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PROTOKÓŁ Nr XXIV/2005 
Z   XXIV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 21 marca 2005r. 
 

W dniu 21 marca 2005 roku  o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urz�du 

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

Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 19 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. Podj�cie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok. 

 
10. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci wynagrodzenia 

miesi�cznego dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
 

11. Podj�cie uchwały w sprawie podj�cia deklaracji przez Rad� Powiatu o 
przeznaczeniu �rodków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach 
realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych. 
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12. Podj�cie uchwały w zmieniaj�cej uchwał� w sprawie przekształcenia Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
13. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku (druk 1/XXIV/2005). 
 

14. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku (druk 2/XXIV/2005). 

 
15. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci diet przysługuj�cych 

radnym.  
 

16. Podj�cie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w 
jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego.  

 
17. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów finansowych rachunków 

dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego 
 
18. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie bud�etu Powiatu 

Kłobuckiego na 2005 rok. 
 

19. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego niektóre 
zasady wynagradzania za prac� oraz zasady przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Kłobucki dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 
okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. 

 
20. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie trybu wdra�ania działa� 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla 
których beneficjentem ko�cowym jest Urz�d Marszałkowski Województwa 
�l�skiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 

 
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
22. Zako�czenie XXIV Sesji. 
 

 
PRZEBIEG POSIEDZENIA 

AD. p.1 
Pan  Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył 
obrady – XXIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz�d powiatu 
oraz uczestnicz�cych go�ci. 
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AD. p.2 
Pan Tadeusz Wieczorek – po zapoznaniu si� z list� obecno�ci stwierdził, �e na 21 
radnych ustawowego składu rady jest obecnych 19, 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 ustalenia regulaminu okre�laj�cego niektóre zasady wynagradzania za 
prac� oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki dodatków do wynagrodzenia, 
nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 
roku. 
 
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Zdrowia uzasadnił zasadno�� wycofania powy�szego punktu z porz�dku obrad 
sesji. Poinformował, �e wycofanie uchwały spowodowane jest brakiem opinii 
jednego ze Zwi�zków Zawodowego Nauczycieli „ Solidarno��” . Przesłany im 
Regulamin do zaopiniowania zgin�ł gdzie� w biurze, w zwi�zku z czym Wydział 
został zobowi�zany do ponownego przesłania dokumentacji do zaopiniowania, lecz 
do dnia dzisiejszego nie uzyskał opinii. Zwrócił uwag�, �e do czasu akceptacji przez 
wszystkie Zwi�zki Nauczycielstwa Polskiego uchwała zostanie wstrzymana do 
przyj�cia przez Rad�. Natomiast je�li chodzi o pozostałe Zwi�zki Nauczycielstwa 
Polskiego  opinie dotarły na czas. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił, aby punkt 20 porz�dku obrad, który b�dzie 
referował Pan Tadeusz Witt został przedstawiony w punkcie 9 z uwagi na pilny 
wyjazd słu�bowy Naczelnika do Przystajni. 
 
Pan Krzysztof Krawczyk – zapytał czy min�ł okres 30 dni, podczas których Zwi�zek 
powinien udzieli� opinii. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e min�ł, lecz dopiero w poprzednim tygodniu 
ponownie przesłana została dokumentacja. Dodał, �e posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia padła sugestia, �eby ten brak opinii przyj�� 
jako  akceptacj� ze strony Zwi�zku Solidarno��, jednak maj�c du�e do�wiadczenie 
we współpracy ze Zwi�zkiem Zawodowym Solidarno�� na pewno zako�czyłoby si� 
to du�� awantur� i konfliktem.  
 
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz�cy Komisji odpowiedział, �e je�eli Zwi�zek 
nie udzielił opinii w okre�lonym terminie to milczenie mo�na uzna� za wyra�enie 
pozytywnej opinii. Potwierdzenie wysłania tych dokumentów znajduj� si�  
w wydziale. Zaproponował nie wycofywa� uchwały z porz�dku obrad dzisiejszej 
sesji i dodał, �e je�li wyst�pi� jakiekolwiek uchybienia w uchwale to odrzuci j� 
Wydział Nadzoru Prawnego. 
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Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał czy Wydział kontaktował si� ze Zwi�zkiem 
Zawodowym Solidarno��. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e kontaktował si� ze Zwi�zkiem w poprzednim 
tygodniu jednak stwierdzili, �e dokumentów nie otrzymali, w zwi�zku z czym 
Inspektor w Wydziale przesłał ponownie regulamin, poza tym po zaci�gni�ciu opinii 
Radcy Prawnego ustawodawca nie przewidział, �e zwi�zek nie odpowie na nasz� 
pro�b� o wyra�eniu opinii w podanym terminie.   
 
Pan Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicz�ca Rady Powiatu w Kłobucku 
zaproponowała, aby wycofa� uchwał� z porz�dku obrad sesji , dodała, �e pieni�dze 
zostan� wypłacone nauczycielom miesi�c pó�niej, ale b�dzie to zgodne z procedur� 
wyra�enia opinii przez wszystkie zwi�zki. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek poddał pod głosowanie wycofanie punktu 19  
z porz�dku  obrad sesji. 
 
Głosowało 18 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ................................................................oddano 14 
• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  2 
• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  2 
 

Punkt 19 porz�dku obrad sesji został wycofany i przeniesiony pod obrady kolejnej 
Sesji Rady Powiatu. 
 
 Nast�pnie poddał pod głosowanie poprawiony porz�dek obrad sesji tj. z 
wycofaniem punktu 19 i przesuni�ciem punktu 20 na  9. 
 
Głosowało 18 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ................................................................oddano 17 
• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  1 
• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 

 
Przedstawiony porz�dek obrad sesji został przyj�ty. 
 
AD. p. 4   
Pan Tadeusz Wieczorek – zapytał czy kto� ma jakie� uwagi do protokołu z XXIII Sesji 
Rady Powiatu. 
W zwi�zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 
 
Głosowało 18 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ................................................................oddano 16 
• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  2 
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• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 
 
Protokół z XXIII Sesji został przyj�ty. 
 
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 – Stefan PAWŁOWSKI 

2. Członek – Renata SZEWCZYK 

3. Członek – Mirosław SZYMANEK 

 
AD. p.6 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Starost� o przedstawienie informacji z 
działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 
 
Informacj� o pracy  Zarz�du Powiatu za okres od 7 lutego do 21 marca 2005 roku 
przedstawił Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak. 
 
Tre�� informacji stanowi integraln� cz��� protokołu. 
Nie zgłoszono pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej informacji. 
 
AD. p.7 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Przewodnicz�cych Komisji stałych  
o przedstawienie wniosków podj�tych przez Komisje w okresie mi�dzy 
sesjami./wnioski stanowi� zał�cznik do protokołu / 
 
Pani Aleksandra Majchrowska – Przewodnicz�ca Komisji Ochrony Zdrowia 
odczytała wniosek skierowany do Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zbadania 
przez Komisj� Rewizyjn� Rady Powiatu w Kłobucku prawidłowo�ci 
przeprowadzonego post�powania  przetargowego na usługi porz�dkowe i 
czyszcz�ce w 27 jednostkach organizacyjnych ZOZ – u w Kłobucku 
zorganizowanego przez ZOZ w dniu 24.11.2004r.  
Odniosła si� do przedstawionego wniosku i powiedziała, �e do komisji Ochrony 
Zdrowia zwróciły si� byłe sprz�taczki ZOZ – u, które zostały pracownicami nowego 
pracodawcy, który wygrał przetarg w ZOZ – ie na sprz�tanie w placówkach ZOZ – 
u. Okazało si�, �e nowy pracodawca zaproponował sprz�taczkom, które nie miały 
orzeczenia o niepełnosprawno�ci prac� na umow� zlecenie.  
 
Pan Tadeusz Wieczorek – poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek 
 
Głosowało 18 radnych, w tym: 
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• głosów „za” - ................................................................oddano 18 
• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  0 
• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 

 
Wniosek został przyj�ty jednogło�nie. 
 
Pan Henryk Mach – zaznaczył, �e po raz pierwszy na forum Rady został 
przegłosowany wniosek Komisji, o co wnosi od pocz�tku kadencji. Zaznaczył, �e 
innych wniosków Rada nie głosuje. Zapytał, czy w takim układzie wnioski s� 
traktowane wybiórczo. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – zaznaczył, �e wniosek został przegłosowany przez Rad�, 
gdy� był konkretnie skierowany do Rady Powiatu.   
 
AD.p.8 
Pan Henryk Mach – zgłosił zapytanie na jakim etapie jest realizacja uchwały Nr 
185/XVIII/2004 podj�tej w dniu 30 sierpnia 2004 roku w sprawie upowa�nienia 
Zarz�du Powiatu do zawarcia porozumienia z Województwem �l�skim w zakresie 
przygotowania projektu” System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji 
Publicznej w Województwie �l�skim”. Nast�pnie zapytał jaki jest stan obecny z 
dzier�awc� działki przed szpitalem tj. 300m2  . Powiedział, �e 15 marca została 
ogłoszona w Dzienniku Urz�dowym Województwa �l�skiego, natomiast 20 ju� 
Zarz�d zawarł umow� dzier�awy na 10 lat dotycz�c� tej nieruchomo�ci. Dodał, �e 
sprawa ta była poruszana na forum Komisji Rewizyjnej podczas, której Komisja 
Rewizyjna miała zdecydowa� czy pozwoli� temu dzier�awcy na inwestowanie na  tej 
działki, a sugesti� komisji było, �eby   t� umow� jak najszybciej rozwi�za�. W 
zwi�zku z tym zapytał jakie s� losy  sprawy tej dzier�awy.  
Nast�pnie poinformował, �e w dniu 22 lutego br. Przewodnicz�cy Rady Powiatu  
w Kłobucku skierował pismo do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
w zwi�zku z przetargiem przeprowadzonym w ZOZ – ie odno�nie sprz�tania 
obiektów. Nast�pnie odczytał pismo  Nr Or. IX.0717 – 1/05 z dnia 22, lutego, które 
stanowi integralna cz��� protokołu.  Wyraził nadziej�, �e niniejsze pismo zostało 
wystosowane w imieniu Rady, dlatego chciałby zna� odpowied� Dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, cho� wyraził gł�bokie zdziwienie, gdy� nie ma 
takiego organu jak Przewodnicz�cy Rady, który był w podpisie. 
Powiedział, �e ka�de pismo skierowane do Przewodnicz�cego Rady Powiatu  to jest 
rozumiane jako pismo skierowane do Rady Powiatu na r�ce Pana Przewodnicz�cego, 
w zwi�zku z czym zapytał czy rada otrzymała odpowied� na pismo skierowane do 
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
Ponadto stwierdził, �e nie jest odpowiednio usatysfakcjonowany  odpowiedzi� na 
interpelacj� zgłoszon� podczas obrad poprzedniej sesji w sprawie przyjmowania 
wniosków komisji przez rad�. Zaznaczył, �e jest to powielenie Statutu, a oczekiwał 
interpretacj� prawn�, intencj� niniejszej interpelacji było poprawienie jako�ci pracy 
Rady. Poinformował, �e zaczerpnie opinii prawnej na zewn�trz i przedstawi na sesji. 
 



 7 

Pan Dariusz Desperak -  odniósł si� do zapytania w sprawie dzier�awy działki i 
poinformował, �e po konsultacji z Naczelnikiem  Panem Witoldem Kacperczykiem  
i Pani� Małgorzat� Krup� udzieli odpowiedzi w tej sprawie. 
 
Pan Marek Sroka – Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego powiedział, �e temat działki 
jest przedmiotem posiedzenia Zarz�du zaplanowanego na 22 marca br., na którym 
zostanie okre�lone konkretne stanowisko dotycz�ce  tej sprawy, tak�e po 
posiedzeniu Zarz�du Radni Komisji Rewizyjnej otrzymaj� odpowied� w tej sprawie. 
 
Pan Henryk Mach – powiedział, �e nowa uchwała jest w trakcie procedowania, jest 
podj�ta przez Rad� ju�, gdzie w punkcie pierwszym jest zapisane, �e zbywanie, 
dzier�awa i sprzeda� nieruchomo�ci  mo�e si� odby� po zaopiniowaniu przez 
Komisj� Bud�etow� i Rolnictwa, a Zarz�d tego nie uszanował. W momencie kiedy 
Rada wyraziła swoj� wol�, �e chce tak� opini� wyrazi�, a Zarz�d z tego nie 
skorzystał. Dodał, �e dzier�awca poinformował na Komisji Rewizyjnej, �e dostał 
pozwolenie ustne od Zarz�du Powiatu, �e mo�e przygotowywa� projekt 
podbudowy, co jest jednoznaczne, �e naraził si� na koszty. 
 
Pan Marek Sroka – poinformował, �e nie jest istotne co dzier�awca opowiadał na 
forum komisji, wa�na jest umowa, która mówi, �e podniesienie warto�ci działki i 
zmian sposobu zagospodarowania mo�e nast�pi� tylko za zgod� Zarz�du, a takiej 
zgody dzier�awca nie uzyskał. Z przykro�ci� stwierdził, �e je�eli dzier�awca 
poinformował o jakimkolwiek zapewnieniu ze strony Zarz�du to zostan� wysuni�te 
konsekwencje w tej sprawie.  
 
Pan Władysław Owczarek – zaznaczył, �e dzier�awca przygotował ju� cał� 
dokumentacj� za jak�� zgod�, pozwoleniem, o której poinformował na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej, a przerwa� budow�  mo�e jedynie w tym momencie Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. Stwierdził, �e musiał mie� jakie� zapewnienie skoro podj�ł 
si� wykonania projektu na budow�. Powiedział, �e 5 osobowa komisja wyraziła 
zgod� na zerwanie umowy z dzier�awc�. Ponadto zapytał czy ZOZ w Kłobucku i 
Rada Powiatu nie widzi zagospodarowania tego terenu.   
 
Pan Marek Sroka – powiedział, �e nie mo�na wprowadza� w bł�d Rady, decyzje do 
zabudowy mo�e wyda� gmina. Zaznaczył, �e ten dzier�awca miał prawo zwróci� si� 
do Zarz�du o podniesienie warto�ci i zmian sposobu zagospodarowania tej działki, 
jednak takiego zgłoszenia nie ma, a wykonanie projektu było wyprzedzeniem przed 
wydaniem decyzji przez Zarz�d. Powiedział, �e w dniu 22 marca br. Zarz�d zajmie 
si� t� spraw�, o czym Radni zostan� poinformowani. 
 
Pan Władysław Owczarek – oznajmił, �e w ZOZ – ie wyst�puj� trudno�ci finansowe, 
ustawa 203 gn�bi ZOZ od wielu lat,  zaproponował, aby zerwa� umow�, ogłosi� 
przetarg i sprzeda� z czego ZOZ uzyskałby �rodki na wyrównanie zaległe ustawy 
203. 
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Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicz�ca Powiatu Kłobuckiego odniosła si� 
do zapytania Radnego Henryka Macha w sprawie pisma skierowanego do Dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zwi�zku z przetargiem 
przeprowadzonym w ZOZ – ie odno�nie sprz�tania obiektów ZOZ -u. Oczytała 
pismo Nr DN – 951/05 z dnia 2 marca 2005 roku od Dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku w/w sprawie, które stanowi integraln� cz��� protokołu.  
  
Pan Mieczysław Chwałczyk – poinformował, �e na posiedzeniu Komisji Bud�etu i 
Finansów Starosta Dariusz Desperak zobowi�zał si� przedstawi� na sesji informacj� 
w sprawie przedło�enia przej�cia poradni stomatologicznych usytuowanych w 
jednostkach ZOZ przez byłych pracowników ZOZ - u, a tak�e tych, które zostały 
poddane przetargowi.  
 
Pan Dariusz Desperak – odpowiedział, �e w punkcie - odpowiedzi na interpelacje i 
zapytania radnych – odpowiedzi udzieli Dyrektor Zespołu Opieki zdrowotnej w 
Kłobucku. 
 
Pan Władysław Owczarek – zgłosił zapytanie czy zostały zabezpieczone 
wystarczaj�ce �rodki w bud�ecie Powiatowego Zarz�du Dróg w Kłobucku na 
przeprowadzenie niezb�dnych remontów po okresie zimowym.  
 
AD. p. 9 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały zmieniaj�cej uchwał� 
w sprawie trybu wdra�ania działa� współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), dla których beneficjentem ko�cowym jest Urz�d Marszałkowski 
Województwa �l�skiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), ( dla Priorytetu II – Działania 2.2 – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne). 
 
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Zdrowia przedstawił uchwał�, która stanowi integraln� cz��� protokołu. 
Poinformował, �e zmiany w regulaminie przyznawania dla uczniów 
zamieszkuj�cych stale w terenach wiejskich i studentów stale zameldowanych na 
terenie powiatu kłobuckiego zostały dostosowane do Ramowego Planu Realizacji 
Działania na 2004 rok stanowi�cego zał�cznik nr 2 do Uchwały nr 2203/207/II/2004 
Zarz�du Województwa �l�skiego z dnia 3 grudnia  2004 roku. Powiedział, �e kwoty 
jakie Starostwo otrzymało od Urz�du Marszałkowskiego pozwoliły przyzna� 200 zł 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazuj� miesi�czny dochodów na 
rodzin� za rok 2003 do 316 zł, 137 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
wykazuj� miesi�czny dochód rodziny od 316, 01 zł  do 504 zł, oraz 150 dla studentów 
, którzy wykazuj� miesi�cznie dochód na osob� za rok 2003 do 316 zł nett. Wyja�nił 
dlaczego regulamin mógł by� zmieniony na tej Sesji. Starostwo wyst�piło o 1200 
studentów, gdzie dla 990 dochód wynosił do 316 zł, dla 260 mi�dzy 316 zł a 504 zł. 
Starostwo otrzymało �rodki dla uczniów o dochodzie do 316 zł, z zastrze�eniem, �e 
je�li zostan� �rodki mo�na je podzieli� mi�dzy studentów o dochodzie od 316 zł do 
504 zł. Z 990 studentów zadeklarowanych do stypendium, którzy mieli dochody do 
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316 zł po dokładnej weryfikacji pozostało  544. Zwrócił uwag� ponadto, �e kwota dla 
drugiej grupy studentów tj. 137 zł została skorygowana przez Urz�d Marszałkowski 
do 137, 55 zł. Poprosił, aby ta kwota, któr� podał Urz�d Marszałkowski została 
wpisana, wtedy wszystkie dane b�d� zgodne z uchwał�.  
 
Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów poinformował, �e projekt 
uchwały był przedstawiany na posiedzeniu Komisji w dniu 18 marca br. i 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e zmiana dotyczy daty refundacji, w której 
obejmuje si� wydatki poniesione w okresie – w poprzednim zał�czniku termin dla 
szkół ponadgimnazjalnych był to 1 wrzesie�, a teraz 15 wrze�nia dla uczniów i  
1 pa�dziernika dla studentów. W zwi�zku z tym zapytał czy jest to narzucona data 
czy mo�na j� zmieni�. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e tak to zostało uj�te przez Urz�d Marszałkowski 
jest to data niekorzystna dla uczniów – refundacja rachunków i faktur dla uczniów 
od 15 wrze�nia. Dodał, �e gdyby było to od 15 sierpnia kiedy rodzice zakupuj� 
podr�czniki, zeszyty, przybory szkolne, strój gimnastyczny, sprawa wygl�dałaby o 
wiele korzystnej. Niestety to co zostało narzucone nie przewiduje refundacji za 
zakupy wcze�niejsze, ani�eli z dat� od 15 wrze�nia. 
 
Pan Henryk Mach – zapytał czy mo�na przyj��, �e takie rozwi�zanie zapisane w 
uchwale zostało narzucone, czy mo�na dat� zmieni�. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e zostało wyra�nie narzucone przez Urz�d 
Marszałkowski. 
 
Pan Henryk Mach – wyraził zdziwienie narzucon� dat� zawart� w uchwale 
dotycz�ca refundacji rachunków i faktur od 15 wrze�nia. 
 
Pan Tadeusz Witt – powiedział, �e wyst�puje szereg punktów, które s� niekorzystne 
z punktu widzenia ucznia, a przede wszystkim sama regulacja.  
 
Pan Henryk Mach – zapytał czy mo�na przyj��, �e taka regulacja prawna wyst�puje 
w całym województwie �l�skim, a nawet kraju.  
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e je�li chodzi o województwo �l�skie to taka 
regulacja prawna wyst�puje w całym województwie. 
 
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz�cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 
Polityki Społecznej poinformował, �e projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 21 marca 2005 roku. 
 
Nie zgłoszono wi�cej pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
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Dyskusji w powy�szym temacie nie prowadzono. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 221/XXIV/2005 zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie trybu wdra�ania działa� współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem ko�cowym jest Urz�d 
Marszałkowski Województwa �l�skiego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), ( dla Priorytetu II – Działania 2.2 – 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne). 
 
Głosowało 18 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano   18 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano     0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ......................................................oddano    0 

 
Uchwała Nr 221/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD.p.10 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok. 
 
Pan Monika Ry� – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawiła uchwał�, która 
stanowi integraln� cz��� protokołu.  
 
Nie zgłoszono pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionego sprawozdania. 
  
Dyskusji w powy�szym temacie nie prowadzono. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 222/XXIV/2005 w sprawie 
zatwierdzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok. 
 
Głosowało 18 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano   18 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano     0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ......................................................oddano    0 

 
Uchwała Nr 222/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD. p. 11 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia 
wysoko�ci wynagrodzenia miesi�cznego dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
 
Pani Aleksandra Banasiak – Sekretarz Powiatu w Kłobucku przedstawiła uchwał�, 
która stanowi integraln� cz��� protokołu. Poinformowała, �e w zwi�zku z 
przewidywanym w bud�ecie Powiatu wzrostem 3% wynagrodzenia miesi�cznego w 
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pa�stwowej sferze bud�etowej, w tym pracowników samorz�dowych wnioskuje si� 
o uchwalenie zwi�kszenia wynagrodzenia miesi�cznego dla Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów zatrudnionego na ¼ etatu o 25 zł. 
 
Pan Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów poinformował, �e 
komisja 18 marca 2005 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Dyskusji w powy�szym temacie nie prowadzono. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 223/XXIV/2005 w sprawie 
ustalenia wysoko�ci wynagrodzenia miesi�cznego dla Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. 
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

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

 
Uchwała Nr 223/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD. p. 12 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie podj�cia 
deklaracji przez Rad� Powiatu o przeznaczeniu �rodków finansowych na 
finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów 
inwestycyjnych.  
 
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwał�, która 
stanowi integraln� cz��� protokołu. 
 
Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał czy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  
Powiatu Kłobuckiego w zakresie dróg powiatowych na lata 2004 – 2007 został uj�ty 
wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w 
Kłobucku z dnia 17 marca br. dotycz�cy wprowadzenia DP Nr S 2051 Podł��e – 
Ku�nica Nowa na pozycj� 17 oraz zmian� przebudowy drogi z odcinka 2950 mb na 
800 mb. 
 
Pan Marek Sroka – Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego odpowiedział, �e wniosek 
zostanie uwzgl�dniony w planie na lata  2004 – 2007, a projekt uchwały, który 
otrzymali Radni został wysłany w materiałach sesyjnych przed posiedzeniem 
Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku, 
w zwi�zku z tym nie było takiej mo�liwo�ci, aby przedło�y� projekt uchwały z 
uj�tym wnioskiem, tym bardziej, �e posiedzenie Zarz�du do którego został 
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skierowany wniosek odbyło si� przed posiedzeniem Komisji Rolnictwa, a kolejne 
posiedzenie Zarz�du jest planowane na 22 marca 2005 roku. 
 
Pan Mieczysław Szewczyk – zaproponował, aby na tej Sesji Rady Powiatu uj�� w 
punkcie 17 w zał�czniku do uchwały wniosek komisji. Zapytał jaki byłby wówczas 
przewidywany koszt zadania. 
 
Pan Marek Sroka – zwrócił uwag�, �e nie ma �adnych przeciwwskaza�, aby zadanie 
to uj�� w planie z szacunkow� kwot�. 
 
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarz�du Dróg w Kłobucku 
poinformował, �e przewidywany koszt ogółem to ok. 135.000 zł. 
 
Pan Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 
Kłobucku poinformował, �e wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i 
Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku został uwzgl�dniony przez Członków 
Komisji na posiedzeniu w dniu 18 marca 2005 roku. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – podkre�lił, �e istotnym kryterium jest pomoc finansowa ze 
strony gmin na realizacj� poszczególnych zada� wynikaj�cych z Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych. 
 
Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwag�, ze gminy współfinansuj� w remonty 
dróg, a to jest Plan Inwestycyjny, który zawiera  przebudow� dróg.  
 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków o uzupełnienie 
uchwały o przedło�ony wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i 
Infrastruktury i odczytanie tre�ci uchwały. 
 
Pan Henryk Mach – wyraził w�tpliwo�� co do pozycji 5 zawartej w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym w zakresie dróg powiatowych na lata 2004 – 2007 tj. budowa 
chodnika dla pieszych w miejscowo�ci Kalej i zapytał czy zostało uwzgl�dnione 
zapewnione dofinansowanie przez Gmin� Wr�czyca Wielka zgodnie ze zgłoszon� 
interpelacj� w roku ubiegłym w tej sprawie. Zapytał dlaczego nie została 
umieszczona kwota w słupku „�rodki inne” na t� inwestycj�.  
 
Pan Marek Sroka – zapewnił, �e została podj�ta uchwała przez Rad� Gminy we 
Wr�czycy Wielkiej w sprawie dofinansowania inwestycji tj. budowy chodnika dla 
pieszych w miejscowo�ci Kalej w kwocie 50.000 zł, która zostanie uwzgl�dnione w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zakresie dróg powiatowych na lata 2004 – 2007 
w pozycji 5. 
 
Pan Henryk Mach –poprosił o wprowadzenie zapisu do planu w pozycji 5, słupek 7 
tj. „�rodki inne”  kwoty 50 tys zł z przeznaczeniem na inwestycj� Nr S2048 S 2049 
zmniejszaj�c tym samym kwot� w słupku 6 tj „�rodki własne” z kwoty 209.614 zł na 
159.614 zł . 
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Pan Władysław Owczarek – zapytał na jakie inwestycje Powiat otrzymał 
dofinansowanie sapardowskie. 
 
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, �e dofinansowanie sapardowskie Powiat 
otrzymał tylko na przebudow� na obiekt stały mostu w ci�gu DP Nr 2066 nad rzek� 
Wart� w miejscowo�ci W�sosz  o długo�ci 195 mb.  
 
Pan Władysław Owczarek – wyraził w�tpliwo�� co do poczynienia stara� w zwi�zku 
z mo�liwo�ciami pozyskania �rodków sapardowskich na realizacj� remontów w 
zakresie infrastruktury drogowej. Zapytał dlaczego tylko jeden wniosek został 
pozytywnie rozpatrzony, a dwa pozostałe zostały odrzucone, jakie w zwi�zku z tym 
Powiat poniesie konsekwencje finansowe. Nast�pnie zapytał jakie wnioski Powiat 
zamierza składa� w najbli�szym czasie. 
 
Pan Marek Sroka – poprosił o przestrzeganie przyj�tego porz�dku obrad sesji, a w 
punkcie – odpowiedzi na interpelacje i zapytania odpowied� zostanie wyczerpuj�co 
udzielona. 
 
Pan Stanisław Garncarek – zwrócił uwag�, �e pytanie Radnego Owczarka w tym 
miejscu jest zasadne, gdy� uchwała odnosi si� do sprawy zwi�zanej z infrastruktur� 
drogow�. 
 
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarz�du Dróg w Kłobucku zaprzeczył. 
Powiedział, �e jest nieprawd�, �e Powiat nie czyni stara� w celu dofinansowania 
inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej. Dodał, �e jeden wniosek otrzymał 
dofinansowanie, ale wszystkie trzy zostały ocenione pozytywnie.  
 
Pan Władysław Owczarek – zapytał jaka jest warto�� kosztorysu tych inwestycji i czy 
zostanie wykorzystana.  
 
Pan Marek Sroka – poinformował, �e gdyby nie było Mostu w W�soszu, 
modernizacja układu komunikacyjnego dróg powiatowych, byłaby w jednym 
wniosku w działaniu 3.1, jednak ze wzgl�du na most nie dało si� tego zrobi�, w tej 
chwili jest mo�liwo�� w działaniu 1.1, zrobienia modernizacji układu 
komunikacyjnego dróg powiatowych w powiecie kłobuckim na jednym wniosku. 
Poprzednie dwa zadania zostały pozytywnie ocenione i na tej podstawie mo�na 
przypuszcza�, �e tym razem wniosek przejdzie.  
 
Pan Tadeusz Pułka – dodał, �e dokumentacja na Hutk� została sporz�dzona w latach 
2001 – 2002, a kosztowała 12.000 zł, natomiast droga Kuków – Zwierzyniec była 
wykonana  w roku 2003, a dokumentacja ł�cznie z kosztorysami wyniosła  
ok. 55.000 zł 
 
Nie zgłoszono wi�cej pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały.  
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 224/XXIV/2005 w sprawie  
podj�cia deklaracji przez Rad� Powiatu o przeznaczeniu �rodków finansowych na 
finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów 
inwestycyjnych.  
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano   17 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano     0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ......................................................oddano    2 

 
Uchwała Nr 224/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD. p.13 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały dotycz�cej zmiany 
uchwały Nr 119/XI/2003 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2003 roku w 
sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił 
uchwał�, która stanowi integraln� cz��� protokołu.  
 
Nie zgłoszono pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały.  
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 225/XXIV/2005 dotycz�cej 
zmiany uchwały Nr 119/XI/2003 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2003 
roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

• głosów „za’........................................................................................oddano   18 
• głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano     0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ......................................................oddano    1 

 
Uchwała Nr 225/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD. p.14 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał�, która stanowi integraln� cz��� protokołu. 
 
Pan Mieczysław Chwałczyk – poprosił o interpretacj� § 2 pkt. 24 tj. „ Wiejski 
O�rodek Zdrowia Truskolasy, ul. Opolska 8, w którym wykre�la si� ppkt. 1 – 
Poradnia Stomatologiczna. Pozostałe ppkt. przyjmuj� numeracj� kolejn�”. 
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Pan Marian Nowak- ZOZ jest zobowi�zany do ko�ca czerwca takich zmian dokona�, 
dopiero wówczas b�dzie mo�na przygotowa� jednolity tekst statutu ze wszystkimi 
zmianami. Odpowiedział, �e w Wiejskim O�rodku Zdrowia w Truskolasach zostaje 
wykre�lona poradnia stomatologiczna. 
 
Nie zgłoszono pyta� wi�cej ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały.  
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 226/XXIV/2005  
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

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

 
Uchwała Nr 226/XXIV/2005 została przyj�ta jednogło�nie. 
 
AD. p.15 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Pan Marian Nowak -  przedstawił uchwał�, która stanowi integraln� cz��� protokołu. 
 
Nie zgłoszono wi�cej pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały.  
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 227/XXIV/2005 w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

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

 
Uchwała Nr 227/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytanie Radnego 
Mieczysława Chwałczyka odno�nie które gabinety stomatologiczne zostały przej�te 
przez byłych pracowników ZOZ – u, a na które został ogłoszony przetarg. 
 
Pan Marian Nowak – odpowiedział, �e oprócz  dwóch stomatologów, wszyscy 
pod�li prace w formie organizacyjnej, czyli w formie gabinetów prywatnych. 
Zaznaczył, �e nikt z zewn�trz nie zdecydował si� na wydzier�awienie  gabinetów. 
 
 
 



 16 

AD. p.16 
Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku 
przedstawiła uchwał� w sprawie ustalenia wysoko�ci diet przysługuj�cych radnym 
Powiatu, która stanowi integraln� cz��� protokołu. 
 
Pan Henryk Mach – wyraził w�tpliwo�� co do § 4 pkt.2. Zapytał czy punkt ten  
zawsze zakłada usprawiedliwienie nieobecno�ci  Przewodnicz�cego czy Radnego 
bez wzgl�du na rodzaj niemo�no�ci uczestniczenia w obradach sesji czy  w 
posiedzeniu komisji. Zaproponował § 4 pkt.2 o nast�puj�cym brzmieniu: „ 
Nieobecno�� radnych usprawiedliwia Przewodnicz�cy Rady, a Przewodnicz�cego 
Rady Wiceprzewodnicz�cy Rady starszy wiekiem”. Nast�pnie poprosił o 
uzasadnienie uchwały. 
 
Pan Marek Sroka – odpowiedział, �e intencj� Przewodnicz�cego Rady Powiatu s� 
zmiany zwi�zane z zdyscyplinowaniem Radnych do uczestnictwa w Sesji. 
 
Pan Henryk Mach – zapytał czy zgodnie z zapisami tej uchwały jak b�dzie 
potraktowana dzisiejsza nieobecno�� Przewodnicz�cego Rady Powiatu. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – odpowiedział, �e zgodnie z § 4 pkt. 1 nieobecno�� b�dzie 
nieusprawiedliwiona.  
 
Pan Marek Sroka – podkre�lił, �e Przewodnicz�cy Rady Powiatu organizował strajk 
z powodu zbyt niskiej ceny owoców mi�kkich, sprawa trafiła do s�du, który 
rozstrzygnie czy odbył si� on legalnie czy nie.  W chwili obecnej  Przewodnicz�cy jest 
na tej sprawie w s�dzie. Powiedział, �e nieobecno�� w dniu dzisiejszym uznaje si� za 
nieusprawiedliwion�.   
 
Pan Stefan Pawłowski – zaproponował brzmienie § 4 pkt. 2 o nast�puj�cej tre�ci: 
” Nieobecno�� radnych rozpatruje Przewodnicz�cy Rady, a Przewodnicz�cego Rady 
Wiceprzewodnicz�cy Rady starszy wiekiem, wpisuj�c na li�cie obecno�ci adnotacj� o 
tre�ci  nieobecno�� usprawiedliwiona”. 
 
Pan Henryk Mach – zaproponował, aby w § 4 pkt. 2 dopisa� „ obecno�� 
usprawiedliwiona lub nieobecno�� nieusprawiedliwiona”. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków o przedstawienie 
uchwały uwzgl�dniaj�c niniejsz� propozycj�.  
  
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 228/XXIV/2005 w sprawie 
ustalenia wysoko�ci diet przysługuj�cych radnym Powiatu. 
 
Pan Małgorzata Gworys – stwierdziła, �e brzmienie tej uchwały z propozycj� 
Radnego gubi jakikolwiek sens, w zwi�zku z tym zaproponowano umieszczenie 
nast�puj�cego zapisu: „ Nieobecno�� radnych usprawiedliwia Przewodnicz�cy Rady, 
a Przewodnicz�cego Rady Wiceprzewodnicz�cy Rady starszy wiekiem”. 
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Nie zgłoszono wi�cej pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 228/XXIV/2005 w sprawie 
ustalenia wysoko�ci diet przysługuj�cych radnym Powiatu z naniesionymi 
poprawkami. 
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

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

 
Uchwała Nr 228/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD. p.17 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie utworzenia 
rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Kłobuckiego. 
 
Pan Marian Obersztyn – przedstawił powy�sz� uchwał�,. która stanowi integraln� 
cz��� protokołu. Poinformował, �e ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
zdecydowała o skre�leniu art. 21 ustawy o finansach publicznych, który stanowił 
podstaw� działania �rodków specjalnych. Jednocze�nie w art. 1 pkt. 3 dodano do 
ustawy o finansach publicznych art. 18 a, które reguluj� zasady funkcjonowania 
rachunków dochodów własnych jednostek bud�etowych. W zwi�zku z powy�szymi 
zmianami przepisów prawnych zaistniała konieczno�� zlikwidowania �rodków 
specjalnych oraz utworzenia rachunków dochodów własnych przy jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego. 
 
Pan Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów poinformował, �e 
komisja 18 marca 2005 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Dyskusji w powy�szym temacie nie prowadzono. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 229/XXIV/2005 w sprawie 
utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Kłobuckiego. 
 
Pan Henryk Mach –odniósł si� do § 3 pkt.3 i zapytał co mo�na rozumie� przez zapis 
” cz��ciowe pokrycie kosztów bie��cych funkcjonowania jednostki”. 
 
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, �e chodzi o wydatki bie��ce tj. remont, 
energetyka czy ksi��ki do bibliotek. 
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Pan Henryk mMch – zapytał czy w tym punkcie s� równie� uj�te płace. 
 
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, �e zgodnie z ustaw� o finansach publicznych 
dochody własne nie mog� by� przeznaczone na finansowanie wynagrodze� 
osobowych. 
 
Nie zgłoszono wi�cej pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Pan Tadeusz Wieczorek – poddał pod głosowanie niniejsz� uchwał�. 
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

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

 
Uchwała Nr 229/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD. p.18 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych rachunków dochodów własnych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego. 
 
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał�, która stanowi integraln� cz��� 
protokołu. Powiedział, �e w zwi�zku z utworzeniem rachunków dochodów 
własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego zaistniała 
konieczno�� ustalenia i zatwierdzenia planów finansowych tych dochodów.  
W zał�czniku do uchwały wymienione s� proponowane wielko�ci: stan otwarcia, 
plan dochodów, plan wydatków oraz stan na koniec roku.  
 
Nie zgłoszono pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Dyskusji w powy�szym temacie nie prowadzono. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 230/XXIV/2005 w sprawie 
zatwierdzenia planów finansowych rachunków dochodów własnych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego. 
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

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

 
Uchwała Nr 230/XXIV/2005 została przyj�ta. 
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AD. p.19 
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały zmieniaj�cej uchwał� 
w sprawie bud�etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok. 
 
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał�, która stanowi integraln� cz��� 
protokołu.  
 
Nie zgłoszono pyta� ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Dyskusji w powy�szym temacie nie prowadzono. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 231/XXIV/2005 zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie bud�etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok. 
 
Głosowało 19 radnych, w tym: 
  

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

 
Uchwała Nr 231/XXIV/2005 została przyj�ta. 
 
AD. p.20 
W punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych głos zabrał Wicestarosta 
Marek Sroka, który zaproponował, aby Przewodnicz�cy Komisji Rolnictwa, Ochrony  
�rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku zaplanował posiedzenie 
wyjazdowe na drogi powiatowe, które pozwoliłoby okre�li�, które drogi nale�ałoby 
wyremontowa� w pierwszej kolejno�ci.    
 
Nast�pnie Głos zabrał Radny Henryk Mach, który zgłosił zapytanie czy rejestr pism 
prowadzony jest oddzielnie dla Starosty – Starostwa oraz Przewodnicz�cego Rady 
Powiatu – Rady Powiatu, w jakich okoliczno�ciach u�ywa si� piecz�tek 
nagłówkowych – Przewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ulica 
Rynek im. Jana Pawła II 13, a w jakich okoliczno�ciach u�ywa si� piecz�tek 
nagłówkowych Rada Powiatu w Kłobucku  oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
42-100 Kłobuck ul. Rynek im. Jana Pawła II 13? Ponadto zgłosił zapytanie czy Radni 
Rady Powiatu w Kłobucku zapoznawani s� z tre�ci� pism kierowanych 
bezpo�rednio do Przewodnicz�cego Rady Powiatu w Kłobucku. Nast�pnie zwrócił 
uwag�, �e organem Powiatu jest Zarz�d Powiatu, czyli pisma adresowane do Pana 
Starosty to s� pismami adresowanymi do Zarz�du Powiatu i równie pisma 
adresowane do Przewodnicz�cego Rady Powiatu s� pismami adresowanymi do 
Rady Powiatu na r�ce Pana Przewodnicz�cego. 
 
Pani Aleksandra Banasiak – odpowiedziała, �e zgodnie z instrukcj� kancelaryjn� 
wszystkie pisma s� odnotowywane w jednym dzienniku korespondencyjnym , czyli 
pisma przychodz�ce na kancelari� s� rozdysponowywane na poszczególne 
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wydziały. Powiedziała, �e Biuro Rady znajduje si� w Wydziale Organizacyjnym, 
wi�c pisma do Przewodnicz�cego Rady s� w Biurze Rady, z którymi zapoznaje si� w 
pierwszej kolejno�ci Przewodnicz�cy Rady i kieruje je do Rady, b�d� nie kieruje, to 
zale�y ju� od jego decyzji.  
 
Pan Dariusz Desperak – poinformował o aktualnym stanie wody  na rzece Liswatra 
w Krzepicach  , powiedział, �e podtopieniu uległo 14 gospodarstw na terenie 
powiatu kłobuckiego. Dodał, �e  po opadni�ciu wód nast�pi dokonanie ogl�dzin 
przez Inspektora Budowlanego podtopionych gospodarstw.  
 
AD. p.21 
W zwi�zku z wyczerpaniem punktów w porz�dku obrad około godziny 14 00 Pan 
Tadeusz Wieczorek zamkn�ł XXIV Sesj� Rady Powiatu w Kłobucku. 
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