraz to, że dysponujemy wolnym pomieszczeniem i planami powstania 
centrum edukacyjnego przemawia za podjęciem uchwały. budynkiem Dodał, 
że  w  jego  przekonaniu  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  żądnych  przesłanek 
ekonomicznych aby taką uchwałę podejmować. 
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Starosta Michał Jędrys – oznajmił, że przedstawiony projekt uchwały 
jest uchwałą intencyjną. Nie jest to uchwała o przejęciu zadania, lecz o chęci 
przejęcia.  Prace  adaptacyjne  i  wszelkie  sprawy  związane  z  usytuowaniem 
biblioteki  w  nowej  lokalizacji  rozpoczną  się  w  chwili  podjęcia  właściwej 
uchwały o przejęciu zadania. Uchwałę taką będziemy mogli podjąć dopiero 
gdy marszałek przekaże powiatowi to zadanie. Dodał, że na dzień dzisiejszy 
występujemy do marszałka z wolą przejęcia tegoż zadania, następnie sejmik 
podejmuje uchwałę o jego przekazaniu i w ostatnim etapie  rada  powiatu 
podejmuje uchwałę o przejęciu zadania. Dodał, że nie kryje tego, że powiat 
poniesie koszty z tym związane, ale jednocześnie wiąże się to z otrzymaniem 
subwencji  na  ten  cel.  Zaznaczył  jednocześnie,  że  rolą  samorządu  jest 
działanie  na  rzecz  mieszkańców.  Dlatego  też  powinno  nam  zależeć  na 
wspieraniu  i  rozwoju  biblioteki  pedagogicznej.  Dodał,  że  biblioteka  w 
połączeniu  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  oraz  doradztwem 
zawodowymi  wpłynie  pozytywnie  na  rozwój  powiatu.  Jest  to  tworzenie 
centrów  dla  rozwoju  edukacyjnego  uczniów  z  powiatu  skarżyskiego  pod 
względem zawodowym oraz wspieranie tych, którzy podejmują studia. 
Jeżeli  dzisiaj nie wystąpilibyśmy z wolą przejęcia prowadzenia biblioteki, a 
rozmowy  z  marszałkiem  w  tej  sprawie  trwają  prawie  rok,  to 
najprawdopodobniej biblioteka pedagogiczna na terenie powiatu przestałaby 
funkcjonować.  Budynek,  w  którym  aktualnie  działa  biblioteka  należy  do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i w tej części jest w bardzo złym stanie 
technicznym.  Nowe  warunki  dadzą  możliwość  poszerzenia  księgozbioru 
i poszerzenia działalności. Na doposażenie biblioteki są środki z ministerstwa. 
Kończąc poinformował, że dane, o które prosił radny zostaną przygotowane 
na kolejną sesję. 

Radny Jerzy Żmijewski odniósł się do tytułu uchwały. Zgodnie z nim 
radni  podejmują  uchwałę  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przejęcie  od 
samorządu  województwa  świętokrzyskiego  zadania  własnego  z  zakresu 
oświaty.  Natomiast  w  paragrafie  1  wyraża  się  zgodę  na  podjęcie  działań 
związanych z przejęciem zadania. W związku z tym wyraził zdanie, że tytuł 
powinien być spójny z zapisami paragrafów. Dlatego też, wyraził zdanie, że w 
uchwale powinien zostać zmieniony tytuł. 

Radca  Prawny  Jadwiga  Samek oświadczyła,  że intencją  tejże 
uchwały jest wyrażenie zgody na podjęcie pewnych działań w celu przejęcia 
biblioteki od marszałka. Paragraf 1 intencję tę zawiera, ponieważ wyraża się 
zgodę na podjęcie działań co jest  istotą uchwały.  Rada daje przyzwolenie 
zarządowi  na  działanie  w  celu  przejęcia.  Odpowiadając  radnemu 
Żmijewskiemu  stwierdziła,  że  nie  widzi  sprzeczności,  albowiem  treścią 
uchwały  jest  to  co  jest  zapisane  w poszczególnych  paragrafach,  a  nie  w 
tytule. 
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Ponieważ  nie  było  innych  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady 
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych 
Głosów przeciwnych –  0
Wstrzymało się od głosu – 6 osób

Uchwała w sprawie  :       wyrażenia zgody na przejęcie  od samorządu   
województwa świętokrzyskiego zadania własnego z zakresu oświaty  ,   
została przyjęta i uzyskała Nr 290/XXXIX/  2013.  

11) Wiceprzewodniczący  Powiatu  –  Waldemar  Mazur  przedstawił 
projekt  uchwały  w  sprawie:  uchwalenia  Statutu  Zespołu  Placówek 
Opieki,  Wychowania  i  Interwencji  Kryzysowej  „Przystań”
w Skarżysku – Kamiennej.

Ponieważ nie było głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie  :       uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Opieki,   
Wychowania  i  Interwencji  Kryzysowej  „Przystań”  w  Skarżysku  – 
Kamiennej  ,    została  przyjęta  jednogłośnie  i  uzyskała  Nr   
291/XXXIX/  2013.  

Ad.pkt.12    Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  przez   Komisję   
Rewizyjną  kontroli  w  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalu 
Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej.  
  

Przewodniczący  Rady  Powiatu poinformował,  że  protokół
z  przeprowadzonej  kontroli  wraz  z  wnioskami  pokontrolnymi  był 
zamieszczony w materiałach dla radnych. W związku z powyższym zapytał 
czy jest potrzeba czytać ten materiał oraz czy radni zgłaszają jakieś uwagi 
lub zapytania. 

/protokół z kontroli w załączeniu/

Radni  uznali,  że  nie  ma  potrzeby  czytać  protokołu  i  nie  zgłoszono 
żadnych uwag do sprawozdania .
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Ad.pkt.13  Zamkniecie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Cichoń, poprosił  o  powstanie
z miejsc i zakończył obrady poprzez wygłoszenie formuły "Zamykam XXXIX 
Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego".

Godzina zakończenia obrad – 13.30

Protokołowała:

Joanna Wężyk  
                                Przewodniczący

                                Rady Powiatu Skarżyskiego 
            

                          EUGENIUSZ CICHOŃ
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