PROTOKÓŁ Nr XXIX/2005
Z XXIX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 28 wrze nia 2005r.
W dniu 28 wrze nia 2005 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urz du
Gminy przy ul. 11-go Listopada 6 rozpocz ła si XXIX Sesja Rady Powiatu w
Kłobucku. W obradach uczestniczyło 21 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.
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 o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodnicz cego

Rady Powiatu.
8. Informacja Przewodnicz cych Komisji o wnioskach podj tych przez Komisje

w okresie mi dzy sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja na temat realizacji zada wynikaj cych ze Strategii Rozwoju

Powiatu za 2004 rok.
11. Informacja na temat realizacji programów:

Termomodernizacji Budynków U yteczno ci Publicznej,
Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego.
12. Podj cie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
13. Podj cie w sprawie zmieniaj ca uchwał w sprawie bud etu Powiatu

Kłobuckiego na 2005 rok.
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14. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005

rok.
15. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005

rok.
16. Podj cie uchwały w sprawie podj cia deklaracji przez Rad Powiatu

o przeznaczeniu rodków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach
realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
17. Podj cie w sprawie przyst pienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa

drogi powiatowej nr S2041 Kałmuki-Hutka w Powiecie Kłobuckim”.
18. Podj cie w sprawie przyst pienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa

drogi powiatowej nr S2036 Kuków-Zwierzyniec w Powiecie Kłobuckim”.
19. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005

rok oraz zaci gni cia kredytu na modernizacj dróg powiatowych.
20. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005

rok.
21. Podj cie uchwały w sprawie zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na
termomodernizacj obiektów o wiatowych.
22. Podj cie uchwały w sprawie zaci gni cia kredytu.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Zako czenie XXIX Sesji.

AD. p.1
Przewodnicz cy Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku
otworzył obrady – XXIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz d
powiatu oraz uczestnicz cych go ci.
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 – przedstawił porz dek obrad Sesji. Nast pnie
zapytał radnych czy maj jakie propozycje zmian do porz dku obrad.
Nie zgłoszono uwag, ani propozycji do przedstawionego porz dku obrad sesji.

3

Przewodnicz cy Władysław Serafin – poddał pod głosowanie porz dek obrad.
Głosowało 18 radnych, w tym:
•
•
•

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

Porz dek został przyj ty.
AD. p. 4
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu
z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e w protokole z XXVIII Sesji Rady Powiatu
wyst piła niezgodno , któr zdaniem Radnego nale y wyja ni , a mianowicie
koszty przeprawy w obr bie mostu w W soszu tj. o flisaków - form komunikacji
zast pczej. Poinformował, e Starosta Kłobucki podczas obrad XXVIII Sesji Rady
Powiatu udzielił odpowiedzi, e jest to koszt rz du 9.600 zł, natomiast koszt
rzeczywisty to kwota ok. 11. 850 zł. Poprosił o u ci lenie odpowiedzi.
Wicestarosta Marek Sroka – odpowiedział, e jest to kwota podana netto.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e protokół przedstawia
rzeczywisty przebieg zdarze , które maj miejsce na sesji, a wpisanie innej kwoty,
ni została podana na sesji wiadczyłoby o fałszowaniu protokołu. Zaproponował,
aby zapytanie przenie do punktu dotycz cego zapyta i interpelacji radnych.
W zwi zku z brakiem uwag protokół poddano pod głosowanie.
Protokół z XXVIII sesji został przyj ty przy jednym głosie wstrzymuj cym si .
AD. p.5
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 – Mieczysław SZEWCZYK
2. Członek – Renata SZEWCZYK
3. Członek – Stefan PAWŁOWSKI
AD. p.6
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił Starost o przedstawienie informacji z
działalno ci Zarz du z okresu mi dzy Sesjami.
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Informacj o pracy Zarz du Powiatu za okres od 29 sierpnia 2005 roku do 28
wrze nia br. przedstawił Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak. Przedstawił ponadto
wykaz spotka Starosty od ostatniej Sesji Rady Powiatu, który stanowi zał cznik do
niniejszego protokołu.
Tre

informacji stanowi integraln cz

niniejszego protokołu.

Radny Henryk Mach – zapytał, jak Zarz d ustosunkował si do tre ci wniosku
Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury oraz Komisji Bud etu i
Finansów Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie sprzeda y nieruchomo ci przy ulicy
D browskiego w Krzepicach. Nast pnie zapytał, jak przedstawia si sprawa
zwi zana z finansowaniem Mostu w W soszu, czy Urz d Marszałkowski przeka e
na rozbudow tego mostu rodki , tak jak to zostało przedstawione na spotkaniu
w/w sprawie w Popowie.
AD. p.7
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił pismo, które wpłyn ło do Rady
Powiatu w Kłobucku w okresie mi dzy sesjami.
• Pismo od mieszka ców wsi Koski I Gmina Panki w sprawie budowy nakładki
asfaltowej na odcinku 1200 m. .
Kserokopia pisma stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.8
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz cych Komisji stałych o
przedstawienie wniosków podj tych przez Komisje w okresie mi dzy sesjami.
/Kserokopie wniosków stanowi zał cznik do protokołu/
AD. p.9
Radny Mirosław Szymanek – skierował zapytanie do Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku jakie czynno ci i działania zostały podj te w celu
zabezpieczenia wiadcze usług medycznych przez Laboratorium Analiz Lekarskich
i Zakład rtg w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach oraz podpisania umowy z NFZ na
ich finansowanie w roku 2005.
Radna Aleksandra Majchrowska – skierowała zapytanie do Starosty Kłobuckiego
kiedy wpłynie na konto Słu by Zdrowia w Kłobucku kwota 700. 000 zł, która została
uchwalona w bud ecie na 2005 rok. Zwróciła uwag , e ZOZ w Kłobucku na chwil
obecn ma problemy finansowe, a jego bud et jest zagro ony. Stwierdziła, e
Starosta Kłobucki zapewnił, e do ko ca wrze nia kwota 700. 000 zł znajdzie si na
koncie ZOZ Kłobuck, jednak na dzie 27 wrze nia pieni dzy jeszcze nie było. W
zwi zku z czym, zapytała kiedy i czy rodki znajd si na koncie Słu y Zdrowia w
Kłobucku, dzi ki której mo na b dzie chocia zakupi najbardziej potrzebny sprz t
medyczny. Ponadto stwierdziła, e b d problemy z otrzymaniem po yczki trzeciej
transzy, poniewa nie s pospłacane nale no ci wobec wierzycieli. Nast pnie
odniosła si do interpelacji, któr zgłosiła podczas obrad poprzedniej Sesji Rady
Powiatu i stwierdziła, e, na pytanie dlaczego nie zostały opracowane programy
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unijne, umo liwiaj ce otrzymanie dotacji dla ZOZ otrzymała bardzo lakoniczn
odpowied .
Radni nie zgłosili wi cej zapyta .
AD. p.10
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji na temat
realizacji zada wynikaj cych ze Strategii Rozwoju Powiatu za 2004 rok.
Starosta Dariusz Desperak – zwrócił uwag , e informacja została przekazana
Radnym w materiałach sesyjnych, w zwi zku z czym Radni s zapoznani z jej
tre ci . Zaproponował, aby Radni zgłaszali pytania odno nie informacji, je li takowe
wyst puj .
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionego sprawozdania.
AD. p.11
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji na temat
realizacji programów: termomodernizacji Budynków U yteczno ci Publicznej,
Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego.
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił informacje.
Radny Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e w ramach termomodernizacji
budynków u yteczno ci publicznej został pozyskany złom. Zapytał jaki jest stan
bie cy operacji, jakie s wpływy ze sprzeda y złomu z tych trzech szkół.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e je eli chodzi o termomodernizacj to trzy
remonty, które s przeprowadzane w ZS Nr 1, ZS Nr 3, ZS w Krzepicach s na
uko czeniu, w dniu 29 wrze nia odb dzie si odbiór przez wszystkie, powołane
słu by. Natomiast je eli chodzi o finansowanie remontu, Starostwo otrzymało
3.500. 000 zł dotacji, po yczki z WFO .
Radny Mieczysław Chwałczyk – ponownie sprecyzował swoje zapytanie.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e złom był sprzedawany pod nadzorem
kierownictwa warsztatów szkolnych, jest wykaz ile złomu, z której szkoły zostało
sprzedane, jak równie cena. Zwrócił uwag , e pieni dze za złom s przekazywane
na konto szkoły, za po rednictwem Starostwa poprzez zwi kszenie bud etu. Dodał,
e jest to kwota przypadaj ca na jedn szkoł w granicach 9 – 10. 000 zł, a cena
złomu po przetargu 405 zł za ton .
Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jakie rodki za sprzedany złom ju
wpłyn ły.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e zgłosiła dopiero ZS Nr 1 w Kłobucku,
pozostałe dwie jeszcze nie zgłosiły wpływu z tego tytułu.
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Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał jaki jest obieg finansowy, w tym
przypadku je eli chodzi o szkoły, złom, ksi gowo , kto sprzedaje, kto wystawia
faktury, na czyje konto wpływa.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – Radczyni Prawna powiedziała, e je eli złom jest w
szkole to sprzedaje go szkoła, nast pnie odprowadza dochód z tego tytułu do
bud etu powiatu. Dodała, e do chwili obecnej nie wpłyn ły takie kwoty ze szkół do
bud etu powiatu.
Pan Tadeusz Witt – zaznaczył, e złom zabierany jest ze szkoły, jest rejestrowany na
konto szkoły i rodki, które wpłyn ły za ten złom s przeznaczone dla tej szkoły,
natomiast je eli chodzi o obieg tych pieni dzy i dokumentów to faktycznie one
musz by przez Starostwo zagospodarowane przez siebie do bud etu. Zwrócił
uwag , e ZS Nr 1 przej ł te pieni dze i powiadomił Starostwo, ze pieni dze
znalazły si na koncie.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zobowi zał Naczelnika EKZ i Skarbnika
Powiatu do przedło enie w trybie 48 godzin informacji na zapytanie - jakie jest
rozliczenie tego zadania w ramach termomodernizacji.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e na stronie 1 informacji istnieje
zapis – „wymiana kotłów automatycznych typu EKO w domach jednorodzinnych
przebiega do wolno”. W zwi zku z tym zapytał ile kotłów wymieniono.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e je eli chodzi o termomodernizacj
indywidualnych to w WFO s pieni dze w postaci dotacji na wymian
ocieplanie stropów i wymian okien. Po yczk czy dotacj mo e przej
wył cznie Urz d Gminy, bo on jest partnerem jako gospodarz dla WFO

budynków
kotłów,
tylko i
.

Radny Henryk Mach – zapytał, czy rola samorz du powiatowego jako koordynatora
Programu Ekorozwoju ju si sko czyła. Zwrócił uwag , e samorz d powiatowy
zrobił swoje inwestycje, natomiast gminy maj teraz same decydowa o
termomodernizacji w swoich gminach, równie w sprawie termomodernizacji
indywidualnej. Wyraził nadziej , e wła ciciele tych domów s w stanie wspomóc
fundusz, poprzez dokonanie wpłaty na rzecz GFO jako udział własny, je eli tak
inwestycj zamierza wykona jako posiadacz domu prywatnego.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej informacji.
AD. p.12
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku
poinformował, e droga Iwanowice Du e – Iwanowice Małe w cało ci poło ona jest
na terenie Gminy Opatów. Jest to poł czenie pomi dzy drog powiatow Nr S 2015
Iwanowice Du e – Opatów a drog krajow Nr 43 Wielu – Cz stochowa, a trasa
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drogi przebiega przez teren niezabudowany. Ponadto dodał, stan techniczny
nawierzchni drogi jest zły. Nawierzchnia jest sp kana siatkowo o małych okach,
wyst puj na niektórych fragmentach pojedyncze p kni cia wzdłu osi drogi oraz
poprzeczne do osi drogi zagł bienia i wzniesienia. Pobocza gruntowe, zawy one w
stosunku do nawierzchni jezdni. Rowy przydro ne zamulone, wymagaj renowacji.
Poinformował, e z posiadanej dokumentacji mapowej wynika, e obecny przebieg
drogi pokrywa si ze stanem w ewidencji gruntów. W latach osiemdziesi tych droga
była traktowana jako droga wojewódzka i utrzymywana przez były Rejon Dróg
Publicznych w Kłobucku. Z chwil powstania powiatów droga nie była obiektem
przekazania pomi dzy był Dyrekcj Okr gow Dróg Publicznych w Katowicach a
Powiatem Kłobuckim. Obecnie brak jest dokumentów, e droga była kiedykolwiek
zaliczona do dróg publicznych. Nadmienił, e maj c na uwadze wniosek Wójta
Gminy Opatów oraz fakt, e droga le y na przedłu eniu drogi powiatowej Nr S 2037
Zwierzyniec I - Iwanowice Małe do drogi powiatowej Nr S 2015 Iwanowice Du e –
Opatów jest uzasadnione zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych. Ponadto
dodał, e zgodnie z zapisem Art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pó n. zm.) zasi gni to opinii
Zarz dów s siednich powiatów oraz uzyskano stosowne porozumienie z Zarz dem
Województwa l skiego.
Radny Mirosław Szymanek – zwrócił uwag , e jest to droga, która została
pomini ta przy kategoryzacji dróg w 1998 roku, ł czy dwie miejscowo ci
strategiczne w Gminie Opatów. Nadmienił, e droga jest w stanie dobrym, a ponadto
Wójt Gminy Opatów zobowi zał si , e niniejsz drog wyremontuje.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 268/XXIX/2005 w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 268/XXIX/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do
protokołu.
AD. p. 13
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały
zmieniaj cej uchwał w sprawie bud etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego poinformował, e zgodnie z
uzasadnieniem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 roku,
otrzymanym 22 czerwca br. powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym s samorz dowymi funduszami celowymi. Gospodarka finansowa
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tych funduszy powinna by prowadzona zgodnie z przepisami odnosz cymi si do
samorz dowych funduszy celowych. W zwi zku z powy szym proponuje si
ustanowi nast pny zał cznik do uchwały bud etowej okre laj cy plan przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym. Powiedział, e uchwała uwzgl dnia tak e dofinansowanie w
ramach przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zakupu wyposa enia o rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urz dzenia i oprzyrz dowanie
niezb dne do prowadzenia zasobu w wys. 12.000 zł.
Radny Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów Rady Powiatu w
Kłobucku poinformował, e Członkowie Komisji na swoim posiedzeniu w dniu 27
wrze nia br. pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotycz ce bud etu tj. od pkt.
13 do 22 porz dku obrad.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 269/XXIX/2005 zmieniaj cej
uchwał w sprawie bud etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 269/XXIX/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do
protokołu.
AD. p.14
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e w zwi zku z planowanym wy szym
osi gni ciem dochodów w uchwale proponuje si zwi kszenia dochodów powiatu z
tytułu opłat komunikacyjnych o kwot 800.000 zł, z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych o kwot 64.000 zł, z tytułu odsetek od
rodków na rachunkach bankowych o kwot 20.000 zł. Ponadto proponuje
zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku
dochodowym od osób fizycznych o kwot 600.000 zł, która prawdopodobnie nie
zostanie wykonana w bie cym roku. Nast pnie powiedział, e nadwy k
dochodów w kwocie 284.000 zł proponuje si przeznaczy na zwi kszenie planu
wydatków w Starostwie Powiatowym w zwi zku ze wzrostem ilo ci kupowanych
druków komunikacyjnych. Ponadto w uchwale proponuje si zwi kszenia planu
dochodów i wydatków o kwot 11.850 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej
przez gmin Popów z przeznaczeniem na zapewnienie transportu ludzi przez rzek
Wart w czasie remontu mostu w W soszu Górnym. Zwrócił uwag , e w uchwale
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proponuje si dokona zwi kszenia planu rachunku dochodów własnych
funkcjonuj cych przy Domu Dziecka w Kłobucku.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 270/XXIX/2005 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 270/XXIX/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do
protokołu.
AD. p.15
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e w uchwale proponuje si zmniejszenia
planu dochodów z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
planu przychodów z tytułu zaci gni tego kredytu oraz planu wydatków
maj tkowych w zwi zku z zaniechaniem realizacji w bie cym roku inwestycji na 2
drogach powiatowych Kuków – Zwierzyniec I oraz Praszczyki – Hutka. Zwrócił
uwag , e ogólny koszt tych inwestycji wynosi 4.079.938 zł, z tego z EFRR
planowano otrzyma 3.059.954 zł, a pozostał kwot 1.019.984 zł sfinansowa
zaci gni tym kredytem. Zaznaczył, e w zwi zku z nieotrzymaniem w br. dotacji
proponuje si wykre li w/wym zadania z tegorocznego bud etu.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 271/XXIX/2005 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 271/XXIX/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do
protokołu.
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AD. p.16
Przewodnicz cy Władysław Serafin – 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 – poinformował, e zgodnie z ustaleniami Zarz du Powiatu z
dnia 14 wrze nia 2005 roku dokonuje si aktualizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. Powiedział, e w zał czniku nr 1 uchwały, zadania: droga S2041
relacji Kałmuki – Hutka oraz droga S2036 Kuków - Zwierzyniec I realizowane b d
w 2006 roku przy współudziale rodków z „Programu łagodzenia w regionie l skim
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie w gla kamiennego” (po
uprzednim zakwalifikowaniu przez Komitet Steruj cy). Ponadto zwrócił uwag , e
w zał czniku nr 2 uchwały, koszty termomodernizacji zmniejszyły si z kwoty
6.469.294 zł do kwoty 6.327.402 zł. Zmniejszona została warto po yczki z
WFO iGW z kwoty 2.587.718 zł. do kwoty 2.507.006 zł. Najwi cej zmniejszona
została dotacja z WFO iGW z kwoty 2.588.818 zł do kwoty 1.020.396 zł co
spowodowało wzrost udziału własnego z kwoty 1.293.858 zł do kwoty 2.800.000.zł.
Nast pnie odniósł si do zał cznika nr 3 uchwały, który dotycz cy projektu „System
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie l skim
(SEKAP)”. Kwoty okre lone w zał czniku pochodz z uchwały nr 243/XXVI/2005
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku, w której Rada wyraziła
zgod na przyst pienie do realizacji przedmiotowego projektu.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 272/XXIX/2005 w sprawie
podj cia deklaracji przez Rad Powiatu o przeznaczeniu rodków finansowych na
finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów
inwestycyjnych.
Radny Marek Sawicki – zwrócił uwag , e na posiedzeniu Komisji Bud etu i
Finansów w dniu 27 wrze nia 2005 roku, Członkowie Komisji skierowali wniosek do
Zarz du Powiatu w Kłobucku o wprowadzenie do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego inwestycj na drodze powiatowej nr S 2016 Popowice – Danków –
poło enie nakładki asfaltowej. W zwi zku z tym zapytał, czy inwestycja zostanie
uj ta w zał czniku nr 1 do uchwały.
Pan Marian Obersztyn – powiedział, e inwestycj mo na uj
uchwały.

w zał czniku do

Radny Henryk Mach – odniósł si do zapytania Radnego Marka Sawickiego i zwrócił
uwag , e propozycja ta nie mo e zosta uj ta w dniu dzisiejszym do zał cznika
uchwały z uwagi na brak opinii w tym temacie przez Komisj Rolnictwa, Ochrony
rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e w zał czniku nr 1 do uchwały –
w punkcie 11 i 16 wyst puje taka sama numeracja drogi, a mianowicie droga S 1026.
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Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, e pod niniejsz numeracj s uj te dwa ró ne
odcinki dróg.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e w zał czniku nr 2 do uchwała wyst puje
do niepokoj ca warto . Zmniejszona została dotacja z WFO z kwoty 2.588.818 zł
do kwoty 1.020.396 zł co spowodowało wzrost naszego udziału własnego. Zapytał, z
czego wynika zmiana, czy WFO odmówił tej dotacji, dodał, e cały monta
finansowy został wykonany w oparciu o dotacj o wiele wy sz .
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e roku 2003 i 2004 Starostwo zakładało, e
po yczka i dotacja b d tej samej wysoko ci, czyli 40% warto ci inwestycji. Niestety
te warto ci dotacji zmieniaj si z roku na rok i tak ZS w Krzepicach otrzymała o 10%
wi ksz dotacj ni te dwie pozostałe, tylko dlatego, e wniosek był rozpatrywany w
2005 roku. Zwrócił uwag , e w WFO te kwoty bardzo szybko si zmieniaj .
Nie zgłoszono wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Przewodnicz cy Władysław – poddał pod głosowanie przedstawion uchwał .
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 17
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 3

Uchwała Nr 272/XXIX/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.17
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przyst pienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2041
Kałmuki-Hutka w Powiecie Kłobuckim”.
Pan Tadeusz Pułka – poinformował, e zgodnie z ustaleniami Zarz du Powiatu z
dnia 14 wrze nia 2005 przyst puje si do realizacji projektu „Przebudowa drogi
powiatowej S2041 relacji Kałmuki – Hutka” współfinansowanego w ramach
Funduszu dla l ska. ( po uprzednim zakwalifikowaniu przez Komitet Steruj cy ds.
programu łagodzenia w regionie l skim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w
górnictwie w gla kamiennego) w 2006.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 273/XXIX/2005 w sprawie
w sprawie przyst pienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr S2041 Kałmuki-Hutka w Powiecie Kłobuckim”.
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Głosowało 20 radnych, w tym:
• głosów „za’........................................................................................oddano 20
• głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 0
Uchwała Nr 273/XXIX/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do
protokołu.
AD. p.18
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przyst pienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2041
Kałmuki-Hutka w Powiecie Kłobuckim”.
Pan Tadeusz Pułka – poinformował, e Zgodnie z ustaleniami Zarz du Powiatu z
dnia 14 wrze nia 2005 przyst puje si realizacji projektu „Przebudowa drogi
powiatowej nr S2036 Kuków - Zwierzyniec I” współfinansowanego w ramach
Funduszu dla l ska. ( po uprzednim zakwalifikowaniu przez Komitet Steruj cy ds.
programu łagodzenia w regionie l skim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w
górnictwie w gla kamiennego) w 2006.
Henryk Mach – wyraził w tpliwo , czy wybór tego programu jest najlepszy, zwrócił
uwag , e wybór programu powinien by taki, aby dał mo liwo wdro enia.
Zapytał, czy wybór jest najbardziej optymalny.
Radny Marek Sawicki – odpowiedział, e na chwil obecn nie ma innego
aktualnego programu.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e w zwi zku z tym, e nie ma
innego programu, a ten projekt wi e si z kwalifikacj naszego regionu tzw. szkód
górniczych i górniczego pochodzenia, to z tego tytułu istnieje prawo ubiegania si o
rodki na drogi, które były dotkni te skutkami t pni .
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 274/XXIX/2005 w sprawie
przyst pienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2041
Kałmuki-Hutka w Powiecie Kłobuckim”.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 274/XXIX/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do
protokołu.
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AD. p.19
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaci gni cia kredytu na
modernizacj dróg powiatowych.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e w zwi zku z konieczno ci pilnego
wykonania nakładek bitumicznych na drogach powiatowych proponuje si
zaci gn kredyt w wysoko ci 961.547 zł. Powiedział, e za pozyskane rodki
przeprowadzone zostałyby nast puj ce remonty przy współudziale finansowym
odpowiednich gmin: nakładka bitumiczna na drodze powiatowej ul. Skłodowskiej –
Curie – 132.997 zł (udział powiatu – 102.997 zł, udział gminy Krzepice – 30.000 zł),
nakładka bitumiczna na drodze powiatowej w m. Koski – 248.735 zł (w cało ci udział
powiatu), nakładka bitumiczna na drodze powiatowej w m. Stanisławów – 276.233 zł
(udział powiatu – 226.233 zł, udział gminy Lipie – 50.000 zł), nakładka bitumiczna na
drodze powiatowej Mokra III – Wilkowiecko – 214.582 zł ( udział powiatu – 154.582
zł, udział gminy Mied no – 60.000 zł), remonty cz stkowe dróg powiatowych
180.000 zł (w cało ci udział powiatu), budowa chodnika w Kalei – 19.000 zł ( w
cało ci udział powiatu), przegl dy szczegółowe mostów – 30.000 zł ( w cało ci udział
powiatu). Podsumowuj c stwierdził, e ogółem powiat przeznaczy na w/wym cel
961.547 zł, natomiast wszystkie gminy 140.000 zł.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – podkre lił, e spełniane s w ten sposób
postulaty, wnioski mieszka ców poszczególnych gmin, spełnia si w ten sposób
nakładk na drodze powiatowej na ulicy M.C. Skłodowskiej w Krzepicach, nakładk
bitumiczn w miejscowo ci Koski I, nakładk bitumiczn w Stanisławowie i odcinek
w Mokrej III.
Wiceprzewodnicz cy Tadeusz Wieczorek – zapytał, czy rodki na ten cel b d
jeszcze w tym roku.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e roku bie

cym.

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e Radni powinni uczestniczy w
podejmowaniu decyzji, które i kiedy drogi remontowa . Nast pnie odniósł si do § 5
uchwały, gdzie istnieje zapis, e wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi
Powiatu w Kłobucku. Zapytał, na ile ta uchwała jest ju wykonana, czy złamaniem
ustawy o finansach publicznych jest decyzja o wydatkowaniu pieni dzy, czy
fizyczne ich wydatkowanie.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – odpowiedziała, e je eli wydatkuje si jakiekolwiek
rodki, zawiera umowy, to trzeba mie przewidziane rodki w planie finansowym,
bo inaczej stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Natomiast o tym,
które drogi s przewidziane do remontu decyduje Dyrektor Powiatowego Zarz du
Dróg, a Rada ustala ich kolejno w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy je eli Rada odrzuci któr z tych dróg,
a przetarg jest ju ogłoszony, to jakie istniej konsekwencje dla tego, który ogłaszał
przetarg.
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Pani Barbara Kosi ska – Bus – odpowiedziała, e adne, chyba, e została zawarta
umowy po przetargu. Natomiast, je eli umowy nie było, mo na uniewa ni przetarg
i wówczas nie ma adnych konsekwencji.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy s zawarte jakie umowy na te
inwestycje.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, e umowy nie s zawarte.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 275/XXIX/2005 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaci gni cia kredytu na
modernizacj dróg powiatowych.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 17
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 2

Uchwała Nr 275/XXIX/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.20
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e w uchwale proponuje si zwi kszenia
planu wydatków maj tkowych przeznaczonych na termomodernizacj obiektów
o wiatowych o kwot 490.947 zł. W zwi zku z powy szym zwi ksza si : plan
przychodów z tytułu zaci gni tego kredytu o kwot 272.629 zł, plan przychodów z
tytułu po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej o kwot 108.774 zł oraz plan dotacji z WFO iGW o kwot 109.544 zł. Dodał,
e zmiany te zwi zane s z konieczno ci przeprowadzenia dodatkowych robót,
które nie zostały wcze niej uj te w projekcie termomodernizacji obiektów
o wiatowych ( budynków Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz
Zespołu Szkół w Krzepicach. Zwrócił uwag , e ogólny koszt inwestycji wzrasta o
kwot 490.947 zł do wysoko ci 6.327.402 zł ( w tym ZS Nr 1 – 2.928.176 zł, ZS Nr 3 –
1.982.152 zł, ZS Krzepice – 1.417.074 zł).
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy wszystkich tych zmian w
bud ecie nie mo na uj w jednej uchwale. Zaproponował, aby zweryfikowa na
przyszło i skumulowa wszystkie zmiany w jednej uchwale.
Radny Stanisław Garncarek – podkre lił, e je li jest zmiana wynikaj ca z potrzeby
zaci gni cia po yczki, kredytu z konkretnej instytucji takiej jak np. BO czy WFO to
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zasadne jest przygotowanie uchwał, natomiast je eli zmiany dotycz poszczególnych
rozdziałów to mo na przedło y dokument spójny.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 276/XXIX/2005 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 18
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 2

Uchwała Nr 276/XXIX/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.21
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizacj obiektów
o wiatowych.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e w uchwale proponuje si zaci gni cie
po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z
przeznaczeniem na termomodernizacj obiektów o wiatowych w wysoko ci
2.507.006 zł. Dodał, e po yczka ta uzupełnia kredyt oraz dotacj z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zada .
Radny Henryk Mach – zapytał, czy w umowie o wykonanie ekspertyzy projektu
inwestor w pełni zabezpieczył swoje interesy. Zaznaczył, e wydatkuj c pieni dze
publiczne nale y si nad tym zastanowi . Zapytał, czy projektant nie zrobił
ekspertyzy dachu, nie wiedział, e trzeba wymieni parapety.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e projektant ubezpiecza si od wszelkich
niespodzianek budowlanych, je eli by co przegapił, czy le zaprojektował do
pewnej kwoty, natomiast je eli ta kwota przekroczy 30% to nale y skar y go z
powództwa cywilnego. Dodał, e autorzy projektów nie pobieraj pieni dzy za
nadzór autorski ze wzgl du na le wykonane projekty. Poinformował, e projektant
nie przewidział kilku szczegółów, które powinien wzi pod uwag w momencie
przygotowania projektu.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e tak istotnych pomyłek by
nie powinno.
Pan Tadeusz Witt – dodał, e trzeba doko czy termomodernizacj w tych kosztach,
które były przewidziane.
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Radny Henryk Mach – stwierdził, e projektanci wykorzystuj niewiedz na ten
temat, a w skali jakiej Starostwo inwestuje w tego typu inwestycje potrzebny jest
budowlaniec, który powinien zna si na sprawach budownictwa.
Pan Tadeusz Witt – podkre lił, e koszt niniejszej inwestycji nie byłby inny, nawet
gdyby nie było ani jednego bł du.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e je eli zmiany nie powoduj
skutku finansowego, to nie nale y przy referowaniu o takich rzeczach wspomina ,
bo wywołuje to tylko niepokój o zakłócenie sfery bud etowej powiatu.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, e je eli Radni dowiedz si o robotach
dodatkowych z innych ródeł to b d mie pretensje, e nie zostali poinformowani
bezpo rednio przez osoby za to odpowiedzialne.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 277/XXIX/2005 w sprawie
zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizacj obiektów
o wiatowych.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 15
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 5

Uchwała Nr 277/XXIX/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.22
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zaci gni cia kredytu.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e zmiany w wysoko ci kredytu dla
poszczególnych zespołów szkół wynikaj z zakresu konieczno ci przeprowadzenia
robót dodatkowych. Projektant nie uwzgl dnił w projekcie niezb dnych robót jakie
nale y wykona w ramach termomodernizacji. S to m.in. nowe pokrycie dachu w
ZS Nr 1, wymiana parapetów wewn trznych, wymiana drzwi zewn trznych we
wszystkich szkołach. Podkre lił, e koszt prac dodatkowych wymaga korekty
kredytu dla poszczególnych jednostek.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre
zaci gni cia kredytu.

uchwały Nr 278/XXIX/2005 w sprawie
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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 278/XXIX/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.23
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytania
Radnych - Dyrektora ZOZ, Dyrektora PZD oraz Naczelnika Wydziału GKN.
Pan Marian Nowak – ustosunkował si do zapytania Radnego Mirosława Szymanka
i odpowiedział, ze nie zawiera si umów z NFZ na laboratorium i na rtg, s to
jednostki pomocnicze, które s wliczane w koszty innych działalno ci, poradni
specjalistycznej, czy funkcjonowania oddziału. Nast pnie odniósł si do zapytania w
sprawie funduszy unijnych. Powiedział, e nie mógł w roku 2004 o te fundusze
wyst pi , dlatego, e nie mo na wyst pi o program unijny nie maj c wkładu
własnego, a wkład własny mo e zapewni tylko organ zało ycielski. Podkre lił, e z
chwil kiedy Rada Powiatu podj ła decyzje o przyznaniu ZOZ – owi 700. 000 zł
wtedy mo na było konstruowa program. Został wykonany wykaz sprz towy, ale
niestety nie było konkursu na finansowanie w ramach ZPORR i w tym momencie ten
temat si zako czył.
Radny Henryk Mach – zapytał, kto ma te programy przygotowywa , kto jest za
programy pomocowe odpowiedzialny, czy ma to robi Zarz d Powiatu, czy Rada
Powiatu jako organ zało ycielski, czy ZOZ. W przekonaniu Radnego za programy
pomocowe odpowiedzialny powinien by ZOZ, który powinien szuka sobie
cie ek, mo liwo ci pozyskania rodków poza bud etem ZOZ-u.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e je eli zaci ga si kredyt na
drogi to dlaczego Rada nie mo na zaci gn kredytu na potrzeby ZOZ.
Pan Marian Nowak – dodał, e chwili obecnej prowadzone s rozmowy z Zarz dem
o mo liwo ci pozyskania rodków z Funduszy Norweskich. Dodał, e je eli zostanie
zaplanowany taki program na lata 2006 – 2007 to b dzie wymagana uchwała Rady
Powiatu o zabezpieczeniu tych rodków i wówczas dopiero ZOZ b dzie mógł taki
projekt wykona .
Radny Henryk Mach – zapewnił, e je li Dyrektor ZOZ przedstawi program
odno nie pozyskania rodków strukturalnych, to taki projekt b dzie miał akceptacj
ze strony Rady.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, e w chwili obecnej trwaj przygotowania do
zło enia wniosku z Funduszy Norweskich, termin mija 30 listopada br. Dyrektor
ZOZ przygotował wykaz niezb dnego sprz tu do szpitali i do przychodni, a dopłata
z Funduszy Norweskich to 85% warto ci, warunkiem jest jednak zapewnienie
udziału własnego.
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Radny Mirosław Szymanek – zapytał, czy i kiedy kwota 700. 000 zł wpłynie na konto
ZOZ w Kłobucku.
Starosta Dariusz Desperak – powiedział, e 20 grudnia 2004 roku kwota 700. 000 zł
została zapisana w bud ecie z przeznaczeniem dla ZOZ Kłobuck. Nadmienił, e 5
pa dziernika 2005 roku odb dzie si przetarg na budynek przy ulicy Staszica w
Kłobucku, a pieni dze uzyskane ze sprzeda y budynku w cało ci zostan
przeznaczone dla ZOZ Kłobuck. Zwrócił uwag , e na jednym z posiedze Komisji
Bud etu i Finansów Radny Marek Sawicki zastrzegł, e je eli pieni dze nie znajd
si na koncie ZOZ Kłobuck Rada nie udzieli absolutorium dla Zarz du.
Radny Marek Sawicki – oznajmił, ze je eli pieni dze nie znajd si na koncie Słu by
Zdrowia w Kłobucku, b dzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium dla
Zarz du Powiatu.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poinformował, e spraw potraktuje
priorytetowo jakie s mo liwo ci w pozyskaniu niniejszej kwoty.
Pan Witold Kasperczyk –Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo ciami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
odpowiedział, e przetarg na zbycie nieruchomo ci przy ulicy Staszica w Kłobucku
odb dzie si 5 pa dziernika 2005 roku, na który zostan zaproszeni Członkowie
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, jest to przetarg ustny
nieograniczony, na dzie dzisiejszy nie zgłosił si aden oferent.
Pan Tadeusz Pułka – odniósł si do zapytania nt. przeprawy mostu w m. W sosz
nad rzek Warta. Poinformował, e obecnie trwa przeprojektowanie obiektu na
całkowicie obiekt nowy, w przyszłym tygodniu przedstawiony zostanie kosztorys,
projekt, dokładnie zostan okre lone koszty. Powiedział, e most b dzie nowy,
dziesi cio prz słowy, na nowych filarach o rednicy 1 metra, przyczółki nowe,
zako czone. Ponadto został zło ony wniosek do Marszałka Województwa o
przyznanie rodków ok. 1. 000.000 zł, jak równie do Marszałka Województwa
Łódzkiego o ewentualne dofinansowanie projektu. Nowy most projektowany jest na
klas „B”, ponadto Starostwo wyst piło do Prezesa Zamówie Publicznych o
wyra enie zgody na zawarcie umowy z t sam firm , która ju rozpocz ła remont
mostu.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e Zarz d Powiatu jako inwestor podj ł
decyzje o pozostawanie tej samej firmy do remontu mostu. Jednak ogłoszenie
nowego przetargu mogłoby przyczyni si do obni enia kosztów remontu,
chocia by o 50. 000 zł.
Radny Marek Sawicki – poinformował, e uczestniczył w spotkaniach w Gminie
Popów odno nie budowy w/w mostu i stwierdził, e firma, która wykonuje roboty
to bardzo dobra i solidna firma, jako pierwsza, niezale nie od tego co stwierdzili
projektanci sama na swój koszt zleciła wykonanie ekspertyzy. W zwi zku z czym
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gdyby ten most został wykonany zgodnie z zało eniami projektantów to doszłoby
do katastrofy budowlanej.
AD. p.24
W zwi zku z wyczerpaniem punktów w porz dku obrad sesji około godziny 1615
Przewodnicz cy Władysław Serafin zamkn ł XXIX Sesj Rady Powiatu w Kłobucku.
PRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
Władysław SERAFIN

Protokołowała

Magdalena NOWAK

