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PROTOKOŁ Nr XXXV/2006 

Z   XXXV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA  29 MARCA 2006r. 

 

 W dniu 29 marca 2006r. o godz. 1500  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół we 

Wr�czycy Wielkiej przy ul. Szkolnej 11 rozpocz�ła si� XXXV 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 

Władysław Serafin – Przewodnicz�cy  Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Stwierdzenie prawomocno�ci Sesji. 

3. Powitanie uczestników Sesji 

4. Przyj�cie proponowanego porz�dku obrad. 

5. Przyj�cie protokołu z poprzedniej Sesji. 

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Prezentacje 

7.1. Prezentacja Gminy Wr�czyca Wielka  

7.2.1 - o działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami 

7.2.2 - o działalno�ci samorz�du powiatowego.  

8. Blok tematyczny – Kultura w Powiecie Kłobuckim. 

8.1. Wyst�py zespołów artystycznych. 

8.2. Raport o stanie instytucji kultury w Powiecie Kłobuckim.  

8.3. Wyró�nienia osób i zespołów. 

8.4. Dyskusja tematyczna.   

9. Interpelacje i zapytania radnych (powiatowych i gminnych). 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi ad. pkt 9 i 10. 
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Przerwa 

12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodnicz�cego 

Rady Powiatu. 

13. Informacja Przewodnicz�cych Komisji o wnioskach podj�tych przez Komisje 

w okresie mi�dzy sesjami.  

14. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 

realizacji zada� z zakresu pomocy społecznej za 2005 rok.  

15. Podj�cie uchwały w sprawie okre�lenia zada� i wysoko�ci �rodków 

Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.  

16. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów za 2005 rok.  

17. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów.  

18. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie ustalenia liczby członków i 

składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.  

19. Podj�cie uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpiecze�stwa i 

Porz�dku Powiatu Kłobuckiego Powiatu Kłobuckiego.   

20. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia 

zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz porozumienia 

w przedmiocie warto�ci jednego punktu stanowi�cego podstaw� do ustalania 

wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych powiatu kłobuckiego.  

21. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 

rok.              

22. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 

rok.                

23. Zako�czenie XXXV Sesji. 
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PRZEBIEG POSIEDZENIA 

AD. p.1 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku – Pan Władysław Serafin otworzył 

obrady – XXXV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.   

 

AD. p.2 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – 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 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin -  powitał Radnych, Zarz�d Powiatu, 

gospodarzy sesji, m. in. Wójta Gminy Wr�czyca Wielkiej – Pana Henryka 

Krawczyka, Przewodnicz�cego Rady Gminy – Pana Andrzeja Rysia, Dyrekcj� Szkoły 

we Wr�czycy Wielkiej, Gminny O�rodek Kultury z Wr�czycy Wielkiej, kierowników 

i dyrektorów jednostek organizacyjnych, Radnych Gminy Wr�czycy Wielkiej, 

sołtysów oraz wszystkich zaproszonych go�ci.    

 

AD. p.4 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin  – przedstawił porz�dek obrad sesji. 

Zaproponował, aby program artystyczny przesun�� jako punkt 7 i po punkcie 

dotycz�cym prezentacja Gminy Wr�czyca Wielka umie�ci� blok tematyczny – 

kultura w powiecie kłobuckim. 

Nast�pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz�dek obrad sesji. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ................................................................oddano 18 

• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  0 

• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 

 

Porz�dek został przyj�ty jednogło�nie. 
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AD. p. 5   

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto� ma jakie� uwagi do protokołu 

z XXXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

W zwi�zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ................................................................oddano 17 

• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  1 

• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 

 

Protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu został przyj�ty. 

 

AD. p.6 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji 

Uchwał i Wniosków. Zgłoszono trzy kandydatury  

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast�puj�cy Radni: 

1. Przewodnicz�cy –  Mirosław SZYMANEK 

2. Członek – Mieczysław CHWAŁCZYK 

3. Członek – Wiesław DRYNDA 

 

AD. p.7.1 

Pan Henryk Krawczyk – Wójt Gminy Wr�czyca Wielka – jako gospodarz Gminy 

Wr�czyca Wielka powitał serdecznie wszystkich uczestnicz�cych w obradach tej�e 

sesji w progach Zespołu szkół im. Adama Mickiewicza. Przedstawił krótk� 

charakterystyk� Gminy Wr�czyca Wielka. Informacja stanowi zał�cznik do 

niniejszego protokołu. Ponadto w imieniu władz gminy i własnym skierował 

serdeczne podzi�kowania dla Pana Władysława Serafina – Przewodnicz�cego Rady 

Powiatu Kłobuck, za pomoc w pozyskaniu z KRUS – u wyposa�enia gabinetu 

fizjoterapii w Golcach. Równocze�nie zło�ył serdeczne podzi�kowania Panu 

stanisławowi Górniakowi – Dyrektorowi KRUS – u w Cz�stochowie, Panu 
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Krzysztofowi Nowakowi – Staro�cie Kłobuckiemu i Panu Marianowi Nowakowi – 

Dyrektorowi ZOZ Kłobuck za osobiste zaanga�owanie w mo�liwie szybkie 

uruchomienie gabinetu i jego nowoczesne wyposa�enie. W imieniu przyszłych 

pacjentów, którzy b�d� korzystali z tego gabinetu, zło�ył wszystkim, dzi�ki którym 

gabinet powstał szczególnie gor�ce podzi�kowania. Zwrócił si� z pro�b� o wsparcie 

kolejnych inicjatyw słu��cych zaspokajaniu potrzeb mieszka�ców. 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – podkre�lił, �e gabinet fizjoterapii w Golcach to 

punkt rehabilitacji, w którym b�d� wykonywane zabiegi przy pomocy 

profesjonalnego sprz�tu i fachowców.  

AD. p.7.2.1 

Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Andrzeja Kał� – Dyrektora Gminnego 

O�rodka Kultury we Wr�czycy Wielkiej o przeprowadzenie  cz��ci artystycznej. 

W punkcie wyst�py zespołów artystycznych wyst�pili: 

• Zespół �piewaczy „Kalina” z Truskolas – opiekun Ryszard Stacherczak, 

działaj�ca przy Zwi�zku Emerytów i Rencistów – Prezes Koła – Sławomir 

Kubat, 

• Orkiestra D�ta działaj�ca przy Gminnym O�rodku Kultury we Wr�czycy 

Wielkiej prowadzona przez Bartłomieja Pi�t�, 

• Mar�onetki działaj�ce przy  Gminnym O�rodku Kultury we Wr�czycy 

Wielkiej – prowadzona przez Magd� Baczy�sk�, 

• Chirliderki z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza we Wr�czycy Wielkiej i 

Gimnazjum – opiekun Jolanta Kot, Dyrektor Danuta Lamik, 

• Taniec nowoczesny – opiekun Katarzyna Dr��ek, 

• Taniec towarzyski – opiekun Piotr Ma�niweski, 

AD. p. 7.2.2 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie  raportu o stanie kultury w 

Powiecie Kłobuckim.  

Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicz�ca Rady Powiatu w Kłobuckim 

przedstawiła raport o stanie kultury w Powiecie Kłobuckim.  
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Raport o stanie kultury w Powiecie Kłobuckim stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu.  

AD. p.7.2.3 

W punkcie – wyró�nienie osób i zespołów za swoje zasługi w dziedzinie kultury z 

terenu Powiatu Kłobuckiego statuetki wraz z dyplomem wr�czyli Przewodnicz�cy 

Rady Powiatu w Kłobucku – Pan Władysław Serafin oraz Starosta Kłobucki – 

Krzysztof Nowak. 

Lista wyró�nionych osób stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

AD. p.7.2.4 

Pan Romuald Cie�la – autor ksi��ki „Blask dawnych Krzepic” zło�ył serdeczne 

podzi�kowania za wyró�nienie w dziedzinie kultury, a jednocze�nie zwracaj�c 

uwag� na nieliczne, zachowane  zabytki na terenie powiatu kłobuckiego, zwrócił si� 

z pro�b� o wsparcie finansowe na ich odnowienie tj. Cmentarz �ydowski w 

Krzepicach oraz Zamek w Dankowie. Podkre�lił, �e zamek w Dankowie grozi 

zawaleniem. 

 

Pan Zygmunt Wierus – zasłu�ony działacz, twórca zespołu „ Kłobuczanki” wyraził 

gł�bokie podzi�kowania za wyró�nienie w tej dziedzinie. Przedstawił krótko histori� 

działalno�ci zespołu „Kłobuczanie”. Zaproponował zorganizowanie przegl�du 

powiatowego orkiestr patriotycznych.  

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – ogłosił 20 minutow� przerw�.  

AD. p.8. 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Starost� o przedstawienie informacji z 

działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy sesjami. 

 

Informacj� o pracy Zarz�du Powiatu za okres od 22 lutego do 29 marca 2005r. 

przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak. Informacja stanowi zał�cznik do 
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niniejszego protokołu.  Ponadto przedstawił wykaz spotka� Starosty Powiatu od 

ostatniej Sesji Rady Powiatu, który stanowi zał�cznik do protokołu. 

AD. p.9/10 

Pan Jerzy Chrz�stek – Radny Gminy Wr�czyca Wielka powiedział, �e w 2005 roku 

została wykonana nawierzchnia na drodze wojewódzkiej Herby – Lisów – 

Blachownia, wówczas obowi�zywał ruch okr��ny przez miejscowo�ci m.in. Cisie, 

Puszczew, Herby. Zwrócił uwag�, �e w konsekwencji spowodowało to, �e droga na 

dzie� dzisiejszy jest w fatalnym stanie. W imieniu mieszka�ców rejonu W�glowic 

oraz pozostałych z Gminy Wr�czyca Wielka zwrócił si� z pro�b� o wizj� lokaln� 

drogi w celu zbadania i wyci�gni�cia konsekwencji od firmy wykonuj�cej nakładk�.  

 

Pan Józef Chł�d – Radny Gminy Wr�czyca Wielka zwrócił uwag�, �e na  

wojewódzkiej Kłobuckiej nie ma wykonanego chodnika, a droga jest w�ska, gł�bokie 

rowy z obydwu stron co stwarza du�e niebezpiecze�stwo dla przechodniów. W 

zwi�zku z tym zaapelował, aby chodnik ten potraktowa� priorytetowo ze wzgl�du 

na niebezpiecze�stwo aktualnie tam wyst�puj�ce. Poza tym wspomniał o braku 

dro�no�ci na ulicy Floria�skiej w kierunku Libidzy.  Poprosił o zrozumienie i 

poparcie w temacie. Podkre�lił, �e je�eli droga byłaby drog� gminn�, a nie 

powiatow� zapewne byłaby ju� wykonana.  

 

Pan Zdzisław Łosik – Radny Gmina Wr�czyca Wielka – zwrócił si� z pro�b� o 

doko�czenie nakładki na drodze powiatowej Panki – Kłobuck przez Hutk�. 

Zaznaczył, �e droga jest niezb�dna poniewa� korzystaj� z niej mieszka�cy Gminy 

Panki, Przystaj� do Kłobucka.  

 

Pan Marek Probant – Radny Gminy Wr�czyca Wielka – wyraził podzi�kowania za 

mo�liwo�� odbycia tej�e sesji na terenie Gminy Wr�czyca Wielka. Zaznaczył, �e 

inicjatywa odbywania sesji w terenie jest bardzo cenna, jednak powinna pojawi� si� 

na pocz�tku kadencji. Poza tym dodał, �e spotkania Rady Powiatu z Rad� Gminy 
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powinny odbywa� si� chocia� raz w roku, aby Radni Powiatowi mogli zapozna� si� 

z problemami danej gminy i wspiera� ich w rozwi�zaniu. Wyraził nadziej�, �e w 

przyszłej kadencji wyjazdowe sesje b�d� naturaln� form� odbywania sesji.  

 

Pan Władysław Kopacz – Radny Gminy Wr�czyca Wielka – zgłosił wniosek o 

wykonanie pobocza przy drodze wojewódzkiej w kierunku Kłobucka ze �l�ska w 

kierunku północnym. Zwrócił uwag�, �e dzieci pod��aj�ce do szkoły na odcinku 2 

km nie maj� zapewnionego bezpiecznego dotarcia do szkoły i domu uwagi na du�y 

ruch i brak poboczy.  

 

Nie zgłoszono wi�cej interpelacji i zapyta�. 

AD. p.11 

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarz�du Dróg w Kłobucku w celu 

ustosunkowania si� do zgłoszonych wniosków udzielił odpowiedzi. Zwrócił uwag�, 

�e przewa�nie na ka�dej gminie drogi gminne s� lepsze ni� drogi powiatowe, ale 

kiedy powiaty b�d� istniały tyle lat co gminy to z pewno�ci� ich stan ulegnie 

poprawie. Powiedział, �e drogi powiatowe zostały odziedziczone w takim stanie 

jakim były, powiat jest bez subwencji drogowej, powiaty nie maj� takich �ródeł 

dochodów jak gminy. Powiatowy Zarz�d Dróg w Kłobucku zarz�dza sieci� dróg o 

ł�cznej długo�ci 385 km plus 85 km dróg wojewódzkich, które s� utrzymywane na 

mocy porozumienia z Marszałkiem Województwa. Zwrócił uwag�, �e na pewno 

droga Kłobucka jest bardzo wa�n�, poniewa� ruch na tej drodze jest niesamowity, w 

zwi�zku z czym zostanie przedło�ony wniosek do Zarz�du Dróg Wojewódzkich o 

wykonanie chodnika na tym odcinku. Ponadto dodał, �e po okresie zimy stan dróg 

uległ znacznemu pogorszeniu. Odniósł si� do objazdu Puszczew – Cisie i 

powiedział, �e formalnie objazd ten nie był oznaczony, postara si� zlokalizowa� 

wykonawc� i domaga� ewentualnego remontu drogi.  Powiedział, �e w najbli�szym 

czasie b�dzie starał si� wyremontowa� drogi, o których wspominali Radni Gminy 

Wr�czyca Wielka i uj�� do realizacji w najbli�szym terminie.  
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Przewodnicz�cy Władysław Serafin – w woli uzupełnienia dodał, �e powiat jest 

jednostk� realizuj�c� te inwestycje przynale�ne powiatowi ze �rodków przekazanych 

przez bud�et pa�stwa i nie posiada dochodów własnych zatem nie jest w stanie 

planowa� wydatków. Zwrócił uwag�, �e powiat stara si� ze wszystkich sił, aby 

zaspokoi� w wi�kszo�ci wszystkie inicjatywy. Nast�pnie zapytał, czy do wyja�nie� 

Pana Tadeusza Pułki s� jakie� zapytania, b�d� uwagi. 

 

Nie zgłoszono wi�cej zapyta�,  wniosków ani uwag.  

AD. p.12 

Pan Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłyn�ły do Rady Powiatu w 

Kłobucku w okresie mi�dzy sesjami: 

• oferta  SILESIA TV Sp. z o. o nt. emisji Sesji Rady na �ywo w internecie,  

• pismo od pani Aleksandry Majchrowskiej – Przewodnicz�cej Komisji Ochrony 

Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie anonimu na post�powanie 

Dyrekcji ZOZ Kłobuck,  

• pismo Prezesa Stowarzyszenia Liderów Wiejskich – Pana Mariusza Mandata o 

poparcie projektu „B�d� kobiet� sukcesu”, 

• list Senatora RP – Pana Jarosława Laseckiego w sprawie poparcia inicjatywy 

utworzenia województwa jurajskiego, 

 

W ramach informacji korespondencyjnej poinformował o stałym otrzymywaniu 

informacji sms-owych o obra�liwej tre�ci od jednego z Radnych.   

 

Kopia pism stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

AD. p.13 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz�cych Komisji stałych o 

przedstawienie wniosków podj�tych w okresie mi�dzy sesjami. 
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Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku poinformował, �e komisja na swoim posiedzeniu w dniu 27 marca 2006 po 

zapoznaniu si� z tre�ci� pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Kłobucku z dnia 20.03.2006r. w sprawie problemów finansowych zwi�zanych z 

naliczeniem przez Urz�d Skarbowy czynszu od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Kłobucku podj�li wniosek skierowany do Zarz�du Powiatu o 

zabezpieczenie �rodków z przeznaczeniem na czynsz za  najmem lokalu 

zajmowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. 

 

Radny Wiesław Drynda – Przewodnicz�cy Porz�dku Publicznego Rady Powiatu w 

Kłobuku poinformował, �e komisja na swoim posiedzeniu w dniu 3  marca 2006 

roku na posiedzeniu Komisji Porz�dku Publicznego Rady Powiatu w Kłobucku, 

członkowie Komisji podj�li wnioski skierowane do Zarz�du Powiatu 

• o zwi�kszenie �rodków dla Powiatowego Zarz�du Dróg w Kłobucku w 

kwocie 300 tys. złotych z przeznaczeniem na pozimowe remonty dróg 

powiatowych, 

• o wyst�pienie do Ministra Zdrowia o zmian� polityki specjalizacyjnej lekarzy, 

poniewa� obecny system specjalizacji uniemo�liwia wi�kszo�ci młodych 

lekarzy podj�cie specjalizacji w wybranej dziedzinie medycyny ze wzgl�du 

na ustalone niskie limity. Powoduje to brak specjalistów w wielu dziedzinach 

medycyny, a w konsekwencji uniemo�liwienie kontraktowania usług 

medycznych z NFZ. Efektem tego systemu jest równie� zjawisko migracji 

młodych lekarzy za granic�, gdzie maja szans� nie tylko uzyska� wysokie 

wynagrodzenie, ale tak�e mo�liwo�� podj�cia specjalizacji w wybranej 

dziedzinie medycyny. 

 

Wi�cej wniosków nie podj�to. 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odniósł si� do wniosku dotycz�cego 

funkcjonowania nadzoru budowlanego i powiedział, w du�ej cz��ci kraju słu�by te 

wspomagane s� przez Starostwa.  Dodał, �e został skierowany wniosek do 
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Wojewody o przeznaczenie 12 tys. zł na czynsz i je�eli Wojewoda nie przyzna 

�rodków wyst�pi taka ewentualno��, aby wspomóc te słu�by t� kwot�.  

AD. p.14 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie sprawozdania 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zada� z zakresu 

pomocy społecznej za 2005 rok. 

 

Pani Wiesława Desperak - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku przedstawiła sprawozdanie, które stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – odniósł si� do punktu 3 – osoby niepełnosprawne – 

rehabilitacja społeczna i zapytał, ile było wniosków o turnusy rehabilitacyjne dla 

osób niepełnosprawnych. 

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, �e wniosków o turnusy rehabilitacyjne 

było 276, nie było �adnej odmowy, wszystkie osoby, które zło�yły wnioski otrzymały 

tak� pomoc, nawet te, które przekroczyły kryterium o 100 zł.   

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, ile w  Starostwie Powiatowym w Kłobucku 

i jednostkach podległych Starostwu pracuje osób niepełnosprawnych. 

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, �e na chwil� obecn� nie posiada takiej 

wiedzy.  

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odpowiedział, �e tak� wiedz� posiada 

Powiatowy Urz�d Pracy i poszczególnie szefowie jednostek organizacyjnych.  
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Pani Wiesława Desperak – dodała, �e w roku ubiegłym pieni�dze PFRON- owskie 

zostały zwrócone, poniewa� nie było ch�tnych, ani zarejestrowanych osób 

niepełnosprawnych  kwalifikuj�cych si� do przeszkolenia.  

 

Radny Henryk Mach – zapytał, czego dotyczyły 63 decyzje administracyjne wydane 

na podstawie przeprowadzonych 80 wywiadów �rodowiskowych w rodzinach 

zast�pczych. 

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, �e decyzje administracyjne dotycz� 

przyznania pomocy na cz��ciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przyznanej 

pomocy jednorazowej w zwi�zku z przyj�ciem dziecka, odpłatno�ci od rodziców 

naturalnych, to ró�nego typu decyzje. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał, czy wywiady s� wyrywkowe, czy s� obligatoryjne. 

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, �e wywiady s� obligacyjne, jeden raz na 

pół roku trzeba przeprowadzi� co dzieje si� w rodzinie zast�pczej.  

 

Radny Henryk Mach – powiedział, �e rodzice dzieci przebywaj�cych w placówce 

opieku�czo – wychowawczej s� zobowi�zani do pokrycia kosztów tego dziecka,  

PCPR wydało 15 decyzji zwalniaj�cych i nie dotyczyły one dzieci z powiatu 

kłobuckiego, poniewa� wychowanków z terenu powiatu kłobuckiego jest dwoje. 

Zwrócił uwag�, �e decyzje zwalniaj�ce dotycz� dzieci z poza terenu powiatu 

kłobuckiego.  

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, �e do 2004 roku powiat na terenie, 

którego znajdowała si� placówka wydawał wszystkie decyzje administracyjne. 
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Natomiast od 2005 roku zmieniły si� przepisy i cz��� tych dzieci zostało na starych 

zasadach, a cz��� decyzji wydawanych jest z powiatu, z którego pochodzi dziecko. 

 

Radny Henryk Mach – podkre�lił, �e z terenu powiatu kłobuckiego w Domu Dziecka 

przebywa tylko dwoje wychowanków, a decyzji w roku 2005 zostało wydanych 15. 

W zwi�zku z tym decyzje nie dotyczyły dzieci z terenu powiatu kłobuckiego, a 

zgodnie z prawem jest to porozumienie z innym powiatem, z którego to dziecko 

pochodzi. Zwrócił uwag�, �e trudno jest wi�c wyda� decyzj� za rodziców z innego 

powiatu. 

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, �e dla ka�dego z rodziców wydawane s� 

decyzje, zarówno dla matki jak i dla ojca, a s� równie� przypadki kiedy nie mo�na 

wyda� decyzji, poniewa� nie jest znane miejsce pobytu tej osoby.  

 

Radny Henryk Mach – odniósł si� do rehabilitacji zawodowej  - zobowi�zania. 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, �e s� to zobowi�zania dotycz�ce 

refundacji wynagrodze� i składek na ubezpieczenia społeczne dla 2 zakładów pracy. 

Zrefundowano wynagrodzenia i składki ZUS dla tych zakładów pracy  

i wydatkowano kwot� 20.710 zł, to zawarte du�o wcze�niej umowy. 

 

Nie zgłoszono wi�cej pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionego sprawozdania. 

AD. p.15 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu – Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie 

uchwały w sprawie okre�lenia zada� i wysoko�ci �rodków Pa�stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu 

kłobuckiego. 
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Pani Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku omówiła uchwał�. Poinformowała, �e w miesi�cu marcu Prezes Zarz�du 

PFRON pismem NR WF/132/2006 z dnia 2 marca 2006r. poinformował Starost� 

Kłobuckiego, �e zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. 

w sprawie algorytmu przekazywania �rodków PFRON samorz�dom wojewódzkim i 

powiatowym na zadania wynikaj�ce z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla powiatu kłobuckiego na 2006 rok 

została przyznana kwota w ł�cznej wysoko�ci 560.266 zł. Zaznaczyła, �e na 

podstawie art. 35 a ust. 3 wy�ej cytowanej ustawy Rada Powiatu okre�la w formie 

uchwały zadania, na które przeznacza �rodki. Zwróciła uwag�, �e do zada� 

samorz�du powiatowego finansowanych ze �rodków funduszu zalicza si� zadania 

okre�lone w art. 35 a ust 1 wy�ej cytowanej uchwały. Propozycja podziału 

przyznanej kwoty na zadania  ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej została przedstawiona w zał�czniku do uchwały. 

 

Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku poinformował, �e w dniu 27 marca 2006 roku komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały na swoim posiedzeniu. 

 

Radny Mirosław Szymanek – Przewodnicz�cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, �e w dniu 28 marca 

2006 roku, komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Nie zgłoszono pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 335/XXXV/2006 w sprawie 

okre�lenia zada� i wysoko�ci �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. 

 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano    0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano   0 

 

Uchwała Nr 335/XXXV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

niniejszego protokołu. 

 

AD. p.16 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

przyj�cia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.  

 

Pani Monika Ry� – Powiatowy  Rzecznik Konsumentów przedstawiła uchwał�, która  

stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

 

Radny Mieczysław Szewczyk – zapytał, czy wpłyn�ły pytania dotycz�ce 

nielegalnego handlu obwo�nego na terenach gmin, powiatu. Zaznaczył, �e to 

nieuczciwa konkurencja. 

 

Pani Monika Ry� – odpowiedziała, �e nie było pyta� przedsi�biorców. Dodała, �e 

je�eli odbywa si� to w sposób zgodny z przepisami to handel obwo�ny jest 

dopuszczalny, je�eli odbywa si� zgodnie z prawem w miejscach do tego 

przeznaczonych.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – odniósł si� do tabeli Nr 2 tj. wyst�pienia do 

przedsi�biorców w sprawie ochrony interesów konsumentów, w p. II – samochody i 
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akcesoria sprawa jest w toku. Zapytał, czy sprawa jest z roku bie��cego, czy 

ubiegłego. 

 

Pani Monika Ry� – odpowiedziała, �e chodzi dokładnie o instalacje gazow�, sprawa 

jest w toku, nie zako�czona. 

 

Nie zgłoszono pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 336/XXXV/2006 w sprawie 

przyj�cia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.  

 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano    0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano   0 

 

Uchwała Nr 336/XXXV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

niniejszego protokołu. 

 

AD. p. 17 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie 

uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów. Zwrócił uwag�, �e w punkcie 12– tj. informacja o pismach 

skierowanych do Rady Powiatu i Przewodnicz�cego Rady Powiatu pomin�ł skarg� 

Pana Mieczysława Tel�gi w sprawie budowy pawilonu handlowo – usługowego z 

parkingami w Kłobucku przy zbiegu ul. Rómmla i Ró�anej. Dodał, �e w tej sprawie 
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korespondencja została przygotowana na pi�mie i  przekazana przed rozpocz�ciem 

sesji wszystkim radnym. 

 

Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak – przedstawił uchwał�. Poinformował, �e do 

Rady Powiatu nale�y ustalenie wynagrodzenia Rzecznika Praw Konsumentów. 

Zwrócił uwag�, �e do tej pory Powiatowy Rzecznik Konsumentów był zatrudniony 

na ¼ etatu z wynagrodzeniem brutto 670 zł, natomiast bior�c pod uwag� 

zapotrzebowanie na tego typu usługi, nie tylko dla konsumentów, ale równie� dla 

obywateli, którzy chc� skorzysta� z innych porad prawnych. Zwrócił uwag�, �e 

usługi s� wykonywane bezpłatnie, natomiast s� finansowane z bud�etu powiatu, 

dlatego jest propozycja rozszerzenia usług w tym zakresie i zwi�kszy� czas pracy 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów na 1/3  etatu, w zwi�zku z tym jest 

propozycja ustalenia nowego wynagrodzenia zasadniczego w wysoko�ci miesi�cznie 

brutto  674 zł, dodatek funkcyjny 99, 20 zł i dodatek za wysług� lat 134, 80 zł co 

ł�cznie od 1 kwietnia 2006 roku pobierałaby w wysoko�ci brutto 908 zł. 

 

Radny Henryk Mach – zaproponował zmian� formy pracy Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów. Zwrócił uwag�, aby doj�� do porozumienia z Wójtami Gmin w 

kwestii zatrudnienia cho�  raz w miesi�cu Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 

poszczególnych gminach, a byłoby to udogodnieniem mieszka�ców łatwiejszego 

dost�pu do bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 

zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 

Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak odpowiedział, �e inicjatywa jest cenna, jednak 

na dzie� dzisiejszy ograniczone s� mo�liwo�ci, je�eli chodzi o Pani� Rzecznik, 

poniewa� nie tylko pracuje w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ale równie� w 

innych instytucjach. Dodał, �e propozycja jest do rozwa�enia, jednak bior�c pod 

uwag�, �e zapotrzebowanie wzrasta, zwłaszcza na terenie Kłobucka, informacja o 

pracy rzecznika umieszczona jest we wszystkich placówkach urz�dów gmin. 
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Radny Mirosław Szymanek – Przewodnicz�cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, �e w dniu 28 marca 

2006 roku, komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Nie zgłoszono wi�cej uwag, propozycji, pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 337/XXXV/2006 w sprawie 

ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  17 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano  2 

 

Uchwała Nr 337/XXXV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

AD. p.18 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił uchwał� w zmieniaj�c� w sprawie 

ustalenia liczby członków i składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.  

Poinformował, �e w zwi�zku ze zło�on� deklaracj� Radnego Marka Sroki w sprawie 

pracy w komisjach stałych Rady Powiatu w Kłobucku, tj. w Komisji Rewizyjnej oraz 

Rolnictwa, Ochrony 	rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku 

deklaracja w pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony 	rodowiska i Infrastruktury została 

uwzgl�dniona w projekcie uchwały, natomiast zgodnie ze Statutem Powiatu 

Kłobuckiego w skład Komisji Rewizyjnej wchodz� radni przedstawiciele wszystkich 
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klubów, a Rada Powiatu wybiera Przewodnicz�cego oraz pozostałych członków 

Komisji Rewizyjnej w liczbie 5.  

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e był to wniosek radnego dotycz�cy 

deklaracji w pracy komisji, w zwi�zku z tym zapytał, czy ka�dy radny ma tak� 

mo�liwo��, aby zadeklarowa� zmian� w pracy innej komisji. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odpowiedział, �e je�eli taka jest wola radnego 

o zmian� pracy w komisji to nale�y przygotowa� uchwał� i w takiej formie zmian� 

przyj��. 

 

Nie zgłoszono wi�cej uwag, propozycji, pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 338/XXXV/2006 w sprawie 

uchwały w zmieniaj�cej uchwał� w sprawie ustalenia liczby członków i składu 

stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – w celu uzupełnienia odczytał § 41 ust. 2 oraz  

§ 42 ust. 2 Statutu Powiatu Kłobuckiego. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, w którym punkcie Statut okre�la, �e radny 

musi pracowa� w dwóch komisjach. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odpowiedział, �e mo�e by� członkiem jednej 

lub maksymalnie w dwóch komisji. Poddał pod głosowanie przedstawion� uchwał�. 
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Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  15 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano  5 

 

Uchwała Nr 338/XXXV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

AD. p.19 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

delegowania do składu Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku Powiatu Kłobuckiego 

Powiatu Kłobuckiego.   

 

Pan Marian Szyi�ski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarz�dzania 

Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał�.  

 

Radny Henryk Mach –  odniósł si� do Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przest�pczo�ci. Zgłosił wniosek, aby program przygotowa� solidnie.  

 

Pan Marian Szyi�ski – odpowiedział, �e w momencie kiedy ukonstytuuje si� 

komisja, wówczas zostanie powołany zespół do opracowania Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przest�pczo�ci.  

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przychylił si� do wniosku Radnego Henryka 

Macha i podkre�lił, �e program nale�y przygotowa� solidnie.    

 

Nie zgłoszono wi�cej uwag, propozycji, pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 339/XXXV/2006 w sprawie 

delegowania do składu Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku Powiatu Kłobuckiego 

Powiatu Kłobuckiego.   

 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano  1 

 

Uchwała Nr 339/XXXV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

AD. p.20 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 

zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie warto�ci jednego punktu 

stanowi�cego podstaw� do ustalania wynagrodzenia dla pracowników 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kłobuckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Krzysztof Toczko – przedstawił uchwał�. 

Poinformował, �e ustawa bud�etowa z dnia 17 lutego 2006r., art. 18 ust. 3 uprawnia 

do wzrostu o 1,5% wynagrodzenia miesi�cznego pracowników powiatowych 

jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporz�dzenia rady Ministrów z 

dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

samorz�dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 

samorz�du  terytorialnego pracodawca stosownie do swoich mo�liwo�ci 

finansowych w porozumieniu z rad� powiatu ustala warto�� jednego punktu, 

stanowi�cego podstaw� do ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 

jednostce organizacyjnej powiatu.  
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Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku poinformował, �e w dniu 27 marca 2006 roku komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały na swoim posiedzeniu. 

Radny Mirosław Szymanek – Przewodnicz�cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, �e w dniu 28 marca 

2006 roku, komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Radny Henryk Mach – zasygnalizował, �e ustawa bud�etowa z 17 lutego 2006 roku 

uprawnia do wzrostu 1,5% , ale nie jest obligatoryjna. 

 

Skarbnik Powiatu Krzysztof Toczko – powiedział, �e 1,5% to jest wielko�� z ustawy 

bud�etowej pa�stwa, która mówi o mo�liwo�ciach, a jednocze�nie nawet o 

obligatoryjnym wzro�cie wynagrodze� w jednostkach bud�etowych pa�stwowych. 

Zwrócił uwag�, �e szefowie jednostek w swoich planach na �rodki 

wynagrodzeniowe na 2006 rok przewidzieli ten wzrost i chc� to zrealizowa�, w 

zwi�zku z tym jest nowelizacja  tych wielko�ci, które s� przedstawione w uchwale.  

 

Nie zgłoszono wi�cej uwag, propozycji, pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 340/XXXV/2006 w sprawie 

ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 

zaszeregowania oraz porozumienia w przedmiocie warto�ci jednego punktu 

stanowi�cego podstaw� do ustalania wynagrodzenia dla pracowników 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu kłobuckiego. 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu – Władysław Serafin – zapytał, czy je�eli warto�� 

jednego punktu ustala si� na 5 zł to ile punktów jest na wypłat�.  

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Krzysztof Toczko – odpowiedział, �e s� to warto�ci 

naliczane według wzoru, zale�y to od jednostki, od wysoko�ci �rodków na 
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wynagrodzenia, zwrócił uwag�, �e nie da si� tego jednoznacznie okre�li�. Dodał, �e 

zmieni� si� widełki w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, a dzi�ki temu 

szef jednostki b�dzie miał mo�liwo�� podnie�� pracownikom wynagrodzenie o 1,5%, 

bo przy poprzednich widełkach takiej mo�liwo�ci nie miał.  

 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano  1 

 

Uchwała Nr 340/XXXV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

AD. p.21 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

zmian w bud�ecie powiatu kłobuckiego na 2006 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Krzysztof Toczko – przedstawił uchwał�. 

Poinformował, �e w uchwale proponuje si� dokona� przesuni�cia planu wydatków 

polegaj�cego na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 757 – Obsługa długu 

publicznego i zwi�kszeniu planu wydatków w dziale 600 – Transport i ł�czno�� o 

kwot� 7.515 zł w zwi�zku z konieczno�ci� regulowania prowizji i odsetek od 

po�yczki na prefinansowanie mostu w m. W�sosz w tym dziale. Ponadto 

zwi�kszenia planu dochodów i wydatków bud�etowych o kwot� 493.657 zł w 

zwi�zku z przyst�pieniem do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne” – typ II projekty stypendialne dla studentów w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Program 

b�dzie finansowany w 69,03 % �rodkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

25 % �rodkami z bud�etu pa�stwa i w 5,97 % �rodkami własnymi – uruchomienie 

rezerwy ogólnej. Nast�pnie zwrócił uwag� o propozycji dokonania zmian w planie 
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Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

polegaj�cych na zwi�kszeniu planowanego stanu funduszu na pocz�tek roku o 

kwot� 99.052 zł oraz zwi�kszeniu planu wydatków o 99.052 zł. Konieczno�� 

dokonania zmian wynika z realizacji w ko�cu 2005 roku przychodów wy�szych od 

prognozowanych, co zwi�zane było przede wszystkim z zamówieniami gmin 

Powiatu na dane kartograficzne zasobu geodezyjnego w postaci cyfrowej w celu 

opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. Dodał, �e �rodki zostan� 

przeznaczone na sfinansowanie zakupu kserokopiarki wielkoformatowej – 60.000 zł 

(zwi�kszenie planu wydatków maj�tkowych) oraz na realizacj� kolejnych etapów 

projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 39.052 zł. 

Radny Mirosław Szymanek – Przewodnicz�cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, �e w dniu 28 marca 

2006 roku, komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku poinformował, �e w dniu 27 marca 2006 roku komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały na swoim posiedzeniu. 

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e niniejsza uchwała nie została 

zaopiniowana przez wła�ciw� w tym zakresie komisji, tzn. przez Komisj� Rolnictwa, 

Ochrony 	rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Nie zgłoszono uwag, propozycji, pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 341/XXXV/2006 w sprawie 

zmian w bud�ecie powiatu kłobuckiego na 2006 rok. 



 25 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano  1 

 

Uchwała Nr 341/XXXV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

AD. p.22 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

zmian w bud�ecie powiatu kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Krzysztof Toczko – przedstawił uchwał�. 

Poinformował, �e w uchwale proponuje si� zwi�kszenia planu dochodów i 

wydatków bud�etowych o kwot� 233.721 zł w zwi�zku z przyst�pieniem do 

realizacji przedsi�wzi�cia w ramach programu PHARE 2003 zatytułowanego 

„Pracownia symulacyjna do nauczania technik CNC w Zespole Szkół Nr 1 w 

Kłobucku”. Zwrócił uwag�, �e całkowita warto�� przedsi�wzi�cia szacowana jest na 

82.200 EURO, z czego 75 %, czyli 233.721 zł zabezpieczone b�dzie w ramach 

programu PHARE 2003, natomiast 25 % stanowi� b�dzie udział własny powiatu. 

 

Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku poinformował, �e w dniu 27 marca 2006 roku komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały na swoim posiedzeniu. 

 

Radny Mirosław Szymanek – Przewodnicz�cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, �e w dniu 28 marca 

2006 roku, komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.  

 



 26 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu Władysław Serafin – dodał w woli uzupełnienia, �e 

nie ma obowi�zku konsultowania projektów uchwał przez wszystkie komisje, jest 

wymagana opinia komisji kiedy zajdzie potrzeba szerszej konsultacji.  

 

Radny Henryk Mach – zapytał, czy Przewodnicz�cy Rady Powiatu tak� decyzj� 

podj�ł, aby projektu nie przekazywa� do rozpatrzenia tej komisji. 

 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu – Władysław Serafin – odpowiedział, �e 

organizatorem takich działa� jest biuro rady, czy Starosta w zale�no�ci od 

wymaganej opinii.  

 

Radny Władysław Owczarek – stwierdził, �e projekt uchwały został zaopiniowany i 

szczegółowo przeanalizowany na przez Komisj� Bud�etu i Finansów, a tak�e przez 

Komisj� Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku.  

 

Nie zgłoszono wi�cej uwag, propozycji, pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków  

o odczytanie tre�ci uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 342/XXXV/2006 w sprawie 

zmian w bud�ecie powiatu kłobuckiego na 2006 rok. 

 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  19 

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 342/XXXV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

niniejszego protokołu. 
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AD. p.23 

W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad około 20:00 Przewodnicz�cy 

Władysław Serafin zamkn�ł XXXV Sesj� Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

 

      PRZEWODNICZ�CY RADY POWIATU 
                     W KŁOBUCKU 
 
              Władysław SERAFIN 
 

 

 

Protokołowała: 

Magdalena NOWAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


