PROTOKÓŁ Nr XIX/2004
Z XIX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 27 WRZE NIA 2004 roku.
W dniu 27 wrze nia 2004 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej
Urz du Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpocz ła si
XIX 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 oraz Pan Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz cy
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. Podj cie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
10. Podj cie uchwały zmieniaj c

uchwał

w sprawie utworzenia

rodka

specjalnego w Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku.
11. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004
rok.
12. Podj cie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 182/XVIII/2004 z dnia 30
sierpnia 2004 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
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poprzez likwidacj poradni stomatologicznych usytuowanych w jednostkach
ZOZ.
13. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
poprzez likwidacj poradni stomatologicznych usytuowanych w jednostkach
ZOZ.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zako czenie XIX Sesji Rady Powiatu.
RZEBIEG POSIEDZENIA
AD. p.1
Pan Władysław Serafin otworzył obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku,
powitał radnych, zarz d powiatu oraz uczestnicz cych go ci.
AD. p.2
Pan 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.
Ponadto poinformował o nieobecno ci Radnego – Pana Henryka Macha, która jest
spowodowana pilnym wyjazdem osobistym.
AD. p.3
Pan Władysław Serafin przedstawił porz dek obrad Sesji.
Pan Mieczysław Szewczyk - Przewodnicz cy Komisji Rolnictwa, Ochrony
rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e komisja
na posiedzeniu w dniu 20 wrze nia 2004 roku skierowała wniosek do
Przewodnicz cego Rady Powiatu dotycz cy wycofania z obrad XIX Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
powiatowych, do momentu wyja nienia strony prawno – geodezyjnej tzn. dotyczy
ewentualnego zaj cia nieruchomo ci.
Jednocze nie nadmienił, e komisja nie miała zastrze e co do zaliczenia niniejszej
drogi do drogi powiatowej, ale eby zaliczenie tej drogi nie spowodowało
jakichkolwiek obci e dla powiatu został skierowany wy ej przedstawiony
wniosek.
Pan Władysław Owczarek zaproponował, aby nie wycofywa z niniejszego projektu
uchwały z porz dku obrad, uzasadniaj c, e nie wszyscy radni znaj spraw , w
zwi zku z czym poprosił, aby w punkcie dotycz cym zaopiniowania w/w uchwały
Wójt Gminy Opatów przedstawił problem zaliczenia drogi poło onej w miejscowo ci
Iwanowice Du e – Iwanowice Małe.
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Pan Władysław Serafin zwrócił si z pro b do Przewodnicz cego Komisji
Rolnictwa i Ochrony rodowiska o rozpatrzenie i przeanalizowanie projektu na
forum obrad sesji, a dopiero wówczas radni zadecyduj o podj ciu tej uchwały.
Pan Mieczysław Szewczyk powiedział, e wniosek powinien zosta poddany pod
głosowanie.
Pan Władysław Serafin poddał pod głosowanie wniosek sformułowany przez
Komisj Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku.
Głosowało 17 radnych, w tym:
głosów „za” - ................................................................oddano 1
głosów „ wstrzymuj cych si „ - ...............................oddano 3
głosów „ przeciw” - .....................................................oddano 13
Wniosek został odrzucony.
Nie zgłoszono wi cej wniosków o dokonanie zmian w porz dku obrad.
Nast pnie Pan Władysław Serafin poddał pod głosowanie porz dek obrad sesji,
który został przyj ty jednogło nie.
AD. p.4
Pan Władysław Serafin –zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu z XVIII Sesji
Rady Powiatu.
W zwi zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.
Radni przyj li jednogło nie protokół z XVIII Sesji.
AD. p.5
Pan Władysław Serafin 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 – Mieczysław CHWAŁCZYK
3. Członek – Renata SZEWCZYK
Pan Władysław Serafin poprosił Radnych Powiatu o zwolnienie z dalszych obrad
sesji z uwagi na pilny wyjazd słu bowy.
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AD. p.6
Pan Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku
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.
/informacja z działalno ci Zarz du z okresu mi dzy sesjami stanowi zał cznik Nr 1
do niniejszego protokołu/.
Pan Mieczysław Chwałczyk zapytał na jakie wydatki została podzielona rezerwa
ogólna i celowa, a ile na chwil obecn jej pozostało.
Ponadto poinformował, e na Komisji Bud etu i Finansów uzyskał informacj , e
wyst piła awaria kotła grzewczego w Domu Dziecka w Kłobucku.
W zwi zku z tym zapytał jakie działania zostały podj te w celu usuni cia niniejszej
awarii.
Pan Marek Sroka – Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego poinformował, e została
podj ta decyzja o podł czeniu Domu Dziecka do Kotłowni Miejskiej w Kłobucku,
z uwagi na wysokie koszty zainstalowania kotła i długi czas oczekiwania.
Pan Dariusz Desperak odniósł si do wykorzystania rezerwy celowej i ogólnej.
Powiedział, e pewna cz
rodków została przekazana na Powiatowy Urz d Pracy
w Kłobucku.
Pan Marian Obersztyn – uzupełnił wypowied Pana Starosty.
Dodał, e rezerwa ogólna została przeznaczona na zakup oleju opałowego dla
Urz du Pracy w kwocie 19 500 tys. zł, nast pnie 24 000 tys. zł zostało przeznaczone
na remont pomieszcze w byłym internacie przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku, na
potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .
Poinformował równie o wykorzystaniu rezerwy celowej, gdzie 138 000 tys. zł,
zostało przeznaczone na potrzeby o wiatowe dla szkół na wydatki bie ce, głównie
zwi zane z zakupem opału na sezon zimowy.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej informacji.
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 Nr 2 do niniejszego protokołu /
AD. p.8
Pan Tadeusz Wieczorek poprosił o zgłaszanie zapyta i interpelacji, na które
odpowiedzi zostan udzielone w ostatnim punkcie obrad sesji.
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Pan Mirosław Szymanek poprosił o przedstawienie informacji nt. realizacji zada na
drogach powiatu kłobuckiego w uj ciu rzeczowo – finansowym w roku 2003 – 2004
w gminach powiatu kłobuckiego.
Dodał, e jest to pytanie, które zrodziło si na Sesji Rady Gminy w Lipiu.
Pan Marek Sroka odpowiedział, e taka informacja zostanie przedstawiona w
najbli szym czasie.
Pan Mieczysław Chwałczyk zapytał co wpłyn ło, e wnioski w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w sprawie dróg s
dopiero w kolejno ci powy ej numeru 300.
Pan Marek Sroka odpowiedział, e kolejno zgłoszenia wniosku nie b dzie
decydowała o przyznaniu rodków, natomiast b d oceniane merytoryczne pod
wzgl dem formalnym czy nie wyst pił bł d literowy jak równie piecz tka.
Podkre lił raz jeszcze, e numeracja nie b dzie decydowała o kolejno ci realizacji
wniosku.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani interpelacji.
AD. p.9
Pan Tadeusz Wieczorek poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
Pan Tadeusz Pułka Dyrektor Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku
poinformował, e została uzyskana uchwała Zarz du Województwa, która przy tego
typu działaniach jest niezb dna.
Przedstawił stan techniczny drogi.
Poinformował, e niniejsza droga ł czy miejscowo ci – Iwanowice Du e, Opatów,
która dochodzi do drogi krajowej, w cało ci przebiega przez teren niezabudowany,
długo tej drogi wynosi 2 km, szeroko jezdni 5 m, szeroko poboczy po 1, 25 m,
stan techniczny drogi jest raczej zły, nawierzchnia jest poszatkowana, na niektórych
odcinkach s p kni te wzdłu osi, rowy przydro ne s zamulone.
Powiedział, e w latach 80 – tych droga ta była traktowana jako droga wojewódzka.
Dodał, e zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych jest na minus, ze wzgl du
na wi ksz ilo wydatków ze strony powiatu, gdy t drog trzeba b dzie
utrzymywa , tym bardziej, e przebiega w terenie niezabudowanym, w okresie
zimowym jest do mocno za nie ana i samo utrzymanie tej drogi nakłada okre lone
wydatki.
Nadmienił, e z uwagi na brak subwencji, która była naliczana od kilometra u dróg,
dla powiatu korzystniej byłoby , aby niniejszej drogi nie zalicza do kategorii dróg
powiatowych.
Pan Stefan Pawłowski zapytał jaki jest stan techniczny tej drogi.
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Pan Tadeusz Pułka odpowiedział, e droga jest w stanie fatalnym, wymaga
naprawy.
Pan Władysław Owczarek zaproponował, aby zwróci si do Wojewódzkiego
Zarz du Dróg, eby w terminarzu na 2005 rok znalazły si rodki na remont
niniejszej drogi.
Pan Bogdan So niak Wójt Gminy w Opatowie poinformował, e problem finansowy
chce pozostawi na dalsze etapy działania.
Zaproponował, aby zaprosi odpowiedni komisj zajmuj ca si problemami dróg,
w teren, aby umo liwi dokładniejsze przedstawienie niniejszego problemu.
Odniósł si do historii tej drogi, powiedział, e zawsze była drog nie gminn , w
latach 80 – tych była zaliczana do kategorii dróg wojewódzkich, co potwierdzaj
dokumenty z roku 1984 w sprawie utrzymania zimowego dróg wojewódzkich, który
naówczas administrował Rejon Dróg Publicznych w Kłobucku.
Dodał, e nale y wzi pod uwag znaczenie komunikacyjne, poniewa jest to
znakomity tranzyt, skrócenie transportu pomi dzy Konieczkami Maskpolem, a
Północn stron naszego Powiatu.
Pan Mieczysław Szewczyk zaproponował, aby nie przyjmowa tej uchwały,
natomiast po wizji lokalnej drogi zadecydowa o u yteczno ci niniejszej drogi.
Radni nie zgłosili wi cej uwag ani pyta do tre ci przedstawionej uchwały.
Przewodnicz cy Komisji Uchwał i Wniosków odczytał tre uchwały
Nr 188/XIX/2004 z dnia 27 wrze nia 2004r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg powiatowych.
/uchwała stanowi zał cznik nr 3 do niniejszego protokołu /
Nast pnie przyst piono do głosowania. Głosowało 15 Radnych, w tym :
•
•
•

głosów „za” - .........................................oddano 0
głosów „ przeciw” - ..............................oddano 1
głosów „ wstrzymuj cych si ” -..........oddano 14

Uchwała Nr 188/XIX/2004 nie została przyj ta.
AD. p.10
Pan Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu poprosił Pana
Mariana Obersztyna o przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia
rodka specjalnego w Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku.
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uzasadnienie
podj cia uchwały przez Rad .

6

Podkre lił równie , e w § 2 w pkt 1 uchwały Nr 149/XX/2001 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia rodka specjalnego w
Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku dodaje si pkt 3 w brzmieniu
„ przychody z najmu i dzier awy składników maj tkowych b d cych własno ci
Powiatu”. Zapis taki umo liwi pozyskiwanie przychodów z wymienionego tytułu na
rachunek rodka specjalnego.
Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów poinformował, e
Komisja Bud etu i Finansów udzieliła pozytywnej opinii do projektu uchwały w/w
sprawie na posiedzeniu w dniu 24.09.2004r.
Pan Mieczysław Chwałczyk zapytał na co zostan przeznaczone dochody z
dzier awy za miesi c maj, czerwiec, lipiec i sierpie .
Pan Marian Obersztyn odpowiedział, e te dochody z dzier awy po uchwaleniu
zostan przeznaczone na rodek specjalny w Zarz dzie Dróg.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci rozpatrywanej uchwały.
Projekt uchwały w tej sprawie stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicz cy Komisji Uchwał i Wniosków odczytał tre uchwały
Nr 188/XIX/2004 z dnia 27 wrze nia 2004r. w sprawie utworzenia rodka specjalnego
w Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku.
Nast pnie przyst piono do głosowania. Głosowało 19 Radnych, w tym :
•
•
•

głosów „za” - .........................................oddano 19
głosów „ przeciw” - ..............................oddano 0
głosów „ wstrzymuj cych si ” -..........oddano 0

Uchwała Nr 188/XIX/2004 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
AD. p.11
Pan Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu poprosił Pana
Mariana Obersztyna o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w
bud ecie Powiatu Kłobuckiego.
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uzasadnienie
podj cia uchwały przez Rad .
Powiedział, e w uchwale proponuje si zwi kszy plan przychodów i wydatków
rodka specjalnego funkcjonuj cego przy Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku
o kwot 9.021 zł.
Dodał, e rodki wynikaj z umów dzier awy pomieszcze w budynku Obwodu Nr
2 w Przystajni, a planuje si je przeznaczy na zakup w gla.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
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Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał tre uchwały
Nr 189/XIX/2004 z dnia 27 wrze nia 2004r. w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
Kłobuckiego na 2004 rok.
Nast pnie przyst piono do głosowania. Głosowało 19 Radnych, w tym :
•
•
•

głosów „za” - .........................................oddano 19
głosów „ przeciw” - ..............................oddano 0
głosów „ wstrzymuj cych si ” -..........oddano 0

Uchwała Nr 189/XIX/2004 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
AD. p.12
Pan Tadeusz Wieczorek poprosił Pana Mariana Nowaka o przedstawienie uchwały
w sprawie uchylenia uchwały Nr 182/XVIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w
sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidacj poradni
stomatologicznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił
uzasadnienie do przyj cia niniejszej uchwały.
Powiedział ponadto, e w porz dku obrad sesji wyst puj dwie uchwały, które s ze
sob powi zane – uchylenie jednej, a podj cie drugiej, która wi e si z uwagami
Biura Prawnego Wojewody, który wystosował zastrze enia.
Powiedział, e co do zamiaru przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez
likwidacj poradni stomatologicznych Biuro Prawne odniosło si pozytywnie,
natomiast wyst piły zastrze enia co do poszczególnych paragrafów.
Dodał, e uzasadnienia co do metytoryczno ci uchwały nie b dzie przedstawiał,
gdy dokładnie została omówiona 30 sierpnia br. podczas obrad XVIII Sesji Rady
Powiatu.
Przedstawił uwagi, które Wojewoda wniósł do tre ci przedstawionego projektu
uchwały.
Poinformował, e według Wojewody wskazanie podmiotów, które przejm
wiadczenia stomatologiczne, zwłaszcza w formie niepublicznego zakładu opieki
zdrowotnej b dzie miało istotne znaczenie w procesie rejestracji powy szych
zakładów, z uwagi na fakt, i organ rejestrowy dla zapewnienia ci gło ci usług
powinien wpisa do rejestru niepubliczne podmioty, wiadcz ce usługi medyczne
to same z usługami Zespołu Opieki Zdrowotnej, jeszcze w okresie funkcjonowania
publicznych poradni stomatologicznych. Ponadto powiedział, zarejestrowanie zatem
takiego zakładu, bez wskazania w uchwale likwidacyjnej podmiotu przejmuj cego
wiadczenia narusza art. 1 ustawy o ZOZ. Ponadto, w przypadku gdy
pomieszczenia zakładu nie spełniaj wymaga sanitarnych, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, podmiot wskazany jako kontynuator działalno ci
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wiadcz cy usługi w dotychczasowych
pomieszczeniach, u ytkowanych przez ten zakład ma mo liwo posiadania
programu dostosowania zakładu do wymaga rozporz dzenia Ministra Zdrowia i
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Opieki Społecznej z dnia 21 wrze nia 1992 roku w sprawie wymaga , jakim powinny
odpowiada pod wzgl dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia
zakładu opieki zdrowotnej.
Jednocze nie nadmienił, i wskazania podmiotów przyjmuj cych wiadczenia mo e
nast pi poprzez uszczegółowienie zał cznika do niniejszej uchwały.
Uzupełnił sw wypowied tym, e ZOZ nie chciał si ogranicza , je eli chodzi o
podmioty, które mog przej te zadania, dlatego, e z góry było wiadomo, e na
niektóre gabinety stomatologiczne mo e nie by ch tnych spo ród naszych
pracowników.
Nadmienił, e ustalenia takie zostały podj te z Zarz dem Powiatu, e b d
preferencje dla dotychczasowych pracowników, którzy w trybie bez przetargowym
b d mogli wynaj dotychczasowe gabinety ł cznie ze znajduj cym si tam
sprz tem.
Dodał, e na dzie dzisiejszy po spotkaniu ze stomatologami i zło eniu przez nich
poda , nie ma deklaracji i poda o wydzier awienie gabinetu w Gminie Przystaj w Wiejskim O rodek Ługi Radły, gdzie pani doktor Grzegorzewska zadeklarował, e
chce udziela wiadcze w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
którym obejmie swoj działalno ci cał Gmin Przystaj .
Nast pnie poinformował, e drugim o rodkiem jest Gminny O rodek Zdrowia w
Opatowie, gdzie lekarz tam pracuj cy z dniem 30 wrze nia br. zrezygnował z pracy z
powodów rodzinnych, gdzie przenosi si w swoje rodzinne rejony, ale par dni temu
zgłosiła si Pani doktor, z któr zostanie podpisana umowa na trzy miesi ce – do
ko ca roku na udzielanie tych wiadcze .
Ponadto poinformował, e trzecim o rodkiem jest Wiejski O rodek Zdrowia –
Złochowice, gdzie dotychczas pracuj ca Pani doktor nie wyra a gotowo ci przej cia
tego o rodka ze wzgl du na zbyt małe zainteresowanie pacjentów co znajduje
odzwierciedlenie w naszych statystykach natomiast, chce przej
wiadczenia w
Gminnym O rodku Zdrowia we Wr czycy na pół etatu, jednak tamtejszy pan doktor
nie wyraził zainteresowania.
Nast pnie nadmienił o sytuacji jak w Wiejskim O rodku Zdrowia w W soszu, gdzie
nikt ze stomatologów nie wyraził zainteresowania niniejszym o rodkiem, jak
równie na Przychodnie Rejonow Nr 1 w Kłobucku.
Dodał, e stomatolodzy składaj c podania o dzier aw gabinetów
stomatologicznych zło yli wykaz aktualnego sprz tu i w ramach tego wykazu
deklaracje co z tego sprz tu chcieliby wydzier awi , a co z tego sprz tu chcieliby
kupi .
Nadmienił, e najbardziej istotnym sprz tem, który chcieliby kupi jest przede
wszystkim drobny sprz t stomatologiczny taki jak : kleszcze, zestawy diagnostyczne,
puszki do sterylizacji i mieszadła.
Pani Aleksandra Majchrowska – Przewodnicz ca Komisji Ochrony Zdrowia
poinformowała, e komisja zaopiniowała projekt tej uchwały negatywnie.
Skierowała pytanie do Radcy Prawnego, czy nie powinno by opinii Rady Społecznej
z uwagi na to, e jest to nowa uchwała.
Zapytała ponadto, czy termin 31 grudzie 2004 rok zawarty w projekcie jest
wystarczaj cy na zrealizowanie wszelkiej dokumentacji i zakupienia sprz tu.
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Zaproponowała przedłu enie do pierwotnego terminu tzn. do 31 marca 2005 roku.
Pan Marian Nowak zwrócił uwag , e s dwa rozporz dzenia Ministra Zdrowia nt.
warunków sanitarnych pomieszcze i urz dze jakimi powinny dysponowa
gabinety.
Dodał, e w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej nie obowi zuj przede
wszystkim wymogi jak – likwidowanie barier architektonicznych dla
niepełnosprawnych.
Nast pnie poinformował, e ZOZ nie mo e mie gabinetu na pi trze, poniewa nie
zostanie z takim gabinetem podpisany kontrakt na 2005 rok, natomiast
indywidualna praktyka lekarska czy gabinet ma tak mo liwo , w zwi zku z czym
wyst puje tzw. nierówno podmiotów.
Pani Barbara Kosi ka – Bus odniosła si do opinii Wojewody, powiedziała, eby ta
uchwała miała szans obronienia si przed ewentualnym jej uchyleniem, po
ostatnich opiniach, które dotarły w dniu dzisiejszym, nale ałoby dokona zmiany w
projekcie uchwały, w paragrafie 4, który brzmiałby nast puj co : „ wskazanie
konkretnych podmiotów, o których mowa w paragrafie3 ust.1 nast pi w terminie do
31 grudnia 2004 roku poprzez uszczegółowienie zał cznika do uchwały”.
Pan Mieczysław Chwałczyk powiedział, e te uwagi były zgłaszane przed sesj , w
zwi zku z tym dlaczego nie został przygotowany materiał z propozycj poprawki.
Pani Barbara Kosi ska – Bus odpowiedział, e w dniu dzisiejszym wpłyn ło pismo
w tej sprawie.
Pan Mieczysław Chwałczyk powiedział, e sesja rozpocz ła si o godzinie 1200, wi c
mo na było spokojnie przygotowa poprawiony projekt.
Pan Marek Sroka powiedział, e sko czył dekretacj poczty o godzinie 1130, wi c nie
było takiej mo liwo ci, eby przedło y poprawiony projekt uchwały.
Pan Władysław Owczarek powiedział, e została przeprowadzona kontrola, z której
wynika, e istnieje 23 jednostki stomatologiczne.
W zwi zku z tym zapytał czy ani jedna z nich nie mo e pozosta
niesprywatyzowana.
Ponadto zapytał kto zawinił za taki stan gospodarki.
Zarzucił Dyrektorowi brak kompetencji i słab znajomo prawn .
Pan Marian Nowak powiedział, e jest mu przykro, e radny zarzuca mu
niekompetencje szczególnie je li chodzi o sprawy prawne w dziedzinie słu by
zdrowia.
Zaznaczył, e nie mo na myli ustaw z rozporz dzeniami, poniewa s to dwa ró ne
akty prawne, jedna jest to Ustawa Sejmowa, a dwa s to Rozporz dzenia Ministra
Zdrowia.
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Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 190/XIX/2004 w
sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Nr 182/XVIII/2004 z dnia 30 sierpnia
2004 roku dotycz cej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidacj
poradni stomatologicznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•
•
•

glosów „ za” - ..................................................................................oddano 13
głosów „wstrzymuj cych si ” - ....................................................oddano 4
głosów „ przeciw” - ........................................................................oddano 0

Uchwała została przyj ta i stanowi zał cznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Nast pnie Członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał tre uchwały
Nr 191/XIX/2004 w prawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez
likwidacj poradni stomatologicznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•
•
•

głosów „ za” - ..................................................................................oddano 10
głosów „wstrzymuj cych si ” - ...................................................oddano 3
głosów „ przeciw” - ........................................................................oddano 4

Uchwała została przyj ta i stanowi zał cznik nr 7 do niniejszego protokołu
AD. p.14
Pan Mieczysław Szewczyk - powiedział, e w zwi zku nie podj cia uchwały w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych Przewodnicz cy Komisji
Rolnictwa wnioskuje o ponowne rozpatrzenie projektu przez Komisje Rolnictwa,
Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu po zapoznaniu si z
dokumentami prawno –geodezyjnymi, odbyciem wizji lokalnej na w/w drodze
wspólnie z Wójtem i przedstawicielami Gminy Opatów.
Pan Mieczysław Chwałczyk zapytał jaka jest odpowied na zapytanie, które zostało
sprecyzowane na posiedzeniu Komisji Bud etu w sprawie nadgodzin nauczycieli w
szkołach powiatu kłobuckiego.
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia w Kłobucku odpowiedział, e je li chodzi o godziny nadliczbowe na dzie
10 wrze nia br. wzrost liczby godzin jest o 295 wi ksza w porównaniu do 10
wrze nia 2003.
Pan Stefan Pawłowski zwrócił si do Zarz du Powiatu, aby przy współudziale z
Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku odpowiedzie sobie na
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pytanie, czy w ci gu przyszłego roku jeste my w stanie sprosta wszystkim
wymogom jakie da Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pan Mieczysław Szewczyk poinformował, e w s siednim powiecie
Cz stochowskim, jeden z radnych z tego powiatu, zamieszkały w Kocinie w dniu
wczorajszym, zadzwonił z informacj , e wyst piły pewne posuni cia w sprawie
remontu dogi Kocin Stary – Ostrowy.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag.
AD. p.15
W zwi zku z wyczerpaniem porz dku obrad, około godziny 1415 Pan Tadeusz
Wieczorek – Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku zamkn ł obrady
XIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

WICEPRZEWODNICZ CY
RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Tadeusz WIECZOREK
Protokołowała:
Magdalena Nowak
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