
P R O T O K Ó Ł  Nr  XLI/2013

z  SESJI  RADY  POWIATU  SKARŻYSKIEGO

odbytej 18 września 2013r.

Miejsce odbycia sesji – Sala Herbowa Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20

Godzina rozpoczęcia obrad - 900

W sesji udział wzięli:
 

- Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – Andrzej Dąbrowski

- Wójt Gminy Bliżyn – Mariusz Walachnia,

- dyrektorzy i kierownicy 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

XLI  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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Przewodniczący Rady przypomniał, że wczoraj, 17 września, minęło 74 
lata od napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Konsekwencją tego bezprawia 
było wyniszczenie polskiej inteligencji i masowe wywózki na Syberię. Poprosił o 
powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci pomordowanych.

Ad.pkt.2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  –  Pan  Eugeniusz  Cichoń  poinformował 
zebranych, że w dzisiejszej sesji uczestniczy  19 radnych co stanowi  91 % 
ogólnego składu Rady. Przewodniczący Rady wskazał, że Sekretarzem obrad 
zgodnie z porządkiem alfabetycznym będzie  Radny Jan Gajda.

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

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

Starosta  Michał  Jędrys  wniósł  o  rozszerzenie  porządku  obrad
o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz  Gminy  Skarżysko-Kamienna.  Uzasadniając  poinformował,  że  Gmina 
Skarżysko-Kamienna  zwróciła  się  z  prośbą  o  wsparcie  finansowe  zadania 
„Rozbudowa  ul.  Torowej  w  Skarżysku-Kamiennej”  w  związku  z  zamiarem 
złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Zaproponował, aby znalazł się on w punkcie 11 
ppkt.7. 

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: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Skarżysko-Kamienna został przyjęty jednogłośnie.

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

Porządek XLI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty 
jednogłośnie.

Ad.pkt.3  Przyjęcie  protokołu  z    XXXIX  i  XL    Sesji  Rady  Powiatu   
Skarżyskiego.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Jacek  Jeżyk  –  przedstawił  wniosek  
o przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Powiatu Skarżyskiego informując, 
że radni nie wnieśli do protokołów żadnych uwag. 
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Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  przyjęcie 
protokołu z XXXIX i XL sesji.

Protokół z XXXIX sesji został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

Protokół z XL sesji został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

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 26.06.2013 do 
17.09.2013. 

/sprawozdanie w załączeniu/

Ad.pkt.5 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie głos zabrała:

Radna  Renata  Bilska zapytała  czy  w  ZSTM  zostanie  przywrócone 
stanowisko  wicedyrektora,  ponieważ  na  chwilę  obecną  szkoła  posiada  13 
oddziałów. Art. 37 ustawy o systemie oświaty mówi, że takie stanowisko może 
być utworzone za zgodną organu prowadzącego. Natomiast  rozporządzenie 
ministra  edukacji  narodowej  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół wskazuje, że w szkole, o której mówimy, 
liczącej  co  najmniej  12  oddziałów  tworzy  się  stanowisko  wicedyrektora, 
natomiast  za  zgodą organu prowadzącego można utworzyć  dodatkowo inne 
stanowiska  kierownicze.  Przytoczyła  także  uchwałę  zarządu  powiatu 
zawierającą wytyczne do tworzenia arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 
2013/2014,  w której  przy co  najmniej  12  oddziałach  określony jest  1  etat 
wicedyrektora.  Dlatego  też  uznała,  że  w  ZST-M  powinno  zostać  utworzone 
stanowisko wicedyrektora. Następnie odniosła się do tematu statutu szkoły. W 
tym statucie jest powiedziane, że „szkoła nosi nazwę zespołu”. W skład ZSTM 
wchodzi także szkoła policealna. 

Następnie odnosząc się do kalendarza imprez, zwróciła uwagę, że zmienił 
się sposób zatwierdzania kalendarza imprez. W związku z powyższym zwróciła 
się do Zarządu Powiatu, który obecnie zatwierdza kalendarz, aby łaskawszym 
okiem  spojrzał  na  Skarżyski  Rajd  Rowerowy.  Poinformowała,  że  rajd 
organizowany jest przez Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów od 13 lat. Dodała, 
że w dwóch ostatnich rajdach uczestniczyło  ponad 250 osób i  są  to  osoby 
pochodzące nie tylko ze Skarżyska ale z całej Polski. Zaznaczyła, że jest to 
doskonała promocja naszego powiatu. Dlatego też poprosiła aby w 2014 roku 
było większe dofinansowanie tej imprezy. 
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Ad.pkt.6 Wolne wnioski i oświadczenia. 

Przewodniczący Rady – przypomniał, iż zgodnie z uchwałą dotyczącą 
procedury  uchwalania  budżetu  radni,  do  10  października,  mają  możliwość 
zgłaszania wniosków do projektu budżetu. 

 Pan Zbigniew Zaborski - Skarżyski Klub Sportów Walki – wskazał, 
że  jako  klub  w  dalszym  ciągu  borykają  się  z  lokalizacją.  Lokalizacja 
zaproponowana przez Starostę jest wspaniała, jednak nie uzyskała akceptacji 
rodziców i zarządu miasta ponieważ jest to na peryferiach miasta. W związku z 
powyższym poprosił Zarząd Powiatu o pomoc w pozyskaniu lokalu, który byłby 
w centrum miasta. 

Na  ręce  Starosty  złożył  podziękowania  za  wsparcie  Akademii  Karate. 
Następnie poprosił także o umieszczenie w kalendarzu imprez sportowych na 
2014 rok imprezy Letnia Akademia Karate. 

Kończąc  zapytał,  które  drogi  będą  modernizowane  w  tym roku  i  czy 
droga L.Staffa w Majkowie jest brana pod uwagę. 

Pan Stanisław Dybski  –  mieszkaniec  Skarżyska,  którego  skarga  na 
działalność Starosty będzie rozpatrywana na dzisiejszej sesji. Poinformował, że 
znajduje  się  tu  dzisiaj  ponieważ  Starosta  nie  odpowiada  na  jego  pisma, 
a Starostwo Powiatowe oraz inne urzędy: Urząd Miasta, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru  Budowlanego  zniszczyli  jego  dom.  Na  „lewych”,  fałszywych 
dokumentach  wyprodukowali  pozwolenie  na  rozbudowę  budynku 
mieszkalnego, na co ma dowody. Starosta od 12 kwietnia nie odpisuje na jego 
pisma, co zgłosił  do Wojewody, a Wojewoda przesłał  do rozpatrzenia radzie 
powiatu. Wskazał, że chciałby się spotkać z komisją, która rozpatruje skargę 
i  przedstawić  dokumenty,  które  świadczą  o  kłamstwach,  mataczeniach
i  poświadczaniu nieprawdy przez Starostę.  Oświadczył,  że był  u Starosty w 
ubiegłym roku i wówczas Starosta straszył go sądem za znieważanie urzędnika 
państwowego. Do tej pory Starosta jednak sprawy nie zgłosił ponieważ wie, że 
w tej sprawie kłamie.           

Ad.pkt.7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

Starosta  Powiatu  –  Michał  Jędrys  odpowiadając  radnej  Renacie 
Bilskiej  co  do  kalendarza  imprez  na  2014  rok  poprosiła  aby  STC  złożyło 
stosowny wniosek. Dodał, ze przy ustalaniu wysokości dofinansowania brany 
jest  również  pod  uwagę  poziom współpracy  środowisk  odpowiedzialnych  za 
organizację z powiatem. Zachęcił organizacje do składania wniosków. Poprosił 
jednocześnie  radnych  aby  zwrócili  uwagę  organizacjom ze  swoich  terenów, 
które  chcą  się  znaleźć  w  kalendarzu  imprez  o  dopilnowanie  terminów. 
Przypomniał jednocześnie, że każda organizacja ma obowiązek rozliczenia się 
z otrzymanych środków, ale również przedstawienia informacji dokumentującej 
imprezę. 
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Odnosząc się do wypowiedzi Zbigniewa Zaborskiego poinformował,  że 
wskazana  przez  Zarząd  lokalizacja  na  potrzeby  Klubu  Sportów  Walki, 
w budynku ZST-M została wybrana ze  względu na wolne pomieszczenia, które 
odpowiadały wymaganiom Klubu min. postawieniem ringu. Biorąc pod uwagę 
wielkość  potrzebnych  pomieszczeń,  znalezienie  innego  obiektu  będzie  dość 
trudne. 

Co  do  modernizacji  dróg  wskazał,  że  planowana  jest  modernizacja 
ul.  Metalowców i  Występa.  Co  do  ulicy  Staffa  w  Majkowie  podjęte  zostały 
działania zmierzające do uzyskania wszelkich pozwoleń. Problem pojawił  się 
z  odprowadzeniem  wód  deszczowych  z  połowy  drogi.  Jedyna  możliwość 
odprowadzenia  wody  deszczowej  to  rowy  melioracyjne  znajdujące  się  na 
terenie Mesko. Dodał, że Mesko zaproponowało rozwiązanie, na które my nie 
możemy  się  zgodzić,  bowiem  zaproponowało  wybudowanie  rowu 
melioracyjnego wzdłuż swojej  działki  na długości  około 1 km oraz zażądało 
opłaty za służebność. Koszt wybudowania tego rowu przewyższyłby niemalże 
wartość inwestycji. 

Następnie  odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  Stanisława  Dybskiego. 
Oświadczył, że spotkał się z panem Dybskim dwa razy, prosząc aby w dyskusji 
zachował kulturę. Wskazał, że jako starosta nie pozwoli aby ubliżał on i obrażał 
pracowników starostwa oraz zarzucał im kłamstwa, mataczenia i poświadczanie 
nieprawdy. Jako kierownik jednostki zaznacza, że w urzędzie pracują osoby z 
długoletnim  stażem  pracy,  bardzo  dużym  doświadczeniem  i  pełnią  funkcję 
zgodnie  z  kompetencjami.  Przypomniał,  że  Pan  Stanisław  Dybski  w  ciągu 
dwóch lat napisał 17 pism, które dotyczyły tylko sprawy związanej z wydziałem 
architektury  i  budownictwa,  ostatnio  rozpoczął  korespondencję  z  wydziałem 
geodezji.  Następnie  Starosta  zacytował  fragment  pisma „panie  starosto  nie 
rozumie pan czy nie chce pan zrozumieć co do pana się piszę. Wypisuje Pan 
głupoty, nie czyta Pan pism co do Pana się pisze i poświadcza Pan nieprawdę”. 
Starosta  zaapelował,  aby  pan  Dybski  korzystał  z  drogi,  która  jest  drogą 
administracyjną. Dodał, że wszystkie instancje, do których odwoływał się pan 
Stanisław wydają negatywną odpowiedź, a decyzja jest utrzymywana w mocy. 
Dlatego też nie może on oczekiwać od Starosty, że stanie po jego stronie w 
konflikcie z sąsiadem. Wskazał, że konflikt trwa już 10 lat, a sprawa dotyczy 
nie tylko obecnego starosty Michała Jędrysa ale również dwóch poprzednich 
Jerzego Żmijewskiego i Łukasza Wojciechowskiego. Na zakończenie jeszcze raz 
poprosił  o  zaprzestanie  oskarżania  i  pomawiania  pracowników  Starostwa. 
Dodał,  że  jeżeli  nie  to  zostanie  przygotowany  wniosek  do  sądu  o 
wyegzekwowanie kultury. 

Członek Zarządu Zenon Nowakowski – odniósł się do wypowiedzi 
radnej Renaty Bilskiej.  Oświadczył,  że arkusz organizacyjny każdej placówki 
tworzony  jest  w  miesiącu  maju.  Arkusz  przedstawiany  jest  organowi 
prowadzącemu do  zatwierdzenia.  W arkuszu  uwzględnia  się  liczbę  uczniów, 
liczbę oddziałów i na tej podstawie zatwierdza się arkusz organizacyjny na rok 
następny. W ZSTM w miesiącu maju zatwierdzony został arkusz organizacyjny 
bez  stanowiska  zastępcy  dyrektora,  ponieważ  spadła  liczba  oddziałów  w 
technikum nr 6 do 11 oddziałów. Dodał, że taka liczba została przedstawiona w 
arkuszu. Następnie w sierpniu arkusz organizacyjny po naborze na kolejny rok 
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przedstawiał  także  11  oddziałów  w  technikum.  Oświadczył,  że  nie  można 
dodawać oddziałów z innych szkół. Zaznaczył, że zespół szkół to nie to samo co 
szkoła.  Pani  Renata  Bilska  dodaje  11  oddziałów technikum i  2  oddziały  ze 
szkoły  policealnej.  Potwierdził,  że  oczywiście  ramowe  statuty  publicznych 
placówek mówi, że za zgodą organu prowadzącego można utworzyć dodatkowe 
stanowiska. Przypomniał, że w roku szkolnym 2011/2012 było 3331 uczniów 
we wszystkich szkołach, w tym momencie czyli w roku szkolnym 2013/2014 
jest 3009. Dlatego też należy oszczędzać. W przyszłym roku oświata otrzyma 
mniejszą subwencja o 320 uczniów. Wyraził zdanie, że  w jego przekonaniu 
etat  zastępcy  dyrektora  w  ZST-M  jest  niepotrzebny.  Ponadto  wskazał,  że 
dyrektor ZST-M Marta Sosińska nie występowała z pismem o etat  zastępcy 
dyrektor.  Są pisma, w których wychwala panią Chmielnicką, w stosunku do 
której ubiega się o zniżkę godzin, z punktu widzenia tak jakby była zastępcą 
dyrektora. 

Korzystając z okazji na zakończenie dodał, że na kierunku mechatronik 
w  ZSTM z  13  uczniów,  egzamin  zawodowy  zdał  1.  Przypomniał  jakie  były 
dyskusje na temat stypendiów, w sytuacji planowanego przeniesienia szkoły do 
innego budynku. Tak więc on teraz pyta co się stanie ze stypendiami w sytuacji 
gdy  egzamin  zawodowy zdał  tylko  1  uczeń.  Sprawność  ZSTM wynosi  38% 
natomiast w samochodówce jest to 86%. Członek Zarządu rozważa, czy nie 
ponowić  propozycji  z  ubiegłego  roku  i  ponownie  wprowadzić  uchwałę  
o przeniesieniu ZSTM w inne miejsce.

Radna Katarzyna Bilska – odniosła się do tematu kalendarza imprez i 
organizowanego  przez  Skarżyskie  Towarzystwo  Cyklistów  Rajdu  Cyklistów. 
Dodała,  że  nie  ma  potrzeby  zwracania  się  do  zarządu  o  przychylniejsze 
spojrzenie na to stowarzyszenie. Ponieważ zarówno ona jak i cały Zarząd jest 
pełny  uznania  dla  całokształtu  jego  działalności.  Zaznaczyła,  że  budżet 
kalendarza imprez nie jest duży, mimo to staramy się aby wszystkie imprezy, 
które  skupiają  młodzież  i  dorosłych  były  w  miarę  równo  traktowane  i 
dofinansowywane. Powiat jest współorganizatorem imprez i  daje tylko część 
finansów, natomiast pozostałe środki pochodzą z budżetów organizacji. STC w 
ramach  swojego  wkładu  pobiera  opłaty  od  uczestników,  co  jest  dobrym 
rozwiązaniem. W tym roku było to 20 zł od osoby niestowarzyszonej i 10 od 
stowarzyszonej.   Tak więc jeżeli jest to grupa 300 osób to budżet tej imprezy 
nie jest mały. Dla przykładu podała, że są imprezy w całości finansowane i 
organizowane przez powiat i te imprezy staramy się zamknąć kwotą od 2000-
3000 zł.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Cichoń – oświadczył, że rozmawiał 
z  panem Stanisławem Dybskim i  miał  wgląd  w dokumenty,  które  przyniósł 
skarżący.  Przypomniał  jednocześnie,  że  Rada  Powiatu  ma  swój  organ 
pomocniczy w postaci komisji rewizyjnej, która jest zobowiązana i uprawniona 
do rozpatrywana wszelkiego rodzaju skarg wnoszonych zgodnie z kpa do rady. 
Dodał,  że  złożona  przez  pana  Dybskiego  skarga  na  działanie  starosty, 
skierowana  została  do  komisji  rewizyjnej.  Komisja  rozpatrzyła  skargę, 
wypracowała w tym zakresie stanowisko  i rada powiatu na dzisiejszej sesji 
podejmie  decyzję  w  tym  zakresie.  W  momencie  podjęcia  decyzji  tok 
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postępowania się kończy, bo decyzja rady powiatu jest ostateczna. 

Pan Stanisław Dybski ponownie wyraził chęć zabrania głosu.
 
Ponieważ  punkt  wolne  wnioski  i  oświadczenia  został  już  zamknięty 
Przewodniczący  zapytał  radnych  czy  zgadzają  się  na  udzielnie  głosu  panu 
Stanisławowi Dybskimu. 

10  radnych  było  przeciw  udzieleniu  głosu,  nie  było  głosów  za  udzieleniem 
głosu.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwę.  

Ad.pkt.8  Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu 
Skarżyskiego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
za I półrocze 2013 roku.

Starosta  Michał  Jędrys  przedstawili  krótką  informację  o  przebiegu 
wykonania  budżetu  Powiatu  Skarżyskiego  za   I  półrocze  2013  roku  oraz 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Skarbnik  Powiatu  Monika  Gębska  –  przedstawiła  prezentację 
multimedialną dotyczącą przebiegu wykonania budżetu.

  /sprawozdanie oraz prezentacja w załączeniu/

Radni nie wnieśli do zaprezentowanych materiałów żadnych uwag. 

Ad.pkt.9  Informacja  o  przebiegu  wykonania  planów  finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej,  dla  których 
podmiotem tworzącym jest Powiat Skarżyski.

Wicestarosta  Waldemar  Mazur przedstawił  informację  o  przebiegu 
wykonania  planów  finansowych  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Skarżyski.

/sprawozdanie w załączeniu/

Radny Leszek Lepiarz – odniósł się do informacji o wykonaniu planów 
finansowych  szpitala.  Oświadczył,  że  cieszy  się  z  malejących  kosztów 
funkcjonowania szpitala, jednak martwią go malejące przychody. W 2011 roku 
przychody były na poziomie ponad 54 mln, z NFZ było ponad 51 mln. W 2012 
roku była to już kwota 50 mln, a w 2013 plan jest na kwotę 47 mln. Wyraził 
zdanie,  że  patrząc  na  przychody  dalszy  rozwój  tego  szpitala  jest  bardzo 
wątpliwy. 
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Zobowiązania natomiast na koniec 2012 roku to kwota ponad 38mln zł., za 6 
miesięcy tego roku jest to kwota ponad 43 mln. zł.  Niepokojący jest także 
wynik finansowy, który za 6 miesięcy 2013 roku wynosił - 1 mln 657 tys., za 7 
miesięcy  -  1  mln  886  tys.  Dodał,  że  zbliżyliśmy  się  do  kwoty  jaka  jest 
zaplanowana na amortyzację na rok 2013. Przypomniał, że w przypadku, gdy 
po  dodaniu  kosztów amortyzacji  wynik  finansowy będzie  ujemny,  będziemy 
zmuszeni  albo  pokryć  ujemny  wynik  finansowy  albo  zastanowić  się  nad 
przekształceniem szpitala. Poprosił o przedstawienie na piśmie harmonogramu 
spłat pożyczek i kredytów jakie szpital posiada.

Dyrektor  Szpitala  Andrzej  Jarzębowski  –  odpowiadając  radnemu 
wskazał, że przychody są księgowane razem z nadwykonaniami. Także efekt 
końcoworoczny nie jest adekwatny w stosunku do założonych planów. Dodał, 
że planuje się  przychody na poziomie zakontraktowanych usług z  NFZ.  Nie 
można planować nadwykonań ponieważ nie wiadomo jakie będą. W ubiegłych 
latach nadwykonania były księgowane do przychodów. W 2011 roku wielkość 
nadwykonań generowała jednocześnie stratę na poziomie 5 mln zł. Strata ta 
także  powodowała  zwiększenie  zobowiązań.  Na  dzień  dzisiejszy  wielkość 
nadwykonań jest na poziomie ok. 2 mln.700 tys. zł. Natomiast niewykonań jest 
na poziomie około 1 mln zł. Tak więc różnica jest na poziomie 1 mln 700 tys zł. 
Dodał,  że  złożył  wniosek  do  NFZ  o  zapłatę  nadwykonań  w  większości 
oddziałów, np. na oddziale ortopedycznym są wykonane procedury do końca 
roku. Jednak na ten moment nie wiemy czy NFZ zapłaci i na jakim poziomie. 
 

Ad.pkt.10  Informacja  na  temat  realizacji  zadania  pn. 
Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  będących 
własnością powiatu skarżyskiego.

Wicestarosta  Waldemar  Mazur przedstawił  informację  na  temat 
realizacji  zadania  pn.  Termomodernizacja  budynków użyteczności  publicznej 
będących własnością powiatu skarżyskiego. 

/sprawozdanie w załączeniu/

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

1)  Skarbnik  Powiatu  –  Monika  Gębska  -  przedstawiła  projekt 
uchwały  w  sprawie: zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej 
powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030 wynikają:

1) Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2013r oraz limitu 
zobowiązań  o  kwotę  zł:  2.622  na  zadaniu  „Skuteczni  dla  innych” 
realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z wprowadzeniem 
oszczędności z poprzedniego roku do realizacji w roku bieżącym
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2) Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2013r oraz limitu 
zobowiązań o kwotę zł: 33.313 na zadaniu „Nasze kadry-naszym atutem” 
realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z wprowadzeniem 
oszczędności z poprzedniego roku do realizacji w roku bieżącym

3) Ze zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę zł: 27.234, limitu wydatków w 
2013r  o  kwotę  zł:  19.655  i  w  2014r  o  kwotę  zł:  7.579  oraz  limitu 
zobowiązań  o  kwotę  zł:  27.234  na  zadaniu  „Spróbujmy  razem” 
realizowanym  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  związku  z  podpisaniem 
aneksów do umowy o dofinansowanie 

4) Ze zwiększenia  łącznych nakładów, limitu  wydatków w 2013r  oraz  limitu 
zobowiązań o kwotę zł: 690.901 na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 0576T -ul. Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z 
budową  kanalizacji  deszczowej  w  Skarżysku-Kamiennej”  –  w  związku  z 
otrzymaniem  dofinansowania  z  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg 
Lokalnych  w  kwocie  zł:  966.901  i  częściowym  przeniesieniem  planu 
wydatków na nowo wprowadzone zadania:
− Przebudowa  odwodnienia  skrzyżowania  dróg  powiatowych  Nr  0443T  i 

0495T  w  miejscowości  Ubyszów  Gmina  Bliżyn  w  kwocie  zł:  56.000 
(zadanie roczne)

− Budowa  chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej  Nr  0578T  Suchedniów 
-Parszów odc.przez Mostki od km 5 +454 do km 5+959 w kwocie zł: 
220.000 (zadanie wieloletnie)

5) Z wprowadzenia do WPF nowych przedsięwzięć z limitem wydatków w 2014 
roku,  co  pozwoli  na  uruchomienie  procedury  przetargowej  i  podpisanie 
umów jeszcze w bieżącym roku. Są to:
− Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w 

miejscowości Odrowążek 
− Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Zagórze 
− Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz 

odwodnienia w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn
6) Z wprowadzenia do realizacji w roku 2014 dwóch inwestycji:

− „Rozbudowa  drogi  powiatowej  ul.Metalowców  wraz  z  przebudową 
infrastruktury technicznej  oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu 
z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej” 

− Przebudowa drogi powiatowej w m.Występa Gm. Łączna
w  związku  z  zamiarem  starania  się  o  dofinansowanie  z  Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.   

7) Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 317.750 – uchwałą Zarządu 
Powiatu  z  dnia  01.08.2013r  –  40.000zł  (dotacja  dla  KPPSP  i  na 
bezpieczeństwo publiczne – nagroda Koziołek), uchwałą Zarządu Powiatu z 
dnia 28.08.2013r – 68.140zł (dotacje na zadania geodezyjne, dla KPPSP i 
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dla  PŚDS),  uchwałą  Zarządu  Powiatu  z  dnia  10.09.2013r  –  29.259zł 
(dotacja dla KPPSP) i projektem uchwały rady – 180.351zł (środki z rezerwy 
części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej, darowizn dla Przystani i PŚDS, środki z tyt. opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska i środki w ramach realizacji projektów POKL) 

8) Ze  zwiększenia  dochodów  majątkowych  o  kwotę  zł:  966.901  z  tytułu 
otrzymania  dofinansowania  z  NPPDL  na  zadanie:  „Przebudowa  drogi 
powiatowej Nr 0576T -ul.  Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go 
Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej”

9) Ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł: 777.501 – zwiększenie 
planu wydatków o 317.750zł zgodnie z wyżej wymienionymi zmianami w 
dochodach bieżących,  zmniejszenie  o  kwotę zł:  1.042.251 w związku ze 
zmniejszeniem  wydatków  z  tyt.poręczenia  oraz  o  kwotę  zł:  53.000  – 
przeniesienie  środków  na  zakupy  inwestycyjne  –  wyposażenie  kuchni  w 
Zespole Resocjalizacyjno-Wychowawczych

10) Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.019.901 – kwota 
zł:  966.901  z  tyt.  otrzymania  dofinansowania  z  NPPDL  na  zadanie 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul. Piękna na odcinku od ul.1-go 
Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-
Kamiennej”,  kwota  zł:   53.000  z  tytułu  przeniesienia  planu  wydatków z 
wydatków bieżących na zakup wyposażenia kuchni w ZPRW

11) Ze  zmniejszenia  deficytu  budżetowego  o  kwotę  zł:  1.042.251  w 
związku  ze  zmniejszeniem  wydatków  o  wydatki  z  tyt.poręczenia  co 
jednocześnie powoduje zmniejszenie przychodów z tyt. kredytów.

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

Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Przeciw głosowało –  0
Głosów wstrzymujących – 1 osoba

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

2) Skarbnik Powiatu – Monika Gębska - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

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

10



Za przyjęciem uchwały głosowało – 18 radnych 
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 1 osoba

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 
rok, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 297/XLI/2013.

3)  Starosta  Powiatu  –  Michał  Jędrys  -  przedstawił  projekt  uchwały  w 
sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn, 
Pomoc dotyczy odbioru, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych.

Radny  Janusz  Kuźdub  -  przypomniał,  że w  miesiącu  lipcu  gmina 
Suchedniów wystąpiła także o dofinansowanie w podobnej kwocie na ten sam 
cel. Zapytał dlaczego Suchedniów nie dostała dofinansowania?

Starosta Michał Jędrys – odpowiadając poinformował, że w tym roku 
wpłynęły dwa wnioski w tym zakresie z gminy Bliżyn i gminy Suchedniów.  Po 
przeanalizowaniu  możliwości  finansowych  Zarząd  podjął  decyzję,  ze  w  tym 
roku  dofinansowanie  otrzyma  gmina  Bliżyn,  a  w  styczniu  2014  roku 
dofinansowanie  otrzyma  gmina  Suchedniów.  Oświadczył,  że  rozmawiał z 
Wiceburmistrzem  Suchedniowa  panem  Stanisławem  Kanią,  z  którym 
uzgodniłpowyższe. 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych 
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn, 
została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 298/XLI/2013.

4)  Starosta  Powiatu  –  Michał  Jędrys  -  przedstawił  projekt  uchwały  w 
sprawie:  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  przetargu  i  zawarcie 
umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

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

Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych 
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0
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Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i 
zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata, została przyjęta 
jednogłośnie i uzyskała Nr 299/XLI/2013.

5) Wicestarosta Powiatu – Waldemar Mazur - przedstawił projekt uchwały 
w  sprawie:  zmian  statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-
Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

Radna  Małgorzata  Kwiatkowska  –  poprosiła  dyrektora  ZOZ  o 
przedstawienie  planów odnośnie  okulistyki  oraz  laryngologii.  Zapytała  także 
jakie zabiegi będą wykonywane i kto to te zabiegi będzie robił. 

Dyrektor Szpitala Andrzej Jarzębowski – odpowiedział, że o oddział 
okulistyki szpital stara się od dłuższego czasu. NFZ nie zadecydował jeszcze 
czy  będzie  ogłaszał  konkursy  czy  anektował  umowy.  Szpital  nawiązał 
współpracę  z  doktorem  Koszałkowskim,  z  którym  były  już  wcześniej 
podpisywane  umowy  na  wykonywanie  zabiegów  okulistycznych.  Zabiegi  te 
dotyczą głównie zaćmy, są to zabiegi jednego dnia bardzo dobrze płatne przez 
NFZ. Doktor Koszałkowski pracowałby na własnym sprzęcie, co pozwoliłoby na 
wprowadzenie dodatkowych oszczędności. 

Powstanie oddziału laryngologii jednego dnia jest koniecznością. Dodał, że 
kontrakt  na  laryngologii  jest  na  poziomie  ok.1  mln  zł,  natomiast  próg 
rentowności tego oddziału plasuje się na poziomie 1 mln 700 tys.  Oświadczył, 
że szpital ma zasoby oraz fachowców aby przejść z hospitalizacji całodobowej 
do  hospitalizacji  jedno  dniowej.  Przy  założeniu  tego  samego  poziomu 
kontraktowania udałoby się zejść z kosztów. 

W województwie  świętokrzyskim jest  jeden  duży  oddział  neurochirurgii, 
który  mieści  się  w  Kielcach  z  kontraktem  ok.  13  mln.,  natomiast  w 
Sandomierzu znajduje się mniejszy zajmujący się tylko kręgosłupem.  Dodał, 
że  szpital  wystosował  pismo  do  NFZ  na  ogłoszenie  nowego  konkursu  i 
zakontraktowanie  oddziału  neurochirurgii  w  Skarżysku.  Oświadczył,  że  po 
wszystkich zmianach infrastrukturalnych, szpital posiada powierzchnię na taką 
działalność oraz odpowiednią kadrę tj. uznanego profesora neurochirurgii, pana 
Kotwicę, który prowadził już duży oddział neurochirurgiczny. Profesor Kotwica 
posiada  zaplecze  kadrowe  w  postaci  swoich  doktorantów  co  jest  dużym 
udogodnieniem. Poinformował, że jest po spotkaniu z dyrektorami szpitali oraz 
wojewodą  i  przedstawicielem  NFZ,  na  temat  wzrastających  kosztów  min. 
podwyższenia płacy minimalnej podwyższenia Vat-u, podwyższenia ceny leków, 
a także wzrostu ubezpieczeń, w stosunki do kontraktowania, które pozostaje 
na  tym  samym  poziomie.  NFZ  jasno  wskazał,  że  nie  będzie  wzrostu 
kontraktowania dla szpitali, co trochę gasi nasze szanse na powstanie nowego 
oddziału.  Po  wielu  rozmowach  fundusz  widzi  potrzebę  powstania  takiego 
oddziału,  dlatego  też  szpital  w  niedużym  stopniu  wykonuje  zabiegi 
neurochirurgiczne.  Część  zabiegów,  które  są  wykonywane  może  być 
wykonywana w ramach ortopedii  np. operacje na kręgosłupie,  oraz znaczna 
część  w  ramach  chirurgii  np.  operacje  naczyniowe  na  głowie.  Przy 
sprawozdawczości  NFZ  widzi,  że  szpital  wykonuje  takie  zabiegi  i  że  ma 
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możliwość wykonywania ich w przyszłości. Na zakończenie dodał, że poradnia 
ortopedyczna i  chirurgiczna jest  bardzo potrzebna,  ponieważ pacjenci  przed 
przyjęciem do szpitala potrzebują wykonania kompletnych badań. Wykonanie 
tych badań wcześniej, pozwala na zwolnienie łóżek zabiegowych. Po wyjściu ze 
szpitala występuje konieczność obserwacji pacjenta, zdjęcia szwów, natomiast 
jeśli wystąpią powikłania lepiej żeby pacjent znajdował się na terenie szpitala. 

 Radna  Małgorzata  Kwiatkowska  –  podsumowując  stwierdziła,  że 
oddział  okulistyki  i  neurochirurgii  powstanie  w  zależności  od  tego  czy  NFZ 
rozpisze  konkurs.  Zapytała  jak  wygląda  sytuacja  z  oddziałem  laryngologii 
jednego dnia czy tu też musi być nowy konkurs czy aneksowana już podpisana 
umowa. 

Dyrektor Szpitala Andrzej Jarzębowski – oświadczył, że rozmowy z 
NFZ toczą się w tym kierunku aby dzisiejszy kontrakt, który szpital posiada na 
oddział laryngologii zamienić na hospitalizację jednego dnia.   

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

Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych 
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała  w  sprawie:  zmian  statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Skarżysku-Kamiennej  Szpitala  Powiatowego  im.  Marii  Skłodowskiej-
Curie, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 300/XLI/2013.

6) Wicestarosta Powiatu – Waldemar Mazur - przedstawił projekt uchwały 
w  sprawie:  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  Skarżyskiego  do 
przeprowadzenia  postępowania  w  celu  wyłonienia  kandydata  na 
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok 
w  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej  w  Szpitalu 
Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie,

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

Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych 
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do 
przeprowadzenia  postępowania  w  celu  wyłonienia  kandydata  na 
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok 
w  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w  Skarżysku-Kamiennej  w  Szpitalu 
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Powiatowym  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie,  została  przyjęta 
jednogłośnie i uzyskała Nr 301/XLI/2013.

7)  Starosta Powiatu  –  Michał  Jędrys  -  przedstawił  projekt  uchwały  w 
sprawie:  udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Gminy  Skarżysko-
Kamienna.  Uzasadniając  wskazał,  że  Gmina  Skarżysko-Kamienna  złożyła 
prośbę o wsparcie finansowe zadania „Rozbudowa ul. Torowej w Skarżysku - 
Kamiennej”  w  związku  z  zamiarem  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie 
inwestycji  w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 
Etap  II  Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.  Pomoc  finansowa  jest  pomocą 
symboliczną aby uzyskać dodatkowy punkt  przy ocenie wniosków.

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

Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych 
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała  w  sprawie:    udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Gminy   
Skarżysko-Kamienna,   została  przyjęta  jednogłośnie  i  uzyskała  Nr   
302  /XLI/2013.  

8) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Czubak – przedstawił 
stanowisko komisji dotyczące złożonej skargi oraz projekt uchwały w sprawie: 
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.  
 

Radny  Jerzy  Żmijewski  –  oświadczył,  że  jako  byłemu  członkowi 
zarządu powiatu oraz staroście, sprawa jest mu znana od 2003 roku, ponieważ 
od tego czasu ciągnie się konflikt z panem Stanisławem Dybskim. Następnie 
przybliżył historię sprawy. W lipcu 2003 roku wydano pozwolenie na rozbudowę 
budynku mieszkalnego wraz z przebudową przyłącza gazowego, sąsiadom Pana 
Stanisława Dybskiego, na które skarżący nie wyraził  zgody. 30 października 
2003  roku  odbyło  się  spotkanie  na  działce,  w  której  uczestniczyli 
przedstawiciele  Karpackiej  Spółki  Gazowniczej,  nadzoru  budowlanego.  Nie 
stwierdzono żadnych błędów ani uchybień. Wszystko zostało wykonane zgodnie 
z dokumentacją i  sztuką budowlaną.  Pan Stanisław Dybski  nie zgodził  się i 
decyzję zaskarżył do różnych instytucji min: Wojewody Świętokrzyskiego, który 
utrzymał  w  mocy  wydaną  decyzję,  Wojewódzkiego  i  Głównego  Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
który również utrzymał decyzję w mocy. 

Radny  Żmijewski  przypomniał  jednocześnie,  że  skarga  dotyczy  braku 
odpowiedzi  na  pismo  pana  Stanisława  Dybskiego.  Zaznaczył,  że  starosta 
poinformował w piśmie z 28 września 2013 roku, że „wszystkie sprawy zostały 
wyjaśnione  i  dalsza  korespondencja  jest  bezprzedmiotowa”.  Dlatego  też  na 
kolejne  pisma  urząd  nie  powinien  odpowiadać.  Na  zakończenie  dodał,  że 
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szkalowanie  i  oskarżanie  pracowników  starostwa  o  kłamstwa,  mataczenie, 
fałszowane dokumentów, przerabianie dokumentów, może być karalne z mocy 
prawa.  Jako  członek  komisji  rewizyjnej  w  analizowanych  dokumentach  nie 
znalazł potwierdzenia stawianych zarzutów. 

Radna  Anna  Leżańska  –  dodała,  że  KPA  nie  dotyczy  tej  sprawy 
ponieważ  to  nie  jest  postępowanie  administracyjne  lecz  ciągła  polemika. 
Oświadczyła, że wygasło postępowanie i temat  powinien zostać zamknięty.

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

Za przyjęciem uchwały głosowało – 19 radnych 
Przeciw głosowało – 0
Głosów wstrzymujących – 0

Uchwała  w  sprawie:    rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Starosty   
Skarżyskiego  ,  została  przyjęta  jednogłośnie  i  uzyskała  Nr   
303  /XLI/2013.  

Ad.pkt.12  Zamkniecie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Cichoń, zaprosił  wszystkich  na 
koncert charytatywny Fundacji „Daj Szansę” 28.09. 

Następnie  poprosił  o  powstanie  z  miejsc  i  zakończył  obrady  poprzez 
wygłoszenie formuły "Zamykam XLI Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego".

Godzina zakończenia obrad – 12.10

Protokołowała:

Joanna Wężyk  
                                Przewodniczący

                                Rady Powiatu Skarżyskiego 
            

                          EUGENIUSZ CICHOŃ
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