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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2010 

Z XXXIV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 11 MAJA 2010 ROKU 

 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1015 

Zakończyła się o godz. 1153 

 

W sesji uczestniczyli : 

1. Radni zgodnie z listą obecności, 

2. Zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w Sesji – stanowiącej załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Sesji przewodniczył Pan Jan Praski oraz Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Realizując czynności proceduralne, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w Sesji 

uczestniczy 17 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji i poinformował o możliwości 

wprowadzenia zmian: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z 

wygaśnięciem mandatu radnego Pana Tadeusza Witta. 

7. ślubowanie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w 

Kłobucku. 
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10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Powiatu.  

 

Radny Henryk Mach – odnosząc się do trybu zwołania XXXIV Sesji Rady Powiatu 

stwierdził, iż tryb ten, zgodnie z ustawą i duchem samorządności, powinien być zastosowany 

w przypadkach niecierpiących zwłoki. Powiedział, że jego zdaniem dotyczy to spraw 

finansowych wymagających szybkiego podjęcia decyzji. Nadmienił, iż można było 

zastosować chociażby siedmiodniowy tryb zwołania sesji tak powszechny w samorządzie 

kłobuckim. Dodał, że jest to elementarny brak szacunku dla radnych.  

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – przytoczył podstawę prawną zwołania XXXIV Sesji Rady 

Powiatu, a następnie poprosił o formalne przegłosowanie proponowanego porządku obrad.  

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – zwróciła uwagę, iż porządek obrad sesji nie musi być 

głosowany. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

PKT 4 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i 

Wniosków. 

 

Zgłoszono kandydatury trzech radnych i przystąpiono do głosowania: 

Głosowało  15 radnych, w tym : 

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

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

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

 

W wyniku głosowania powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli 

następujący Radni : 

1. Wiesław DRYNDA           – Przewodniczący 

2. Zbigniew CEBULA           – Członek 

3. Aleksandra BANASIAK   – Członek 
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PKT 5 – Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.  

 

Zgłoszono kandydatury trzech radnych. Po wyrażeniu przez radnych zgody na kandydowanie 

przystąpiono do głosowania: 

Głosowało 18 radnych, w tym : 

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

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

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

W wyniku głosowania powołano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli 

następujący Radni : 

1. Tadeusz WIECZOREK     – Przewodniczący 

2. Marek SAWICKI                  – Członek 

3. Małgorzata FERENC              – Członek 

 

PKT 6 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w 

związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Tadeusza Witta. 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poinformował, że realizując art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 

16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(t.j. Dz.U. 2003 Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.), pismem Nr SEK.0020/3/10 z dnia 29 kwietnia 

2010 roku przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie uchwałę  

Nr 249/XXXIII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego. Komisarz Wyborczy, w piśmie Nr DCZ.772-3/2/10 z dnia 5 

maja 2010 roku (przesłanym faksem w dniu 5 maja 2010 roku), przedstawił listę kandydatów 

z Listy nr 1 w 4 okręgu wyborczym, którzy w ostatnich wyborach samorządowych uzyskali 

kolejno największą liczbę głosów i nie utracili prawa wybieralności. Nadmienił, iż w związku 

z powyższym, pismem Nr SEK.0020/3/10 z dnia 5 maja 2010 roku, zawiadomił Pana 

Władysława Serafina o przysługującym mu mandacie radnego – Pan Władysław Serafin 

wyraził zgodę na przyjęcie mandatu radnego. Mając na uwadze powyższe, został 

przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w 

związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Tadeusza Witta.  

 

Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 
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Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.   

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

Głosowało 19 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

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

 

Uchwała Nr 261/XXXIV/2010 sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w 

związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Tadeusza Witta została podjęta i stanowi 

załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 7 – Ślubowanie. 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poinformował, że w związku ze wstąpieniem do składu 

Rady Powiatu w Kłobucku Pana Władysława Serafina konieczne jest złożenie przez Radnego 

ślubowania. Następnie odczytał rotę ślubowania i poprosił Pana Władysława Serafina o 

złożenie ślubowania. 

 

Radny Władysław Serafin – powtórzył za Wiceprzewodniczącym Rady rotę ślubowania i 

złożył ślubowanie. Następnie poinformował, że w dniu 11 maja br. złożył, przed 

ślubowaniem, stosowne oświadczenie wymagane przepisami z zakresu lustracji i spraw 

związanych ze służbami specjalnymi, czyli zgodnie z wymaganiami IPN. Wspomniał, iż 

stosowne oświadczenie składał w związku z kandydowaniem na posła do Parlamentu 

Polskiego i Europejskiego.   

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

PKT 8 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Kłobucku.  

 

Radny Jerzy Sądel – w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę 

Radnego Piotra Derejczyka. 
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Radny Władysław Owczarek – w imieniu Klubów Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 

Polskiego Stronnictwa Ludowego i Samoobrony zgłosił kandydaturę Radnego Władysława 

Serafina.  

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, a 

następnie zarządził 5-minutową przerwę w obradach XXXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

Po przerwie Wiceprzewodniczący Jan Praski zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę na 

kandydowanie.  

 

Kandydaci wyrazili zgodę.  

 

Radny Tadeusz Wieczorek – przedstawił zasady głosowania. 

 

Radny Zenon Witek – stwierdził, iż zasady głosowania przedstawione przez Radnego 

Tadeusza Wieczorka są sprzeczne z logiką. Zwrócił uwagę, iż wystarczające jest postawienie 

znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata. 

 

Radny Władysław Serafin – nadmienił, że w obecnej kadencji dochodzi do kuriozalnych 

interpretacji prawa i zapisów Statutu Powiatu Kłobuckiego. Zwrócił uwagę, iż Komisja 

Wyborcza ogłasza wyniki „za” i „przeciw” – żeby ogłosić wynik „przeciw” trzeba wyraźnie 

oznaczyć taką decyzję znakiem graficznym. Zaznaczył, że nie postawienie znaku graficznego 

nie jest – zgodnie ze Statutem – wyrażeniem woli. Dodał, iż wyrażenie woli „za” i „przeciw” 

nie jest naruszeniem demokracji ani głosowaniem podwójnym.  

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – powiedziała, że do kompetencji Rady Powiatu należy 

określenie sposobu głosowania. Dodała, iż wiadomo, że przy głosowaniu tajnym są głosy 

ważne i nieważne. Zaznaczyła, że jeżeli radni uznają, iż dla ważności głosów potrzebne są 

dwa skreślenia, czyli „za” i „przeciw”, to trzeba to wyraźnie ustalić. Następnie nadmieniła, iż  

wystarczające może być także jedno skreślenie „za” – wtedy liczenie głosów będzie prostsze.     

 

Radny Henryk Mach – zauważył, iż Rada Powiatu w Kłobucku nie ustalała zasad głosowania.   
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Radny Tadeusz Wieczorek – nadmienił, iż zasady głosowania, które zostały przedstawione, 

nie są skomplikowane.  

 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, iż trudno mu się zgodzić z wykładnią przedstawioną 

przez Radnego Władysława Serafina. Dodał, że prawdopodobnie jest ona w tym przypadku 

całkowicie nienależna, z tego względu, iż Radny Władysław Serafin kandydował 

wielokrotnie zarówno w wyborach do Sejmu, jak i do Parlamentu Europejskiego – był 

Radnym wielu kadencji; zawsze kiedy określano jego wybór, głosowano tylko przy jednym 

nazwisku. Zaznaczył, że podstawową zasadą, jaka powinna obowiązywać, jest zasada 

jednolitości głosów, jednego głosu. Nadmienił, iż nie wie dlaczego w Statucie zapisano, że 

trzeba wyraźnie określić głosy „przeciw”.  

 

Radny Tadeusz Wieczorek – zaproponował, aby radni postawili znak graficzny „X” przy 

nazwisku kandydata, którego popierają.  

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poddał pod głosowanie propozycję Radnego Tadeusza 

Wieczorka.  

 Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 21 

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

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

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

 

Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna zebrała karty go głosowania i 

przystąpiła do liczenia głosów. 

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – zarządził 5-minutową przerwę w obradach sesji.  

 

Po przerwie Radny Tadeusz Wieczorek odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na 

XXXIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 11 maja 2010 roku celem wyboru w 

głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku stwierdzający, że 

głosowało 21 radnych, z czego: 
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- na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Piotra Derejczyka głosów „za” 

oddano 7, 

- na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Władysława Serafina głosów „za” 

oddano 14. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że największą liczbę głosów otrzymał kandydat na 

Przewodniczącego Rady Powiatu Pan Władysław Serafin. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści 

projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały. 

 

Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

Głosowało 21 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 21 

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

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

 

Uchwała Nr 262/XXXIV/2010 sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w 

Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

Rada Powiatu w Kłobucku wybrała na Przewodniczącego Rady Powiatu Radnego 

Władysława Serafina. Od tego momentu obrady XXXIV Sesji prowadził nowo wybrany 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.  

 

Radny Władysław Serafin – powiedział, iż jest to dla niego szczególny dzień. Dodał, że 

szczególność tego dnia polega na skierowaniu pamięci ku Tadeuszowi Wittowi, który 

wykazywał wiele troski i dbałości o Powiat, samorząd i sprawy bieżące. Następnie zwrócił 

uwagę, iż radni, jako nosiciele mandatu, wyrażają wolę publiczną, a nie tylko osobiste 

poglądy – muszą kierować się interesami publicznymi, a nie prywatnymi. Przewodniczący 
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Rady zaznaczył, że jest jednym z siedmiu wybitnych obywateli Kłobucka wymienianych w 

Wikipedii, którą tworzą wybitni fachowcy życia publicznego. Podkreślił, iż w swoim 

postępowaniu czyni wszystko, aby nazwisko Serafin kojarzyło się z Kłobuckiem, a Kłobuck  

z nazwiskiem Serafin. Ponadto nadmienił, że służba publiczna jest cechą najwyższą, 

najważniejszą, a pilnowanie spraw samorządu powierzonego radnym przez wyborców jest 

wielkim zaszczytem i odpowiedzialnością. Dodał, iż sądzi, że koalicja sprawująca mandat już 

trzecią kadencję jest w stanie dalej ponosić tę odpowiedzialność. Przypomniał, że Pan 

Tadeusz Witt troszczył się o oświatę – brakowało mu wielu zachowań, które tworzyłyby dla 

każdego zawodu, każdej grupy nie dominację, nie arogancję, nie pogardę, a szacunek i troskę. 

Zapowiedział, iż aktywność Rady Powiatu na pewno wzrośnie. Zauważył, że jest wiele 

spraw, które przed końcem kadencji powinny zostać podsumowane. Wspomniał również, że 

obecne organy samorządu powiatowego, tj. Rada i Zarząd, zrobiły bardzo dużo dla rozwoju 

Powiatu Kłobuckiego. Przewodniczący Władysław Serafin podziękował za wybór na funkcję 

Przewodniczącego Rady, a następnie nadmienił, iż w Statucie Powiatu są pewne zapisy, 

których należy przestrzegać i które stanowią dla radnych niejako regulamin, drogowskaz 

postępowania.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

 

PKT 9 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

Przewodniczący Władysław Serafin – przedłożył projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 

stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. Poinformował, iż powyższy projekt został 

przygotowany przez radnych Rady Powiatu i dodał, że jest on jednocześnie wynikiem 

wymogów statutowych. Zauważył, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Kłobuckiego i w związku 

z reaktywacją Klubu Radnych „Samoobrona”, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich Klubów. Przewodniczący Rady nadmienił, iż skład Komisji jest 

stabilny i wynosi pięciu członków. Poinformował, że rezygnację z funkcji członka Komisji 

Rewizyjnej złożył Pan Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego – tym samym 

powstał wakat dla Klubu Radnych „Samoobrona”, który desygnował swojego przedstawiciela 

do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Następnie poprosił Komisję Uchwał i 

Wniosków o odczytanie projektu przedmiotowej uchwały. 

 

Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały. 
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Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

Głosowało 21 radnych, w tym : 

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

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4 

 

Uchwała Nr 263/XXXIV/2010 sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w 

Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 10 – Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Zenon Witek – powiedział, że Komisarz Wyborczy w Częstochowie skierował na 

adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku pismo zaadresowane na nazwiska następujących 

radnych: Zenon Witek, Jerzy Sądel, Małgorzata Ferenc, Iwona Sadek. Dodał, iż pismo to 

zostało wysłane w dniu 6 maja br., natomiast on odebrał je w dniu 10 maja br. – było ono już 

otwarte i opieczętowane. Zaznaczył, iż przez przypadek dowiedział się, że pismo takie 

znajduje się w Starostwie, w Biurze Rady. Radny Zenon Witek podkreślił, iż była to prywatna 

korespondencja skierowana do wskazanych wyżej adresatów. Zapytał kto i jakim prawem 

otworzył tę korespondencję.    

 

Przewodniczący Władysław Serafin – nadmienił, iż zapoznał się ze sprawą, o której 

wspomniał Radny Zenon Witek. Wyjaśnił, że korespondencja wpływająca do Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku, jest przyjmowana i otwierana przez szeregowych pracowników 

Kancelarii Starostwa, którzy rutynowo otwierają i segregują korespondencję przekazując ją 

Staroście, który wydaje dalsze dyspozycje. Wyjaśnił, iż powyższe pismo dopiero na drodze 

Starosty, Sekretarza zostało zinterpretowane jako korespondencja skierowana do określonej 

grupy radnych. Zauważył, że pismo, o którym mowa zostało skierowane oficjalnie na 

określone nazwiska i sygnowane jako Radni Rady Powiatu, Rynek 13, Biuro Rady Powiatu. 

Stwierdził, iż zespół organizacyjny, biuro ma prawo przygotować taką korespondencję i 

przekazać ją właściwemu radnemu. Następnie poinformował, że Radny Zenon Witek może na 

drodze prawnej dochodzić czy do otwarcia korespondencji doszło w sposób zamierzony czy 

niezamierzony. Zaznaczył, iż jest to czynność kancelaryjna – na tym etapie do pracownika 

Kancelarii nie należy rozstrzyganie czy jest to korespondencja osobista. Ponadto zwrócił 
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uwagę, że nie zaznaczenie, iż jest to korespondencja do rąk własnych i wskazanie adresu 

służbowego Rady Powiatu sugerowało, że jest to korespondencja podlegająca normalnej 

procedurze otwarcia. Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, iż fakt, że pewna grupa 

radnych zwróciła się do Komisarza Wyborczego o nie obsadzanie mandatu radnego świadczy 

o braku znajomości konstytucji i ustaw. Podkreślił, iż wspomniana korespondencja nie jest 

tajna – nie była ona oznaczona mianem poufna. Nadmienił, że jeżeli Radny Zenon Witek 

uważa, iż doszło do naruszenia tajemnicy korespondencji, może złożyć na ręce Starosty 

stosowne zawiadomienie, a jeśli to nie wystarczy – może zwrócić się do właściwych organów 

ścigania.  

 

Radny Zenon Witek – powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią 

Przewodniczącego Rady i poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie przedstawionej sprawy. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – poinformowała, że powyższe kwestie reguluje instrukcja 

kancelaryjna dla organów Powiatu, która zawiera również rozdział dotyczący sposobu 

postępowania z korespondencją wpływającą do Starostwa i organów Powiatu. Nadmieniła, iż 

z tego co pamięta, imiennie oznakowana korespondencja nie powinna być otwierana – 

ostatecznej odpowiedzi udzieli jednak na podstawie konkretnego przepisu wspomnianej 

instrukcji kancelaryjnej. Zwróciła również uwagę, że do Kancelarii Starostwa Powiatowego 

wpływa bardzo dużo korespondencji – około 40 tys. różnych przesyłek w skali roku.  

 

Radny Zenon Witek – stwierdził, iż nie interesuje go ilość korespondencji wpływającej do 

Starostwa. Poprosił o pisemne wyjaśnienie przedstawionej sprawy.   

 

Przewodniczący Władysław Serafin – zobowiązał Starostę do wyjaśnienia sprawy 

przedstawionej przez Radnego Zenona Witka.   

 

Radny Mirosław Przygoda – poprosił o zwolnienie z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu  

 

Przewodniczący Władysław Serafin – wyraził zgodę na opuszczenie przez Radnego 

Mirosława Przygodę obrad Rady.  

 

Radny Zbigniew Cebula – poruszył sprawę dotyczącą punktu poboru krwi w Pankach. 

Powiedział, iż punkt ten obsługuje obecnie dwie gminy, a czas poboru krwi wynosi tylko 
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godzinę – pomimo dużego zaangażowania podstawowego personelu medycznego nie można 

go wydłużyć. Nadmienił, że ze względu na pewne osoby pełniące tam funkcje kierownicze 

dochodzi na tym tle do napięć. Zapytał czy w związku z powyższym, Dyrektor Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku planuje wydłużenie czasu poboru krwi lub inną organizację 

pracy punktu poboru krwi w Pankach. Radny Zbigniew Cebula przypomniał, że Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku obiecał, iż do dnia 15 maja br. wszystkie ubytki na 

drogach zostaną usunięte i że można będzie poruszać się na w miarę równych drogach. 

Zauważył, iż do tego czasu pozostały zaledwie trzy dni. Następnie zwracając się do 

Wicestarosty Romana Minkiny zapytał czy z sytuacji tej wyciągnięto wnioski oraz 

konsekwencje w stosunku do wykonawców. Ponadto zwrócił uwagę, iż pod zarządem 

obwodu nr 1 w Kłobucku prace przebiegają bardziej intensywnie aniżeli w Przystajni. 

 

Radna Małgorzata Ferenc – zapytała kto jest wykonawcą i kto nadzoruje budowę drogi Kalej 

– Szarlejka. Zapytała również o planowany termin zakończenia prac związanych z budową 

wspomnianej drogi. Następnie nadmieniła, że na kolejnej sesji Rady Powiatu zaprezentuje 

zdjęcia nawierzchni tej drogi.  

 

Wicestarosta Roman Minkina – poinformował, iż wykonawcą jest firma MEGA BRUK. 

Powiedział, że budowa drogi Kalej – Szarlejka odbywa się odcinkami – firma wykonuje 

roboty w taki sposób, aby droga ta była przejezdna. Nie można bowiem zamknąć całej drogi.  

Nadmienił, iż poza tzw. robotami drogowymi dotyczącymi nakładek prowadzone są jeszcze 

roboty związane z kanałami burzowymi, z kanalizacją deszczową. Wspomniał również o 

pewnych trudnościach na niektórych odcinkach – firma będąca podwykonawcą firmy MEGA 

BRUK ma problemy z odwodnieniem, z umocowaniem rur. Powiedział również, że termin 

zakończenia prac zostanie zachowany – jest to prawdopodobnie koniec września. Dodał, iż 

nie pamięta nazwiska osoby nadzorującej – sprawdzi to i udzieli informacji.  

 

Radna Małgorzata Ferenc – zwróciła uwagę, że nie chodziło jej o organizację ruchu na drodze 

Kalej – Szarlejka, a o stan nawierzchni, która została tam położona. Podkreśliła, iż w 

nawierzchni tej tworzą się dziury, załamania pobocza. Nadmieniła, że na istniejącą już 

warstwę zostanie  położona kolejna.  

 

Wicestarosta Roman Minkina – przypomniał, że roboty nie zostały jeszcze zakończone. 

Nadmienił, iż remont zostanie wykonany zgodnie z prawem, a po zakończeniu prac można 
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skontrolować i sprawdzić jakość wykonanej pracy. Zapewnił, że po zakończeniu prac 

Starostwo zawsze wykonuje badanie techniczne nawierzchni.    

 

Radny Bogdan Adamik – zapytał ile wynosi gwarancja użyteczności drogi Kalej – Szarlejka. 

 

Wicestarosta Roman Minkina – poinformował, iż generalnie gwarancja wynosi trzy lata. 

Następnie powiedział, że sprawdzi ile wynosi gwarancja użyteczności na przebudowę drogi 

Kalej – Szarlejka i udzieli radnemu takiej informacji.  

 

Przewodniczący Władysław Serafin – zaproponował, aby sprawdzić odcinek drogi, o którym 

wspominała Radna Małgorzata Ferenc i udzielić informacji pisemnej.   

 

Radny Henryk Mach – wspomniał o artykule prasowym dotyczącym oświaty, który ukazał się 

w Dzienniku Zachodnim i powiedział, że zaniepokoiły go pewne kwestie w nim poruszone,  

o które chciałby zapytać między innymi Starostę. Nadmienił, iż ze wspomnianego artykułu 

wynika, że jednym z głównych powodów niskiego naboru w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku 

są trudności komunikacyjne. Radny Henryk Mach zaznaczył, iż nie zgadza się z takim 

stanowiskiem. Wspomniał, że na sesji Rady Powiatu, która odbyła się w miesiącu marcu br. 

padła deklaracja dotycząca przeprowadzenia rozmów z przewoźnikami. Dodał, iż sprawę tę 

poruszał Naczelnik Henryk Kiepura. Zapytał czy rozmowy takie zostały już przeprowadzone, 

ponieważ z powyższego artykułu wynika, że nie zostały one jeszcze podjęte. Następnie 

przypomniał, że na wspomnianej wcześniej sesji informowano również radnych o kierunku 

ogólnoprawniczym, który ma zostać uruchomiony w Zespole Szkół Nr 3. Zauważył, że aby 

móc wykonywać zawód prawnika, trzeba ukończyć stosowne studia, zrobić aplikację itp. 

Ponadto zapytał co będzie można zaoferować młodzieży, która po takim kierunku nie 

dostanie się na studia. Następnie stwierdził, że jeżeli szkoła chce, aby jej uczniowie dostali się 

na prawo, powinna położyć nacisk na historię i WOS, a nie tworzyć kierunek 

ogólnoprawniczy.     

 

Radny Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 

Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku – zwrócił uwagę, iż różnica w naborze 

pomiędzy rokiem 2008 a 2009 była niewielka – problem ten kumulował się w Zespole Szkół 

Nr 3. Nadmienił, że stwierdzono, iż związane to było między innymi z wąską ofertą placówki. 

Dodał, że Rada Powiatu była informowana o poszerzeniu oferty tej szkoły w bieżącym roku. 
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Wspomniał, iż kwestia ta była również omawiana na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Polityki Społecznej. Następnie poinformował, że spotkanie z przewoźnikami jeszcze 

się nie odbyło. Odnosząc się do sprawy dotyczącej uruchomienia kierunku 

ogólnoprawniczego przypomniał, iż  Zespół Szkół Nr 3 to Liceum, a do liceum udaje się 

zazwyczaj młodzież, która planuje dostać się na studia. Podkreślił, że w żaden sposób nie 

można nikomu zagwarantować, iż kończąc liceum, dostanie się na studia. Ponadto zauważył, 

że konkretny zawód dają szkoły zawodowe i technika, natomiast licea przygotowują o 

ubieganie się o przyjęcie na określone kierunki prawnicze.    

 

Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż powinny zostać opracowane arkusze organizacyjne 

szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kłobuckiego. Zwracając się do Radnego 

Henryka Kiepury zapytał w jaki sposób arkusze te zostały przygotowane przez poszczególne 

Zespoły Szkół. Zapytał również o liczbę klas planowaną do uruchomienia w każdym z 

Zespołów.   

 

Radny Henryk Kiepura – poinformował, że wszystkie arkusze organizacyjne zostały już 

złożone w wersji papierowej. Dodał, iż w związku z wdrażaniem systemu elektronicznego 

WULKAN, arkusze te zostaną opracowane również w wersji elektronicznej. Zauważył, iż 

pytanie Radnego Piotra Derejczyka jest bardzo szczegółowe – dotyczy bowiem pięciu 

Zespołów Szkół. Mając na uwadze powyższe, Radnemu zostanie przekazana odpowiedź 

pisemna.       

 

Radny Piotr Derejczyk – zwracając się do Przewodniczącego Władysława Serafina 

pogratulował mu objęcia funkcji Przewodniczącego i powrotu do Rady Powiatu. Wyraził 

nadzieję, iż działania Rady zostaną zaktywizowane, ponieważ dotychczasowa praca Rady 

była bardzo zła. Powiedział, że ma również nadzieję, iż w pracy Rady Powiatu mniej będzie 

dyskusji na temat ortodoksji katolickiej, a więcej na temat tego czym zajmuje się Powiat i w 

jaki sposób rozwiązywać problemy występujące w Powiecie Kłobuckim. Ponadto 

przypomniał, że na ostatniej sesji Radny Zbigniew Cebula uzależniał wprowadzenie punktu 

dotyczącego zmiany składu stałych komisji od określenia przynależności klubowej Radnego 

Władysława Serafina. Zapytał czy Przewodniczący jest członkiem Klubu Radnych 

Samoobrona czy Polskiego Stronnictwa Ludowego.  
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Przewodniczący Władysław Serafin – nadmienił, że swoboda wypowiedzi polega na tym, że 

każdy ma prawo mieć marzenia. Napomknął, iż sądzi, że Radny Zbigniew Cebula myślał w 

przenośni o wielkiej koalicji, która była widoczna zarówno podczas obrad XXXIV Sesji Rady 

Powiatu, jak i podczas sesji, na której udzielano absolutorium. Wspomniał również, że  

każdemu zdarzają się jakieś słowne wpadki. Następnie powiedział, iż jest czytelnym 

politykiem, czytelnym obywatelem, a jego poglądy co do wiary, wyznania są znane. 

Poinformował, że jest członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej i 

dodał, że jest to status parlamentarzysty europejskiego. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, 

iż potrzebna jest większa dynamika pracy samorządu powiatowego. Nadmienił, że zbliżają się 

kolejne wybory, a każdy z radnych podda się takiemu samemu osądowi. Stwierdził, iż bez 

względu na to czy wygra czy nie, będzie współuczestniczył w budowaniu silnej listy 

wyborczej – prawdziwy polityk bowiem nie musi być sam u władzy; ważne, aby jego frakcję 

zbudować silną do władzy. Powiedział także, że co do podejrzeń o jego przynależność do 

Samoobrony, to w tym kraju są różne podejrzenia. Dodał, iż często są to złe spostrzeżenia, złe 

wnioski polityczne. Ponadto zauważył, że tej klasy radni nie powinni składać takiego wniosku 

do Komisarza. Poinformował, iż na bieżąco uczestniczy w tworzeniu prawa, dlatego ciężko 

się z nim polemizuje. Podkreślił, że służy dobru społecznemu, a w swoich działaniach kieruje 

się obiektywizmem. Przewodniczący Władysław Serafin zaznaczył, iż zrobi wszystko, aby 

uczynić Powiat Kłobucki największym i najlepszym. Zauważył, że żaden z Powiatów, poza 

Częstochową, nie ma takich sukcesów wyborczych i gospodarczych. 

 

Radna Aleksandra Banasiak – odczytała skierowane do niej pismo Instytutu Pamięci 

Narodowej z dnia 9 grudnia 2008 roku. Następnie oświadczyła: „Ponieważ zawsze działam 

zgodnie z prawem, a przede wszystkim zgodnie z własnym sumieniem nie krzywdząc innych 

ludzi uważałam, że wypełnienie przeze mnie takiego oświadczenia, odesłanie i 

opublikowanie, że coś takiego miało miejsce wtedy kiedy miałam 24 lata życia jest zupełnie 

uzasadnione. Natomiast po ostatniej sesji, Przewodniczący naszego Klubu poinformował 

mnie, że jest to interpretowane, powiedziałabym nadinterpretowane, umieszczenie mojego 

nazwiska w katalogu – w związku z tym postanowiłam odczytać to pismo, które tak jak 

powiedziałam na wstępie było z 2008 roku i myślę, że na tym sprawę dzisiejszą 

zakończymy”1.  

 

                                                 
1 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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Powyższe pismo stanowi załącznik do protokołu z sesji.   

 

Radny Jerzy Sądel –  zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu powiedział: „Panie 

Przewodniczący Pan znany jest z barwnego języka od wielu wielu lat. Podziwiam Pana za 

barwność języka, ale jeżeli Pan tak się chwali o tych sukcesach na niwie powiedzmy 

rolnictwa, w Brukseli, rządzie, proszę tu dać radnym i zebranym kilka czy kilkanaście 

przykładów, bo rzeczywiście w tym rolnictwie się teraz tyle dobrego dzieje przez te ostatnie 

lata, że jestem pełen podziwu dla tych, którzy działają w rolnictwie – bo tyle dobrego się 

dzieje, tylko nikt tego nie widzi”2.  

 

Przewodniczący Władysław Serafin – nadmienił, iż powyższy temat będzie przedmiotem 

obrad specjalnej sesji poświęconej rolnictwu. Przypomniał, że jest szefem związku 

syndykalnego, a nie rządzącego – mówi więc o reprezentowaniu interesów rolników i Polski 

na poszczególnych forach. Powiedział, iż jest również członkiem 15-osobowego Komitetu 

Wykonawczego Światowej Organizacji Rolników i reprezentuje znaczną część Europy. 

Następnie poinformował, że w piątek odbędzie się spotkanie z rolnikami, na które zaprasza 

radnych. Podkreślił, iż będzie występował z pozycji roszczeniowej w stosunku do 

przedstawicieli rządu. Dodał, że zawsze występuje z takiej pozycji reprezentując interesy 

swojej grupy zawodowej. Ponadto wspomniał, iż chciałby zaproponować sesje tematyczne, 

być może również wyjazdowe, aby podsumować kilka ważnych działów gospodarki 

powiatowej i przeprowadzić szerszą debatę publiczną i społeczną nad porażkami i sukcesami 

Powiatu.    

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

PKT 11 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie zgłoszono. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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PKT 12 – Zakończenie XXXIV Sesji Rady Powiatu.  

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku Władysław Serafin, realizując czynności 

proceduralne, zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.   

                                                                         

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                              w  Kłobucku 

                                                                                                         Władysław Serafin 

 

Protokołowała: 

Kamila Chłąd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść załączników dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku w pokoju nr 12. 
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