
PROTOKÓŁ Nr XX/2004 
Z   XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 25 PA�DZIERNIKA 2004r. 
 

W dniu 25 pa�dziernika 2004 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej 

Urz�du Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6  rozpocz�ła si�  

XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 20 Radnych 

Rady Powiatu Kłobuckiego oraz zaproszeni go�cie według zał�czonych list 

obecno�ci. 

Obrady Sesji prowadził Pan Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz�cy 

Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pani Małgorzata Gworys – 

Wiceprzewodnicz�ca Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

PORZ�DEK OBRAD SESJI : 

1. Otwarcie sesji. 
 

2. Stwierdzenie prawomocno�ci Sesji. 
 

3. Przyj�cie proponowanego porz�dku obrad. 
 

4. Przyj�cie protokołu z poprzedniej Sesji. 
 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 

6. Informacja Starosty z działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 
 

7. Informacja Przewodnicz�cych Komisji o wnioskach podj�tych przez Komisje 
w okresie mi�dzy sesjami.  

 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
9. Informacja na temat zło�onych o�wiadcze� maj�tkowych. 

 
10. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 

rok. 
 

11. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia  wysoko�ci i warunków przyznawania 
nagród za wybitne osi�gni�cia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na 
terenie powiatu kłobuckiego 

 
12. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 

2004 r. w sprawie okre�lenia zada� i wysoko�ci �rodków Pa�stwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania dla powiatu kłobuckiego. 

 
13. Podj�cie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Cz�stochowa realizacji 

zada� z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawno�ci. 
 

14. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie okre�lania zasad 
wydzier�awiania, wynajmowania nieruchomo�ci b�d�cych w u�ytkowaniu 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

 
15. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu Ekorozwoju Powiatu 

Kłobuckiego. 
 
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 
17. Zako�czenie XX Sesji Rady Powiatu. 

 
 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

AD. p.1 
Pan  Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył 
obrady – XX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz�d powiatu oraz 
uczestnicz�cych go�ci. 
 
AD. p.2 
Pan Tadeusz Wieczorek – po zapoznaniu si� z list� obecno�ci stwierdził, �e na 21 
radnych ustawowego składu rady jest obecnych 20, wobec czego wszystkie   
podejmowane uchwały b�d� prawomocne. 
 
AD. p.3 
Pan Tadeusz Wieczorek  – przedstawił porz�dek obrad Sesji. 
Zaproponował wycofanie z porz�dku obrad punktu dotycz�cego podj�cia uchwały 
w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok oraz zaci�gni�cia 
kredytu na uzupełnienie wydatków na dofinansowanie inwestycji drogowych, a 
tak�e wprowadzenie dwóch punktów dotycz�cych podj�cia uchwały w sprawie 
ustalenia wysoko�ci i warunków przyznawania nagród za wybitne osi�gni�cia 
sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego oraz podj�cia 
uchwały w sprawie zatwierdzenia programu Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego, 
Nast�pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz�dek z naniesionymi 
poprawkami. 
 
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e zgodnie ze Statutem Przewodnicz�cy czy 
Wiceprzewodnicz�cy prowadz�cy obrady sesji chc�c wprowadzi� ka�dy, nowo 
zaproponowany punkt musi podda� pod głosowanie, natomiast nie jest to 
wymagane w momencie wycofania uchwały. 
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Pan Tadeusz Wieczorek – poddał pod głosowanie wprowadzenie dodatkowych 
punktów obrad sesji. 
 
Głosowało 17 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ................................................................oddano 16 
• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  1 
• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 
•  

Wprowadzenie dodatkowych punktów do obrad sesji zostało przyj�te. 
 
Nast�pnie Pan Tadeusz Wieczorek – poddał pod głosowanie poprawiony porz�dek 
obrad sesji. 
 
  Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ................................................................oddano 15 
• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  2 
• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 

 
Porz�dek został przyj�ty. 
 
AD. p. 4   
Pan Tadeusz Wieczorek – zapytał czy kto� ma jakie� uwagi do protokołu z XIX Sesji 
Rady Powiatu. 
W zwi�zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 
 
Protokół z XIX Sesji został przyj�ty jednogło�nie. 
 
AD. p.5 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
Zgłoszono trzy kandydatury i jednogło�nie 
 
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast�puj�cy Radni: 
 

1. Przewodnicz�cy – Mirosław SZYMANEK 

2. Członek – Wiesław DRYNDA 

3. Członek – Henryk MACH 

 

AD. p.6 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Starost� o przedstawienie informacji 
z działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 
 
Pan Dariusz Desperak – Starosta Powiatu Kłobuckiego – przedstawił informacj� 
z działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 
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/informacja z działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy sesjami stanowi zał�cznik do 
niniejszego protokołu/ 
 
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, w których działach Zarz�d dokonał 
przesuni��  mi�dzy paragrafami. 
 
Pan Dariusz Desperak – odpowiedział, �e na etapie uchwały bud�etowej 
zaplanowano rezerwy bud�etowej tj. rezerw� celow� na uzupełnienie wydatków w 
o�wiacie w wysoko�ci 366.905 zł oraz rezerw� ogóln� w wysoko�ci 60.000 zł.  
Ponadto powiedział, �e w trakcie roku zwi�kszono rezerw� celow� o kwot� 40.442 zł 
oraz rezerw� ogóln� o kwot� 188.463 zł. 
Powiedział, �e do dnia 25 pa�dziernika br. uruchomiono rezerwy z przeznaczeniem 
na: 

- 12.800 zł przeznaczono na dofinansowanie bie��cej działalno�ci Powiatowego 
Urz�du Pracy w Kłobucku, 

- 7.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu słu�bowego dla 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, 

- 10.000 zł przeznaczono na prace zwi�zane z przygotowaniem dokumentacji 
do sprzeda�y nieruchomo�ci Powiatu, przekazaniem w u�ytkowanie 
nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� Powiatu na rzecz ZOZ, uzupełnieniem 
dokumentacji niezb�dnej do sprzeda�y nieruchomo�ci Powiatu, 

- 5.000 zł przeznaczono na sfinansowanie przeprowadzenia audytu 
energetycznego dla termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w 
Kłobucku, 

- 24.000 zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków remontowych w 
zwi�zku z przeprowadzk� Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

- 19.500 zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu oleju opałowego dla 
Powiatowego Urz�du Pracy w Kłobucku, 

- 10.033 zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków bie��cych w 
Powiatowym Urz�dzie Pracy w Kłobucku. 

Podsumowuj�c podkre�lił, �e ł�cznie wydatek z rezerwy ogólnej wynosi 88.333 zł. 
 
AD. p.7 
Pan Tadeusz Wieczorek– poprosił Przewodnicz�cych Komisji Problemowych  
o przedstawienie wniosków podj�tych przez  Komisje w okresie mi�dzy sesjami. 
/ wnioski stanowi� zał�cznik do protokołu / 
 
AD. p.8 
Pan Tadeusz Wieczorek – zapytał czy kto� chciałby zgłosi� zapytanie b�d� 
interpelacj�. 
 
Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił zapytanie w sprawie szczegółowego 
przedstawienia w jakich jednostkach organizacyjnych przeprowadzono kontrol� 
finansow� i jakie  s� jej wyniki. 
 
Pan Henryk Mach – zgłosił interpelacj� w sprawie podania przyczyny wyst�pienia 
ró�nicy, pomi�dzy planowanym kosztem inwestycyjnym uj�tym w „Planie 
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Inwestycyjnym Powiatu Kłobuckiego” , a kosztem po przetargu na wykonanie 
inwestycji na budow� chodnika w miejscowo�ci Kalej. 
Dodał, �e Komisja Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu 
w Kłobucku na posiedzeniu orzekła, ze niniejsza inwestycja mo�e by� 
kontynuowana przy 50% współfinansowaniu przez Wójta Gminy  Wr�czyca Wielka. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – poinformował, �e na zgłoszone interpelacje zostanie 
udzielona szczegółowa informacja w formie pisemnej. 
 
Pan Henryk Mach – podkre�lił, �e o formie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 
decyduje pytaj�cy, a jak uwa�a radny, temat budowy chodnika w Kalei jest zbyt 
gło�ny i powa�ny, w zwi�zku z tym chciałby, aby wszyscy Radni Rady Powiatu w 
Kłobucku uzyskali odpowied� na zgłoszon� interpelacj� podczas obrad nast�pnej 
Sesji Rady Powiatu. 
 
Pan Marek Sroka – Wicestarosta - poinformował, �e odbył rozmow� w Wójtem 
Gminy Wr�czyca Wielka w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika 
w Kalei. Powiedział, �e dokładnej odpowiedzi udzieli w formie pisemnej i zostanie 
ona przedstawiona na nast�pnej sesji. 
 
Pan Henryk Mach – odpowiedział, �e oczekuje konkretnej odpowiedzi. Dodał, �e 
w normalnym procesie inwestowania wyst�puj� pewne zasady, których nale�y 
przestrzega�, a na ko�cu realizuje si� inwestycje. Podkre�lił, �e jest to złamanie 
dyscypliny finansów publicznych. 
 
Radni nie zgłosili wi�cej interpelacji ani zapyta�. 
 
AD. p.9 
Pan Tadeusz Wieczorek – odczytał informacj� dotycz�c� o�wiadcze� maj�tkowych 
zło�onych Przewodnicz�cemu Rady Powiatu w Kłobucku za 2003 rok. 
/informacja stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/. 
 
Radni nie mieli pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionych informacji. 
 
AD. p.10 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Pana Mariana Obersztyna o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok. 
 
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwał� wraz z 
uzasadnieniem. Poinformował, �e proponuje si� zmniejszy� plan rozchodów o kwot� 
140.000 zł, w tym spłata rat kapitałowych z tytułu zaci�gni�cia kredytów – 140 zł, w 
tym spłata rat kapitałowych z tytułu zaci�gni�cia kredytów – 140.000 zł w zwi�zku z 
ni�szym kursem walut EURO i dolara w stosunku do zakładanego wcze�niej. 
Ponadto dodał, �e proponuje si� zwi�kszy� plan wydatków bud�etowych w rozdz. 
60014 – drogi publiczne powiatowe o kwot� 140.000 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie wydatków bie��cych ponoszonych przez PZD. 
Nast�pnie zwrócił uwag� na propozycje zwi�kszenia planu dochodów i wydatków 
bud�etowych w rozdz. 02001 – gospodarka le�na o kwot� 50.000 zł w zwi�zku z 
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wy�szymi wypłatami ekwiwalentów za zalesienie – �rodki na to pochodz� z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ponadto poinformował o 
zmniejszeniu planu i wydatków w dziale 600 – transport i ł�czno�� w zwi�zku z 
niewykonaniem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi�dzy 
jednostkami samorz�du terytorialnego w pełnej kwocie 48.782 zł a jedynie w 
wysoko�ci 25.000 zł – �rodki z gminy Krzepice na przebudow� drogi powiatowej 
Starokrzepice – Podł��e Szlacheckie. Poinformował równie� o zwi�kszeniu planu 
dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwot� 120.000 zł, co zwi�zane jest z 
wy�szym, ani�eli planowano wykonaniem tych dochodów i jednocze�nie 
przeznaczy� je na zwi�kszeniu wydatków bie��cych w rozdz.60014 – drogi 
publiczne powiatowe z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarz�du Dróg w 
Kłobucku. 
   
Pan Henryk Mach – zapytał czy Zarz�d Powiatu przewidział co stałoby si� w 
momencie, gdyby Rada Powiatu miała inny pomysł na przeznaczenie �rodków i nie 
zgodziłaby si� na ich wykorzystanie w PZD. 
 
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, �e trzeba by było zaci�gn�� kredyt. 
 
Pan Marek Sroka – Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego zwrócił uwag�, �e PZD w 
zwi�zku dług� zim� poniósł znaczne �rodki na zwalczenie jej skutków, ponadto 
opracowana została dokumentacja m.in. dotycz�ca mostu w W�soszu, gdy� bez tej 
dokumentacji nie mo�na było si� stara� o �rodki unijne. 
Powiedział, �e zwi�kszenia wydatków nie dało si� wcze�niej przewidzie�, poniewa� 
nikt nie spodziewał si�, �e b�dzie tak długa i uci��liwa zima, a tak�e nie znane były 
wcze�niej terminy składania wniosków o �rodki unijne. 
 
Pan Władysław Owczarek – powiedział, �e nie nale�y w ten sposób traktowa� 
Zarz�du i utrudnia� mu w ten sposób realizacj� zada�, które jego zdaniem s� 
wykonywane prawidłowo. 
Powiedział, �e Rada powinna pomaga� Zarz�dowi szczególnie wtedy, je�eli w 
wyniku jego działa� mo�na pozyska� dodatkowe �rodki. 
Zapytał czy wyst�puj�ce przesuni�cie w uchwale jest zgodne z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 
 
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, �e przesuni�cie jest zgodne z 
obowi�zuj�cymi przepisami, a ponadto kontrol� nad uchwałami sprawuje 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 
 
Pan Henryk Mach – zapytał czy w dziale 600 tj. Transport i ł�czno�� na zadania 
inwestycyjne zabrakło pieni�dzy, w zwi�zku  z czym Zarz�d przesun�ł �rodki z 
wynagrodze� w wyniku czego na płacach wyst�pił brak,  a teraz w uchwale 
proponuje si� �rodki, aby  uzupełni� braki. 
 
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, �e wyst�piła konieczno�� dokonania 
przesuni�� w celu unikni�cia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Powiedział, �e zwi�kszone wydatki wynikały z bardzo długiej i uci��liwej zimy, a 
usuwanie jej skutków pochłon�ło znacznie wi�cej �rodków ni� zostało to wcze�niej 
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zaplanowane. Zwi�kszone wydatki wynikały równie� z poniesionych kosztów na 
opracowanie dokumentacji  niezb�dnych do pozyskania funduszy unijnych. 
Powiedział, �e to wszystko zostało wyja�nione na posiedzeniu Komisji Bud�etu i 
Finansów. 
 
Radni nie zgłosili wi�cej pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 192/XX/2004r. w sprawie 
zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.  
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano 17 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano  1 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .....................................................oddano   1 

 
Uchwała Nr 192/XX/2004 została przyj�ta. 
 
AD. p.11 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia 
wysoko�ci i warunków przyznawania nagród za wybitne osi�gni�cia sportowe, 
zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego. 
 
Pan Mirosław Szymanek – poinformował, �e Komisja Edukacji, Kultury, Sportu 
i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 25 pa�dzierniku br. 
zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt uchwały. 
 
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Zdrowia poinformował, �e w zwi�zku z napływaj�cymi wnioskami prezesów 
stowarzysze� kultury fizycznej o przyznanie nagrody Starosty Kłobuckiego dla 
zawodników z terenu powiatu, maj�cych na swoim koncie wybitne osi�gni�cia 
sportowe, przynajmniej na szczeblu ogólnopolskim, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z 
dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym ustalono zasady i wysoko�� nagrody 
Starosty w tej dziedzinie. 
 
Pan Marek Sroka – podkre�lił, �e nale�ałoby uhonorowa� tych, którzy osi�gaj� 
zwyci�stwa na tle miezynarodowym, reprezentuj�c jednocze�nie powiat.  
 
Pan Stanisław Garncarek – wyraził w�tpliwo�ci co do brzmienia § 6 uchwały. 
 
Pan Henryk Mach – powiedział, �e nie ma potrzeby podejmowa� takiej uchwały, nie 
jest to kwestia, która powinna by� regulowana uchwał�. Dodał, �e mo�na by 
przeznaczy� pieni�dze na nagrod� z istniej�cego funduszu reprezentacyjnego, a nikt 
takich wydatków nie zakwestionuje. 
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Pan Marian Obersztyn – powiedział, �e je�eli zawodnik reprezentuje powiat na skali 
europejskiej, rada musi podj�� uchwał�, a Zarz�d mo�e regulowa� kwot� 
przeznaczon� na zawodnika. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – zapytał czy w takim razie s� propozycje do zmiany § 6. 
 
Pan Stefan Pawłowski – zaproponował, aby § 6 brzmi�cy nast�puj�co – „ wybitni 
sportowcy...”, zmieni� na „ Wybitny sportowiec...”. 
 
Pan Władysław Owczarek – podkre�lił, �e uchwał� nale�y przyj��, z uwagi na 
istotny aspekt reprezentacyjny tak wybitnych sportowców, nie tylko powiatu i kraju. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 193/XX/2004r. w sprawie 
ustalenia wysoko�ci i warunków przyznawania nagród za wybitne osi�gni�cia 
sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego. 
 
Pan Henryk Mach – odniósł si� do § 4 w zwi�zku z powołaniem Komisji ds. 
orzekania wniosków. Zapytał kogo Starosta powoła do składu komisji, która b�dzie 
przydzielała nagrody i czy nie pochłonie to dodatkowych �rodków np. na diety dla 
członków komisji. 
 
Pan Dariusz Desperak – odpowiedział, �e mo�e do składu komisji powoła� np. Pana 
Mirosława Szymanka, Przewodnicz�cego Komisji Edukacji, osoby, które pracuj� 
w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. Powiedział, �e na pewno nie b�dzie 
dodatkowych kosztów.  
 
Nast�pnie Pan Tadeusz Wieczorek  poddał pod głosowanie projekt uchwały  
  
Głosowało 20 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’..........................................................................................oddano 20 
• głosów „przeciw” - ...........................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .....................................................oddano    0 

 

Uchwała Nr 193/XX/2004 r. została przyj�ta jednogło�nie. 

Ad. p.12 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie projektu uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie okre�lenia zada� i 
wysoko�ci �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. 
 
Pan Tomasz Sobi� – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłobucku przedstawił uchwał� wraz z uzasadnieniem. 
Poinformował, �e dotychczasowy plan finansowy przyznany dla powiatu 
kłobuckiego przez Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
wynosił 436.514zł. Powiedział, �e w miesi�cu wrze�niu br. Pa�stwowy Funduszu 
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Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zwi�kszył plan finansowy dla naszego 
powiatu o kwot� 151.371 zł i po zmianach wynosi 587.885 zł. Zwrócił uwag�, �e  
�rodki finansowe na rehabilitacj� społeczn� s� w wi�kszym stopniu wykorzystane i 
ciesz� si� wi�kszym zainteresowaniem ni� �rodki finansowe na rehabilitacj� 
zawodow�, w zwi�zku z czym kwot� w wysoko�ci 141.371 zł proponuje si� 
przeznaczy� na zadania zwi�zane z rehabilitacj� społeczn�.  
Natomiast kwot� 10.000 proponuje si� przeznaczy� na rehabilitacj� zawodow� tj. na 
po�yczki dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych. 
 
Pan Henryk Mach – zapytał jakie jest zainteresowanie po�yczkami, a tak�e czy PCPR 
informuje o tej formie pomocy 
 
Pan Tomasz Sobi� – odpowiedział, �e je�li chodzi o zainteresowanie po�yczkami to 
kilkakrotnie ogłoszenia ukazywały si� w prasie lokalnej, poza tym zostały rozesłane 
informacje dla gmin. Powiedział, �e zgłaszaj� si� osoby, które pytaj�, ale problem 
tkwi w tym, gdzie te pieni�dze odpowiednio zainwestowa�. Podkre�lił, �e na chwil� 
obecn� nie ma ani jednego zło�onego wniosku. 
 
Pan Henryk Mach – zapytał dlaczego jest małe zainteresowanie �rodkami na 
rehabilitacj� zawodow�. 
 
Pan Tomasz Sobi� – odpowiedział, �e zmieniły si� zasady wykorzystywania 
�rodków na rehabilitacj� zawodow�. Powiedział, �e aktualnie �rodki mo�na 
przeznaczy� na pokrycie tylko ró�nicy wynikaj�cej z utworzenia miejsca pracy dla 
osoby niepełnosprawnej, a utworzenia miejsca pracy dla osoby sprawnej. 
 
Pan Henryk Mach – odniósł si� do szkole� i zapytał kto organizuje szkolenia i 
okre�la ich zakres. 
 
Pan Tomasz Sobi� – odpowiedział, �e szkolenia s� organizowane przez PCPR 
poprzez ich zlecenia wyspecjalizowanym podmiotom, natomiast zakres szkole� jest 
ustalony w zale�no�ci od zapotrzebowania. 
 
Pan Mirosław Szymanek – poinformował, �e Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i 
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu komisji w dniu  
25 pa�dziernika br. udzieliła jednogło�nie pozytywnej opinii w/w projektu uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 194/XX/2004r. w sprawie 
uchwały zmieniaj�cej uchwał� Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
w sprawie okre�lenia zada� i wysoko�ci �rodków Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu 
kłobuckiego. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano  20 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .....................................................oddano   0 
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Uchwała Nr 194/XX/2004 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 
niniejszego projektu. 
 
AD. p.13 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
powierzenia miastu Cz�stochowa realizacji zada� z zakresu orzekania o stopniu 
niepełnosprawno�ci. 
 
Pan Tomasz Sobi� – przedstawił projekt uchwał wraz z uzasadnieniem.  
/uzasadnienie wraz z uchwał� stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 
 
Pan Henryk Mach – zapytał jakie s� koszty korzystania z usług Komisji Miasta 
Cz�stochowa ds. orzekania o stopniu niepełnosprawno�ci oraz czy w perspektywie 
jest planowane utworzenie Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawno�ci 
w Kłobucku. 
 
Pan Tomasz Sobi� – powiedział, �e powołanie Zespołu ds. orzekania o stopniu 
Niepełnosprawno�ci na terenie powiatu kłobuckiego dałoby mieszka�com powiatu 
mo�liwo�� łatwiejszego dost�pu do usług Zespołu oraz znacznie skróciłoby termin 
oczekiwania na wydanie orzeczenia, jednak rozwa�aj�c mo�liwo�� powołania 
Zespołu na terenie naszego powiatu nale�y wzi�� pod uwag� koszty zwi�zane z 
utrzymaniem w/w jednostki. Podkre�lił, �e wst�pny koszt utworzenia zespołu 
oszacowano na kwot� 202.000 zł. Powiedział, �e bud�et pa�stwa pokrywa koszty 
zwi�zane z funkcjonowaniem Zespołu jednak �rodki te s� niewystarczaj�ce 
w stosunku do potrzeb. Natomiast koszt wystawienia jednego orzeczenia to ok. 70 zł. 
 
Radni nie zgłosili wi�cej uwag ani pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 195/XX/2004r. w sprawie 
powierzenia miastu Cz�stochowa realizacji zada� z zakresu orzekania o stopniu 
niepełnosprawno�ci. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano  20 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .....................................................oddano   0 

 
Uchwała Nr 195/XX/2004 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 
niniejszego projektu. 
 
AD. p.14 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Pan Witolda Kacperczyka o przedstawienie 
projektu uchwały w sprawie podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie 
okre�lania zasad wydzier�awiania, wynajmowania nieruchomo�ci b�d�cych 
w u�ytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
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Pan Witold Kacperczyk – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Poinformował, �e projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji 
Ochrony Zdrowia Rady Powiatu i dotyczy uregulowa� w sprawach 
wydzier�awiania i wynajmowania dla nieruchomo�ci oddanych nieodpłatnie 
w u�ytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku okre�lonych przez Rad� 
Powiatu uchwał� Nr 144/XIV/2004 w zakresie trybu post�powania. Dodał, �e 
poprzez analogie do zapisów w ustawie o gospodarce nieruchomo�ciami 
wprowadza si� wymóg przetargu dla zawierania umów dzier�awy lub najmu na 
okres powy�ej 3 lat. Powiedział, �e projekt przewiduje równie� przypadki 
odst�pienia od przetargu stwarzaj�c preferencj� dla dotychczasowych pracowników 
ZOZ w zwi�zku z likwidacj� komórek jego działalno�ci. 
 
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy stawki czynszu najmu b�d� w ci�gu roku 
zmieniane. 
 
Pan Witold Kacperczyk – odpowiedział, �e je�li chodzi o aktualizacj� cen stawki 
czynszu jest to kwestia zapisu w samej umowie, a autorem jest Dyrektor ZOZ – u. 
 
Radni nie zgłosili wi�cej uwag ani pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 196/XX/2004r. w sprawie 
podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie okre�lania zasad 
wydzier�awiania, wynajmowania nieruchomo�ci b�d�cych w u�ytkowaniu Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano  14 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .....................................................oddano   6 

 
Uchwała Nr 196/XX/2004 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 
niniejszego projektu. 
 
AD. p.15 
Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicz�ca Rady Powiatu w Kłobucku 
poprosiła Pana Tadeusza Witta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia programu: Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. 
 
Pan Mieczysław Chwałczyk – zawnioskował, �e ze wzgl�du na to, �e niniejszy 
program radni otrzymali w dniu dzisiejszym, poprosił o 30 minutow� przerw� 
w celu bli�szego zapoznania si� z Programem Ekorozwoju.   
 
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnego 
Mieczysława Chwałczyka. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
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• głosów „za’........................................................................................oddano  3 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano 17 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .....................................................oddano   0 

 
Wniosek został odrzucony. 
 
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Zdrowia przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu 
Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. /Program Ekorozwoju stanowi zał�cznik do 
niniejszego protokołu/Powiedział, �e program został opracowany z punktu 
widzenia cało�ci powiatu. Zwrócił uwag�, �e jest to ci�g dalszy opracowania 
Ekorozwoju, do którego zostało powołane konsorcjum – gminy, starostwo oraz klub 
gospodarczy. Odniósł si� do termomodernizacji, gdzie zaznaczył, �e nale�y 
przeprowadzi� j� w sposób wzorcowy, poprzez wymian� kotłów, ocieplenie �cian i 
wymian� okien. Podstawowym celem jest oszcz�dno�� energii oraz pozyskanie 
energii z odnawialnych �ródeł. Dodał, �e wa�nym aspektem jest uwzgl�dnienie 
odnawialnych �ródeł energii np. plantacji wierzby energetycznej na terenach 
podmokłych.  
 
Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał czy ten program został opracowany w oparciu 
o ankiety składane przez społecze�stwo Powiatu Kłobuckiego w Starostwie 
Powiatowym. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e program powstał w oparciu o ponad trzy 
tysi�ce wniosków, które wpłyn�ły do Starostwa i nadal jeszcze wpływaj�. 
 
Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał, kto opracował program. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e program opracowała firma „ PROINSTAL” 
sp. z o.o. z Zabrza oraz �l�ska Agencja Energetyczna.  
 
Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał, jakie koszty poniosło Starostwo w celu 
opracowania niniejszego programu. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e Starostwo opracowanie nie kosztowało ani 
jednej złotówki. 
 
Pan Mirosław Szymanek – poinformował, �e Komisja Edukacji, Kultury i Polityki 
Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu w dniu 25 pa�dziernika 
zaopiniowała niniejszy projekt jednogło�nie pozytywnie. 
 
Pan Henryk Mach – zapytał co znaczy „ ...przeprowadzi� w sposób wzorcowy” 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e nale�y termomodernizacj� przeprowadzi� 
w taki sposób, aby w maksymalny sposób wykaza� jakie korzy�ci przynosi 
termomodernizacja. 
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Pan Henryk Mach – zapytał, czy został ju� opracowany plan finansowy i poziom 
kosztów zwi�zanych z jego realizacj�. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e je�li chodzi o plan finansowy to jest 
opracowany na pewnym poziomie. 
 
Pan Henryk Mach – podkre�lił, �e w zwi�zku z tym jest to nie zgodne z § 1 uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 197/XX/2004r. w sprawie  
zatwierdzenia programu: Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. 
 
Głosowało 18 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano  15 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano   1 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .....................................................oddano   2 
 

Uchwała Nr 197/XX/2004 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 
niniejszego projektu. 
 
AD. p.16 
Pani Małgorzata Gworys – zgłosiła interpelacj� w sprawie uwzgl�dnienia �rodków 
finansowanych w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na remont gabinetu 
rehabilitacyjnego w miejscowo�ci Golce z przeznaczeniem dla dzieci 
niepełnosprawnych powiatu kłobuckiego. Nast�pnie zgłosiła interpelacj� w sprawie 
finansowania zada� na drogach powiatowych w tych gminach, które wnosz� wkład 
finansowy w postaci pieni��nej lub inwestycji na drogach powiatowych. 
 
Radni nie zgłosili wi�cej interpelacji i zapyta�. 
 
AD. p.17 
W zwi�zku z wyczerpaniem punktów w porz�dku obrad około godziny 1430 
Pan Tadeusz Wieczorek zamkn�ł obrady XX Sesji Rady Powiatu. 
 
 
 
 
         WICEPRZEWODNICZ�CY RADY POWIATU 
                                 w KŁOBUCKU 
 
                             Tadeusz WIECZOREK 
 
Protokołowała: 
 
Magdalena Nowak 
  
    


