PROTOKÓŁ NR 1/14 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 16 GRUDNIA 2014 ROKU

Zgodnie z § 44 ust. 6 Statutu Powiatu Tarnogórskiego Przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel
powitał przybyłych na posiedzenie Komisji radnych i gości. Na podstawie listy obecności (załącznik
nr 1) stwierdził prawomocność obrad – 6 radnych obecnych.
Następnie powiedział, Ŝe porządek obrad ulegnie modyfikacji w stosunku do tego, który radni
otrzymali. Punkty: „opiniowanie projektu budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok” oraz
„opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021” zostaną zastąpione
punktem „informacja na temat budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok i programu
naprawczego”.
Następnie przedstawił nowy porządek obrad:
1. opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję Rady Powiatu:
a) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 103/2014),
b) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 104/2014),
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego (druk nr 108/2014),
2. informacja na temat budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok i programu naprawczego,
3. ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok oraz wnioski do planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok,
4. sprawy bieŜące.
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w porządek obrad – 5 głosów „za”.
Ad. 1a)
Przewodniczący Rady Powiatu przestawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu
Tarnogórskiego na 2015 rok. Następnie poinformował, Ŝe Komisja ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny
i Spraw Społecznych zaproponowała, aby dopisać do planu pracy Rady Powiatu punkt: „Informacja
dotycząca działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach
za 2014 rok oraz I kwartał 2015 roku, w tym informacja o sytuacji finansowej Spółki” w miesiącu
czerwcu.
Radny Józef Korpak zaproponował, aby wprowadzić do planu pracy Rady Powiatu punkt „Informacja
Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2014 i za I półrocze 2015 roku” w miesiącu wrześniu.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie w/w poprawkę do uchwały w sprawie planu
pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok.
Komisja pozytywnie 5 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła w/w poprawkę.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
Komisja jednogłośnie pozytywnie 6 głosów „za” zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Ad. 1b)
Przewodniczący Rady Powiatu przestawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty Tarnogórskiego.
Radny Józef Korpak powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów postawił wniosek,
aby wynagrodzenie starosty, w jakieś mierze było powiązane z celami, jakie Zarząd Powiatu chce
realizować w tej kadencji. Radny uwaŜa, Ŝe sposób wynagradzania wójtów, burmistrzów, prezydentów
i starostów jest archaiczny. W zasadzie wynagrodzenie tych osób nie jest powiązane z ich pracą.
Na całym świecie menagerowie, a starosta i członkowie zarządu są menagerami, są wynagradzani
za realizację celów, które im się przedkłada. W spółkach prawa handlowego jest tak,
Ŝe rada nadzorcza wyznacza pewne cele zarządowi i zarząd je realizuje i w zaleŜności od tego
te wynagrodzenia są ustalane. W powiecie musi być trochę inaczej. Nie chce zmieniać tej uchwały,
jednak uwaŜa, Ŝe to wynagrodzenie powinno być powiązane z realizowanymi celami. JeŜeli tego
nie będzie, to będzie taka sytuacja, jak dotychczas. Nie jest dobrym rozwiązaniem, Ŝe starosta będzie
otrzymywał wynagrodzenie za to, Ŝe jest starostą. Ten przykład idzie dalej, bo przecieŜ rada powiatu,
ustala wynagrodzenie staroście, starosta ustala wynagrodzenie członkom zarządu, ustala regulamin
wynagradzania pracowników starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. Radny mówił
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o tym, aby wywołać dyskusję na ten temat, aby pewne elementy zarządzania poprzez cele
wprowadzić do samorządu. Nie wnioskował o zmianę tej uchwały.
Radny Jan Gryc powiedział, Ŝe starosta nie jest menagerem i nie moŜna porównywać spółki
do samorządu. Wyborcy ocenią pracę starosty.
Komisja pozytywnie 5 głosy „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Ad. 1c)
Przewodniczący Rady Powiatu przestawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Tarnogórskiego wraz z autopoprawką polegającą na skreśleniu w § 1 pkt 9 sformułowania „w tym
dwóch nieetatowych”.
Radny Józef Korpak powiedział, Ŝe zadałby pytanie radcy prawnemu czy moŜna wykreślić
sformułowanie, o którym mówi Przewodniczący Rady. Zdaniem radnego statut powinien precyzować
ilu jest członków Zarządu etatowych a ilu nieetatowych. Jeśli wykreśli się ten zapis to statut nie będzie
określał liczby nieetatowych członków, co zdaniem radnego powinno być doprecyzowane.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, Ŝe zapyta czy taki zapis jest właściwy. Dodał,
Ŝe wynagrodzenia przez 3 lata nie będą ulegać zmianie, a nieetatowi członkowie zarządu będą
otrzymywać diety.
Radny Józef Korpak powiedział, Ŝe jeśli skreśli się ten zapis, to ceduje się uprawnienie do określenia
liczby etatowych członków na starostę, który ma pełną gamę moŜliwości. MoŜe być na etacie np. tylko
starosta i wicestarosta.
Radny Stanisław Wieczorek zapytał czy dotychczasowy 3 osobowy Zarząd Powiatu źle pracował?
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, Ŝe jest radnym od I kadencji, przez 3 i pół kadencji Zarząd
Powiatu działał w składzie 5 osobowym: 4 członków etatowych i 1 nieetatowy. W poprzedniej kadencji
zmieniło się to i ograniczono liczbę członków Zarządu do 3 osób. Nie chodzi o to czy Zarząd dobrze
czy źle pracował, chodzi o przeciąŜenie pracą, szczególnie przeciąŜona była pani Lucyna Ekkert.
3 osobowy Zarząd pracował, ale pytanie brzmi czy właściwie. Ocena rady była taka, Ŝe Zarząd działa
niewłaściwie i rada nie udzielała absolutorium. UwaŜa, Ŝe przesłanki dotyczące ograniczenia liczy
członków zarządu nie były merytoryczne tylko osobiste.
Radny Jan Gryc przytoczyli argumenty przemawiające za zwiększeniem liczby członków zarządu
do 5 osób mówiąc, Ŝe kaŜdemu z członków Zarządu przysługuje 26 dni urlopu dodatkowo moŜe ktoś
zachorować, moŜe to utrudnić pracę zarządu. Nie nastąpi wzrost wydatków na wynagrodzenia,
poniewaŜ nieetatowy członek zarządu otrzymuje dietę. Będzie lepsza reprezentacja Zarządu
na róŜnych spotkaniach i uroczystościach.
Radny Stanisław Wieczorek, Ŝe nie przekonała go argumentacja. Zmniejszenia zostały dokonane
dla oszczędności. Zdaniem radnego 3 osobowy Zarząd sobie poradzi.
Radny Józef Korpak powiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji Zarząd Powiatu rozpoczynał swoją pracę
w składzie 5 osobowym, było 4 członków Zarządu etatowych i jeden nieetatowy. Ilość członków
Zarządu zmniejszyła się nie z winy 13 radnych. Jednak najpierw rezygnację z członkowstwa
w Zarządzie Powiatu złoŜyła pani Aleksandra Król – Skowron, a potem pan Andrzej Pilot.
I tak pozostał Zarząd 3 osobowy, poniewaŜ Rada Powiatu nie rozpatrywała pozytywnie wniosków pani
Starosty o uzupełnienie Zarządu. Następnie zostały skorygowane zapisy statutu, aby dostosować
go do stanu faktycznego. Radny uwaŜa, Ŝe jeśli rozszerzy się skład Zarządu do 5 członków, w tym
2 nieetatowych, to reprezentowanie Zarządu moŜe się poprawić. Natomiast kwestia, o której mówi
radny Gryc, Ŝe jest urlop, jest choroba i nie ma kto pracować się nie zmieni.
Radny Jan Gryc powiedział, Ŝe nie zgadza się w wypowiedzą radnego Korpaka w kwestii
dostosowania zapisów statutu.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, Ŝe skoro zmniejszono liczbę członków Zarządu Powiatu
z 5 osób do 3 pod szyldem oszczędności to, dlaczego Prezydium Rady Powiatu pracowało w składzie
3 osobowym i tego nie zmieniono w statucie? Zmieniono Komisje Rady, zmieniono Zarząd Powiatu,
a dlaczego nie zmieniono Prezydium?
2
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Radny Józef Korpak powiedział, Ŝe osobiście głosował za zmianą w statucie zmniejszającą liczbę
członków Zarządu Powiatu do 3 osób, aby dopasować istniejący skład do „rzeczywistości statutowej”,
być moŜe inni radni głosowali dla oszczędności. UwaŜał, Ŝe skoro jest taka sytuacja, Ŝe nie moŜna
uzupełnić składu Zarządu, to naleŜy usankcjonować stan istniejący i głównie z tego powodu nastąpiła
zmiana w statucie.
Przewodniczący Rady Powiatu ponownie zapytał, dlaczego nie zmieniono składu Prezydium
z 3 na 2 osoby?
Radny Józef Korpak odpowiedział, Ŝe nikt nie zrezygnował ze składu Prezydium.
Radna Maria OŜga poprosiła, aby radni zastanowili się nad zmianą w § 23 czy ograniczyć czas
wypowiedzi do 5 min. Jest wiele moŜliwości, aby ograniczyć bezcelowe dyskusje, np. wniosek
o zakończenie dyskusji.
Komisja pozytywnie 4 głosy „za” przy 2 głosach „przeciw” zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Ad. 2
Pan Cezary Baryłko Skarbnik Powiatu przedstawił informację na temat budŜetu Powiatu
Tarnogórskiego na 2015 rok i programu naprawczego.
Pan Marian Szukalski Wicestarosta Tarnogórski powiedział, Ŝe jak będzie przygotowany program
naprawczy, to zostanie on przedstawiony radnym.
Ad. 3
Komisja nie wniosła Ŝadnych uwag do planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok. Następnie Komisja
ustaliła plan pracy na rok 2015 (załącznik nr 2).
Ad. 4
Przewodniczący Komisji przedstawił pisma z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela Komisji
ds. Infrastruktury i Środowiska, do udziału w charakterze obserwatora, w następujących przetargach:
− na dzierŜawę nieruchomości połoŜonych w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34
(BR.6840.15.2014) – Komisja na przedstawiciela do w/w przetargu wyznaczyła radną Marię
OŜgę,
oraz
− na dzierŜawę nieruchomości połoŜonej w Miedarach przy ul. Zamkowej 7 (BR.6840.19.2014),
− na sprzedaŜ lokalu mieszkalnego nr 5 połoŜonego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c
(BR.6840.20.2014), Komisja nie wyznaczyła przedstawicieli do powyŜszych przetargów.
Komisja wyznaczyła stały termin posiedzeń na poniedziałki przed sesją o godzinie 15:00.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, Ŝe najbliŜsza sesja jest planowana na dzień 17 grudnia
2014 roku o godzinie 9:00. Natomiast o godzinie 14:00 rozpocznie się spotkanie przedświąteczne
Poprosił aby radni odbierali korespondencje przesyłaną droga elektroniczną.
Na tym posiedzenie Komisji zakończyło się.

Przewodniczący Komisji
ds. Infrastruktury i Środowiska
(-) Marcin Parys
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