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PROTOKÓŁ NR XLI/2006 

Z XLI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2006 ROKU 

 
 

 
 

W dniu 20 września 2006r. o godz. 1300  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  Nr 3 w 

Kłobucku przy ul. Skorupki rozpoczęła się XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W  

obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego oraz zaproszeni  goście 

według załączonych list obecności. Obrady Sesji prowadził Pan Władysław Serafin – 

Przewodniczący  Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Powitanie uczestników Sesji 

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Blok tematyczny – „Sport w Powiecie Kłobuckim”. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

10. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w 

okresie między sesjami. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Kłobucku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sfery ciszy na terenie zbiornika wodnego w 

miejscowości Panki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
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17. Zakończenie XLI Sesji. 

 

AD. p.1/2/3 
Obrady rozpoczęto o godz. 13.00 

 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Serafin. 

Otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz stwierdził, że posiedzenie Rady 

zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniem ustawy o samorządzie 

powiatowym i Statutem Powiatu. Oświadczył jednocześnie, że zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 

radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Nieobecny usprawiedliwiony  – Radny – Pan Henryk Mach. 

 

Lista radnych powiatu obecnych na XLI Sesji Rady oraz lista zaproszonych na sesję stanowią 

integralną część niniejszego protokołu. 

 

AD. p.4 

Przystąpiono do ustalania porządku obrad sesji. 

Pan Władysław Serafin – przedstawił proponowany porządek obrad. Zapytał, czy ktoś ma 

uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

 

Pan Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku 

zgłosił propozycję wycofania z porządku obrad sesji punktu 12 tj. podjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku z 

uwagi na konieczność odbycia w tej sprawie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, że 

Dyrektor ZOZ w Kłobucku wniósł zastrzeżenia do protokołu z przeprowadzonej kontroli. 

 

Pan Władysław Serafin – zaznaczył, że Dyrektorowi ZOZ prawnie przysługuje wniesienie na 

piśmie zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od daty otrzymania 

protokołu (Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2003 roku w 

sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego - § 47 ust 1). 
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Pan Mieczysław Szewczyk – poprosił, aby w sprawach różnych Dyrektor ZOZ poinformował 

o zastrzeżeniach do protokołu z kontroli. 

 

Następnie Pan Władysław Serafin poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad 

sesji. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

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

• głosów „ wstrzymujących się”- ....................................oddano  0 

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

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

AD. p. 5   

Pan Władysław Serafin – zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu z XL Sesji Rady 

Powiatu. 

 

W związku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 

 

Głosowało  20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ................................................................oddano 20 

• głosów „ wstrzymujących się”- .................................oddano  0 

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

 

Protokół z XL Sesji Rady Powiatu został przyjęty. 

 

AD. p.6 

Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Zgłoszono trzy kandydatury  

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni: 

1. Przewodniczący –  Mirosław SZYMANEK 

2. Członek – Mieczysław CHWAŁCZYK 
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3. Członek – Wiesław DRYNDA 

 

Następnie Pan Czesław Trośniak – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku dokonał 

prezentacji szkoły.  

Informacja w załączeniu do protokołu. 

 

AD. p.7 

W punkcie – wyróżnienie osób za swoje zasługi w dziedzinie sportu z terenu powiatu 

kłobuckiego statuetki wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku – Pan Władysław 

Serafin, Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak, Wicestarosta Stanisław Garncarek. 

 

Pan Jan Krok – Organizator Sportu Powiatowego Związku Szkolnego w Kłobucku dokonał 

podsumowania sportowego najbardziej usportowionej szkoły podstawowej, gimnazjum, 

szkoły ponadgimnazjalnej za ubiegły rok szkolny.  

 

Pan Krzysztof Nowak – Starosta Kłobucki wyraził głębokie podziękowania zasłużonym w 

dziedzinie sportu z powiatu kłobuckiego. Następnie przedstawił informację z działalności 

Zarządu Powiatu za okres od poprzedniej sesji. 

 

Pan Władysław Serafin – ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

AD. p.8 

W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrał Radny Pan Stefan Pawłowski oraz 

Radny Pan Mieczysław Chwałczyk. 

Pan Stefan Pawłowski – zgłosił zapytanie, kiedy został przewidziany do przyjęcia program 

rozwoju opieki zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego. 

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwagę, że w porządku obrad brakuje punktu – 

sprawozdanie z działalności Zarządu z okresu między sesjami. 
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Pan Władysław Serafin – poinformował, że punkt nie został ujęty w porządku, jednak 

Starosta Kłobucki przedstawił sprawozdanie w punkcie 7 porządku obrad sesji. 

 

AD. p.9 

Pan Władysław Serafin – przedstawił pisma oraz zaproszenia, które wpłynęły do Rady 

Powiatu w Kłobucku w okresie między sesjami. 

Korespondencja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.10 

Pan Władysław Serafin – poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 

wniosków podjętych w okresie między sesjami. 

Wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.11 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

  

Pan Mieczysław Szewczyk – poinformował, że Pan Ryszard Zawadzki zwrócił się do niego, 

jako Radnego Powiatu w sprawie skargi. Z przeprowadzonej rozmowy wynikało, że czuje się 

pokrzywdzony decyzją Rady, która w dniu 26 sierpnia 2006 roku podjęła uchwałę uznając 

zarzuty postawione w skardze za nieuzasadnione. 

 

Pan Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku 

poinformował, że w celu szczegółowego rozpatrzenia w/w skargi odbyły się dwa posiedzenia.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja uznała skargę za nieuzasadnioną, taka też uchwała została 

przygotowana pod obrad XL Sesji Rady Powiatu, podczas której została przyjęta. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag do treści przedstawionej uchwały. 
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Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków  

o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 378/XLI/2006 w sprawie skargi 

Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

   

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

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

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

• głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano   3 

 

Uchwała Nr 378/XLI/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sfery ciszy na terenie zbiornika wodnego w 

miejscowości Panki. 

 

Pan Jerzy Bułacz – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie 

Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwałę. Poinformował, że na podstawie art. 116 ust. 1 

i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, Rada Powiatu może 

uchwalać ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływających lub niektórych ich 

rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach 

płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na 

terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ograniczenia nie mogą 

dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa 

publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych. Dodał, że Polski Związek 

Wędkarski – w piśmie z dnia 15 lutego 2006 roku zwrócił się do Starosty Kłobuckiego z 

prośbą o wyznaczenie „strefy ciszy” z zakazem używania środków pływających 

wyposażonych w silniki spalinowe na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Panki. 

Polski Związek Wędkarski – Zarząd w Częstochowie wnioskował o wprowadzenie zakazu z 
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uwagi na niewielką powierzchnię zbiornika i usytuowanie w jego centralnej części wyspy, co 

stwarza zagrożenie dla wędkujących i kąpiących się osób. Ponadto wskazano, iż wyspa 

stanowi teren lęgów i wychowu piskląt ptaków. Zwrócił uwagę, że zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla zbiornika wodnego ustalono w 

ramach przeznaczenia dopuszczalnego formy rekreacji wodnej, co odpowiada wymogom 

niezbędnym do wprowadzenia „ strefy ciszy” określonym w art. 116 ust. 1 ustawy Prawo 

ochrony środowiska.  

 

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 

 

Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków  

o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 379/XLI/2006 w sprawie ustalenia 

strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Panki. 

   

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

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

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

• głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano   0 

 

Uchwała Nr 379/XLI/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 
AD. p.13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Pan Władysław Serafin – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił o 

przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 
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Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwałę. Poinformował 

o propozycji zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu podpisania umowy z gminą 

Przystajń w sprawie dofinansowania wykonania nakładek bitumicznych na drogach 

powiatowych Przystajń – Wrzosy, Kostrzyna – Przystajń, Podłęże Szlacheckie – Kuźnica 

Nowa – 10.000 zł, zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu podpisania umowy z 

gminą Opatów w sprawie dofinansowania wykonania nakładek bitumicznych na drogach 

powiatowych Krzepice – Zwierzyniec I, II, III w m. Zwierzyniec II wraz z przebudową 

przepustu i odtworzeniem rowu, Opatów – Wilkowiecko, Iwanowice Duże – Opatów – 

50.000 zł. Ponadto poinformował o propozycji zwiększenia planu dochodów i wydatków w 

związku  z podpisaniem porozumienia w sprawie zrefundowania ze środków Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla 

potrzeb wykonywania zadań przewidzianych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 

4.280 zł. Następnie przedstawił propozycje zmniejszenia planu wydatków z tytułu 

planowanego mniejszego wykonania wydatków na wykup gruntów pod drogę powiatową 

oraz zwiększenia planu wydatków na realizację zadań powiatu w zakresie gospodarowania 

powiatowym zasobem nieruchomości tj. sfinansowanie przekazania nieruchomości placówek 

Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rębielicach Królewskich i Przychodni Rejonowej w 

Krzepicach w nieodpłatne użytkowanie dla ZOZ–u – 3.700 z.. Poinformował o propozycji 

dokonania zmiany dysponenta środków na wykonanie projektu termomodernizacji budynków 

Szpitala w Kłobucku i w Krzepicach  tj. dysponentem środków będzie Zespół Opieki 

Zdrowotnej.  

 

Pan Jan Praski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały uwzględniając 

wniosek przyjęty przez członków komisji w brzmieniu: „ Dysponentem środków na 

wykonanie  projektu termomodernizacji budynków Szpitala w Kłobucku i w Krzepicach  

będzie Starostwo Powiatowe w Kłobucku”. 

Pan Marek Sawicki – wyjaśnił, że Komisja Budżetu i Finansów obawia się, że cały koszt 

termomodernizacji budynków ZOZ-u obciąży budżet ZOZ-u, a tym samym koszt poniosą 

pośrednio również pracownicy. 

 

Pani Barbara Kosińska – Bus – Radczyni Prawna wyjaśniła, że koszt termomodernizacji 

ponosić będzie Powiat poprzez zaciągnięcie kredytu na ten cel. Inwestorem musi być ZOZ 
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ponieważ jest samodzielną jednostką budżetową, a budynki szpitala i ośrodki zdrowia zostały 

przekazane przez powiat w wieczyste użytkowanie właśnie ZOZ-owi.  

 

Po wyjaśnieniach Radcy Prawnego wniosek został poddany pod głosowanie. 

 

 

Głosowało 15 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  4 

• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano  6 

• głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano 5 

 

Wniosek został odrzucony. 

Następnie Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Kłobucku 

poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 380/XLI/2006 w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  13 

• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano    3 

• głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano   2 

 

Uchwała Nr 380/XLI/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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AD. p.14 

Pan Krzysztof Nowak – odniósł się do zapytania Radnego Pana Stefana Pawłowskiego w 

sprawie przyjęcia programu ZOZ dla obszaru Powiatu Kłobuckiego. Poinformował, że na 

najbliższym posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia, członkowie komisji odniosą się do w/w 

programu.  

AD. p.15 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Pan Mieczysław Chwałczyk – poinformował, że na poprzedniej Sesji Rady Powiatu, Radny 

Pan Stefan Pawłowski zapytał, jaki procent uczniów zdało maturę na poziomie 30%, co 

oznacza minimum, a jaki procent uczniów na poziomie wyższym i maksymalnym. Naczelnik 

Pan Tadeusz Witt zobowiązał, że taką informację przekaże podczas następnej sesji.  W 

związku z tym poprosił o udzielenie informacji w/w sprawie. 

 

Pan Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, że tego typu dane są poufne. Jednak zobowiązał się, że  

na następnej sesji  przedstawić niniejszą informację. 

 

Pan Marian Nowak – odniósł się do kontroli z dnia 8 września 2006 roku przeprowadzonej w 

ZOZ w Kłobucku. Odczytał pismo DN-4191/06 z dnia 15 września 2006 roku. 

Kopia pisma w załączeniu do protokołu 

 

Pan Władysław Owczarek – zgłosił wniosek do Starosty Kłobuckiego o założenie 

klimatyzacji w Wydziale Komunikacji ze względu na złe warunki pracy w okresie wysokich 

temperatur. 

AD. p.16 

W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1700 

Przewodniczący Władysław Serafin zamknął obrady XLI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

       PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  

                 W KŁOBUCKU                  

                                 Władysław SERAFIN 
Protokołowała: Magdalena Nowak  


	 
	Głosowało 18 radnych, w tym: 
	AD. p. 5   
	 
	Głosowało  20 radnych, w tym: 
	AD. p.6 
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