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Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 910
Zakończyła się o godz. 1135
W sesji uczestniczyli :
1. Radni zgodnie z listą obecności,
2. Zaproszeni goście, zgodnie z listą uczestnictwa w sesji, stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu.
Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Pilśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pan
Stanisław Sieja i Pan Jerzy Sądel – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.
Realizując czynności proceduralne Pan Zbigniew Pilśniak stwierdził, że w sesji uczestniczy 18
Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił proponowany porządek obrad sesji i
poinformował o możliwości wprowadzenia zmian:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
9. Informacja

Przewodniczących

Komisji

o

wnioskach

podjętych

przez

Komisje

w okresie między sesjami.
10. Informacji nt. inwestycji na drogach powiatowych w 2012 roku oraz przygotowania do
„akcji zima” 2012/2013.
11. Informacja nt.: stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012 w tym o
wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z

Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach oddalającego skargę Powiatu Kłobuckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w
skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w
skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku,
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Kłobuckiego
17. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2012 - 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Starostę Kłobuckiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
23. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11oo).
24. Wnioski i oświadczenia Radnych.
25. Zakończenie XVII Sesji Rady Powiatu.
Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie porządek obrad XVII sesji Rady
Powiatu.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty.

PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady
Powiatu.
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 1

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XVI Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
PKT 5 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Zgłoszono kandydatury trzech radnych i przystąpiono do głosowania:
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

W wyniku głosowania powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli
następujący Radni :
1.

Jerzy Kiepura

– Przewodniczący

2.

Andrzej Kała

– Członek

3.

Małgorzata Grzyb

– Członek

PKT 6 – Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności
Zarządu z okresu między sesjami.
Informację o pracy Zarządu Powiatu z okresu między sesjami, tj. od sesji w dniu 12 października
2012 roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał o ewaluację wewnętrzną w Zespole Szkół Nr 3. Poprosił o
przybliżenie przebieg procesu i wniosków wypracowanych w jego wyniku.

Radny Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kłobucku – poinformował, że końcowe wnioski z ewaluacji nie wpłynęły
jeszcze do Zespołu Szkół – wynik z tej ewaluacji znajduje się u kuratora, tam te wnioski są
wypracowywane. Dodał, iż sądzi, że w najbliższym czasie dotrą one do szkoły i do organu
prowadzącego. Wyjaśnił, że ewaluacja dotyczyła procesu nauczania, inicjatyw podejmowanych
przez szkołę, przez uczniów, bezpieczeństwa w szkole, współpracy z rodzicami, z organem
prowadzącym. Nadmienił, iż pierwsze spotkanie dotyczyło właśnie tych spraw, tj. tego, jak te
podmioty zewnętrzne postrzegają szkołę i jak wygląda ich współpraca z tą placówką. Ze spotkania
tego można było wywnioskować, że szkoła jest dobrze postrzegana przez środowisko. Radny
Maciej Biernacki powiedział, iż uważa, że takie też wnioski zostaną zawarte w ewaluacji, w wyniku
końcowym. Napomknął również, że pozostałe części były prowadzone przez przedstawicieli z
kuratorium, odbyły się rozmowy z uczniami, z nauczycielami, z rodzicami. Następnie wspomniał, iż
być może wynik ewaluacji zostanie przedstawiony na najbliższej sesji.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – wspomniał o dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu kołu
łowieckiemu na reintrodukcję bażanta. Zapytał na jakiej zasadzie została ona przyznana. Wyjaśnił,
iż jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i temat ten go interesuje. Następnie napomknął,
że na przyszły rok zgłasza koło łowieckie „Sarna” Lipie.
Wicestarosta Henryk Kiepura – poinformował, że w ubiegłym roku samorząd po raz pierwszy
podjął takie działanie na wniosek koła łowieckiego z Nowin, które w bieżącym roku powtórzyło swój
wniosek. Podkreślił, iż do tej pory nie było wniosków innych kół.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Piotr Derejczyk – poruszył sprawę znaków oznaczających teren zabudowany ustawionych
w Miedźnie przy ulicy Częstochowskiej pomiędzy Miedznem a Kołaczkowicami. Powiedział, iż
wydaje mu się, że co najmniej jeden znak jest tam zbyt często postawiony – od ulicy Łąkowej
kończy się teren zabudowany, mija 200 metrów i jest kolejny teren zabudowany. Dodał, iż jego
zdaniem taka sytuacja niepotrzebnie wprowadza w błąd kierujących pojazdami. Radny Derejczyk
poprosił o ujednolicenie systemu oznaczenia. Następnie zwrócił się z wnioskiem o udrożnienie
rowów w miejscowości Wapiennik. Poinformował również o uszkodzonym rowie znajdującym się w
miejscowości Wapiennik na wysokości nieruchomości Państwa Żurawskich. Stwierdził, że rów ten
wymaga naprawy – potrzebna jest pilna interwencja.

Radny Tomasz Szymański – poruszył kwestię związaną z uchwałą regulującą nieobecność
radnych na sesjach i komisjach Rady Powiatu. Powiedział, że przeglądał stan prawny
obowiązujący w innych samorządach, tj. gminach Powiatu Kłobuckiego. Zaznaczył, iż jego
zdaniem uchwała z 2005 roku jest bardzo restrykcyjna. Przypomniał, że z treści tej uchwały
wynika, że dieta nie ulega potrąceniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wynikającej z
udokumentowanego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem mandatu radnego.
Zauważył, iż przypadki takie jak np. śmierć najbliższej osoby czy pobyt radnego w szpitalu w ogóle
nie są brane pod uwagę. Następnie wspomniał, że z rozmów przeprowadzonych z radnymi i
osobami zatrudnionymi w Starostwie Powiatowym wynika, iż uchwała ta została podjęta w związku
z tym, że kilka lat temu był przypadek, kiedy jedna radna bądź radny notorycznie chorował i nie
uczestniczył w sesjach i komisjach. Podkreślił, iż uważa, że wspomnianą uchwałę należałoby
zliberalizować. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą o powołanie komisji, która
opracowałaby nową treść tego dokumentu. Radny Tomasz Szymański powiedział również, że w
samorządach ościennych kwestia nieobecności radnych na sesjach czy komisjach uregulowana
jest w statucie, natomiast w Statucie Powiatu nie ma takich regulacji – jest w nim za to wiele rzeczy
nie współgrających ze sobą. Jako przykład podał zapis stanowiący o tym, kto może wystąpić z
inicjatywą uchwałodawczą. Ponadto zauważył, iż niektórzy radni przychodzą na sesje czy komisje
tylko po to, aby podpisać listę, po czym opuszczają obrady, a kogoś kto z poważnych przyczyn jest
nieobecny, pozbawia się kilkunastu czy kilkudziesięciu procent diety. Stwierdził, że rozwiązania
przyjęte siedem lat temu nie odpowiadają obecnemu stanowi. Powiedział, iż składa do
Przewodniczącego wniosek, aby Rada Powiatu zajęła się tą sprawą. Następnie Radny Tomasz
Szymański, zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, nadmienił, że nie
znalazł informacji na temat tego, jakim standardem zimowego utrzymania objęta jest droga
powiatowa Hutka – Kałmuki – Praszczyki. Wyjaśnił, iż chodzi o odcinek z Hutki do drogi
wojewódzkiej nr 494. Wspomniał także, że przeglądając przetargi związane z wynajmem sprzętu
na okres zimowy zauważył, iż w niektórych częściach dotyczących poszczególnego wynajmu
sprzętu znacznie wzrosły – nawet o 20, 30, 40 tys. – szacunkowe wartości, które wypracowuje
Powiat. Zapytał o przyczynę takiego stanu rzeczy zwracając jednocześnie uwagę, że ani paliwo,
ani materiały związane z utrzymaniem dróg, jak np. sól czy piasek drastycznie nie podrożały.
Podkreślił również, iż przy przygotowywaniu przetargu, warto zwrócić uwagę na faktyczne sumy
związane z wynajmem sprzętu. Ponadto napomknął, że w roku 2012 na zimowe utrzymanie dróg
przeznaczono większe kwoty niż w roku ubiegłym.
Pan Krzysztof Nowak – Burmistrz Kłobucka – poruszył kwestię dotyczącą gospodarki odpadami.
Zaapelował do Starosty Kłobuckiego i Zarządu Powiatu o zorganizowanie spotkania wzorem
północno - wschodniej części naszego regionu, jak również Lublińca i okolic. Wyjaśnił, iż gminy te
zawarły porozumienia lub są na etapie ich zawierania, mających na celu utworzenie grup
zakupowych. Napomknął, że jeżeli w taki układ wchodzi 13 gmin, to podejrzewa, iż cena będzie

dużo niższa. Zauważył, iż będzie to miało istotne przełożenie na budżety w przyszłym roku,
szczególnie na budżety gospodarstw domowych. Odnosząc się do kwestii dotyczącej mieszkania
dla Państwa Makles zwrócił uwagę na dość trudną sytuację mieszkaniową. Wspomniał, że w
ostatnim czasie przeznaczono prawie pół miliona złotych na adaptację budynku socjalnego, który
został już oddany do użytku. Dodał, iż następują wykwaterowania osób zalegających z czynszami
– w związku z tym istnieje możliwość, że zwolni się lokal dla tej rodziny.
Starosta Roman Minkina – poinformował, iż poprosił już Wicestarostę o zorganizowanie spotkania
z wójtami i burmistrzami poświęconego sprawom gospodarki odpadami.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – odnosząc się do interpelacji Radnego Tomasza Szymańskiego
w sprawie diet przypomniał, że w jednej z poprzednich kadencji były wnioski, aby podjąć uchwałę
regulującą kwestię potrąceń diety radnego. Następnie powiedział, iż zarówno w Radzie Powiatu
Kłobuckiego, jak i w wielu innych radach są tak zwani dietetowcy, którzy zostali radnymi tylko po
to, aby pobierać dietę. Podkreślił, że w jego przekonaniu wykonywanie mandatu radnego nie
polega na braniu diety. Dodał, iż uważa również, że w czasie przerwy wakacyjnej radni nie powinni
dostawać

diety.

Stwierdził,

iż

wniosek

Radnego

Szymańskiego

jest

bezzasadny.

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel zauważył, że jeżeli radny nie przyjeżdża na sesje czy komisje, to
nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem, utratą dniówki itd. Oznajmił, iż dla niego
wniosek jest jednoznaczny – Radnemu Szymańskiemu chodzi tylko o dietę, jest tzw. dietetowcem .
Napomknął, że nie na tym polega misja radnego.
Radny Tomasz Szymański – nadmienił, że przekonania Radnego Jerzego Sądla są mu znane.
Stwierdził, iż Radny Sądel opowiada bzdury. Następnie oznajmił, iż nie życzy sobie, aby nazywać
go jakimś dietetowcem. Dodał, że tak samo mógłby powiedzieć o Wiceprzewodniczącym.
Następnie podkreślił, iż mówiąc o dietach opierał się na rozwiązaniach funkcjonujących w innych
samorządach.
Nie zgłoszono więcej interpelacji ani zapytań.
PKT 8 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady
Powiatu.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu
i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:
1/ pismo Starosty Kłobuckiego z dnia 25 października 2012 roku skierowane do Rady Powiatu w
Kłobucku – informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez członków Zarządu
Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu

oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
2/ pismo Pani Danuty Gosławskiej z dnia 22 października 2012 roku skierowane do
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji.
PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
Wniosków nie było.
PKT 10 – Informacji nt. inwestycji na drogach powiatowych w 2012 roku oraz przygotowania
do „akcji zima” 2012/2013.
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – przedstawił informację
nt. Inwestycji na drogach powiatowych w 2012 roku oraz przygotowania do „akcji zima” 2012/2013.
Radna Aniela Stopa – odnosząc się do punktu czwartego przedstawionego sprawozdania zapytała
czy ilość zatrudnionego sprzętu równa się ilości zatrudnionych osób.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział twierdząco.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Informacja nt. inwestycji na drogach powiatowych w 2012 roku oraz przygotowania do
„akcji zima” 2012/2013 stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 11 – Informacja nt .: stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012 w
tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił informację nt. Stanu realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2011-2012, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych.
Radny Piotr Derejczyk – poprosił o przesłanie powyższej informacji, zwłaszcza załączników,
w postaci arkuszy kalkulacyjnych.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Informacja nt.: stanu realizacji zadań oświatowych za

rok szkolny 2011-2012 w tym o

wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 12 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
Pan Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 166/XVII/2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z
Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
PKT 13 – Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach oddalającego skargę Powiatu Kłobuckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Pani Barbara Kosińska-Bus – radca prawny Starostwa Powiatowego w Kłobucku – przedstawiła
wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach oddalającego skargę Powiatu Kłobuckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 167/XVII/2012 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
oddalającego skargę Powiatu Kłobuckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w
przedmiocie przyjęcia

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego została podjęta i stanowi

załącznik do protokołu z sesji.
PKT 14 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.
Pan Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w
Kłobucku.
Radny Zenon Witek – zapytał kiedy zostało utworzone Technikum Uzupełniające. Przypomniał, że
w poprzedniej kadencji Rady Powiatu część Zarządu i Przewodniczący Rady walczyli o
uruchomienie w tej placówce nowych kierunków. Dodał, iż teraz, z powodu braku chętnych, szkoły
te są likwidowane.
Radny Maciej Biernacki – powiedział, że Technikum zostało utworzone w 2007 lub 2008 roku – być
może jeszcze wcześniej. Następnie zaznaczył, że jest to wymóg ustawowy – ustawodawca nie
przewiduje funkcjonowania tego typu szkół. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą
kształcić się w liceach dla dorosłych bądź w licach profilowanych – takie typy szkół przewidział
ustawodawca.
Radny Waldemar Robak – zapytał czy podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły
ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku oraz
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku skutkuje jakimiś zwolnieniami, ograniczeniem etatów.
Radny Maciej Biernacki – poinformował, że Technikum Uzupełniające to martwa szkoła, istnieje na
papierze – nikt do niej nie uczęszcza, więc nie odbywają się tam żadne zajęcia.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 168/XVII/2012 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w
Kłobucku. Następnie nadmienił, iż w przypadku tej szkoły również nie będzie zwolnień.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 169/XVII/2012 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
Radny Waldemar Robak – zauważył, iż z przedstawionego rozkładu wynika, że w Powiecie
Kłobuckim od godziny 2200 nie jest czynna żadna apteka.

Radny Maciej Biernacki – poinformował, że załącznik nr 2 zawiera informację o rozkładzie pracy
aptek w porze nocnej, czyli od godziny 2200 do godziny 700.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała

Nr

170/XVII/2012

w

sprawie

ustalenia

rozkładu

godzin

pracy

aptek

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
PKT 17 – Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego
do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Kłobucku.
Starosta Roman Minkina – zaproponował kandydatury dotychczasowych członków Powiatowej
Rady Zatrudnienia, czyli Pani Anny Nowickiej, Pana Józefa Boreckiego i Pana Macieja
Biernackiego.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 171/XVII/2012 w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do
składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
PKT 18 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2012 – 2021.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012
– 2021.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 172/XVII/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2012 – 2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 19 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku.
Pani Sylwia Tronina – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Radny Zenon Witek – zapytał czy Zarząd Powiatu podejmuje jakieś działania w sprawie tych
budynków i jakie są plany z nimi związane.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że plany co do budynków są. Nadmienił, iż na dzień
dzisiejszy budynek w Waleńczowie został zabezpieczony, jeżeli chodzi o ogrzewanie, jest też
monitorowany. Dodał, że Zarząd chciałby umieścić tam dwie rodzinki z Domu Dziecka – podjął już
w tym celu stosowne działania. Napomknął, iż pod ten cel planuje się również przeznaczyć
budynek przy ulicy Wieluńskiej. Wspomniał także, że w budynku, w którym obecnie mieści się Dom
Dziecka przewiduje się utworzenie domu pomocy społecznej.

Radny Zenon Witek – zauważył, że budynek w Waleńczowie to duży obiekt – jego zaadaptowanie
na obiekt mieszkalny wiąże się ze znacznymi kosztami. Zapytał czy lepszym rozwiązaniem nie
byłaby jego sprzedaż. Podkreślił, iż za niedorzeczne uważa utworzenie dwóch mieszkań w
budynku przy ulicy Wieluńskiej – jest to budynek zabytkowy i każdy jego remont wymaga zgody
konserwatora zabytków. Stwierdził, że najlepiej byłoby go sprzedać. Następnie napomknął, iż
Zarząd dysponuje wieloma innymi mieszkaniami, jak chociażby lokale w ośrodkach zdrowia – tam
można by wygospodarować mieszkania dla osób opuszczających Dom Dziecka.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że trzeba dostosować się do ustawy, która obliguje
samorządy do spełnienia stawianych

wymagań do roku 2020.

Nadmienił, iż najlepszym

rozwiązaniem będzie przeniesienie dwóch rodzinek z obecnego Domu Dziecka do obiektów w
Waleńczowie. Dodał, że z informacji uzyskanych między innymi od Straży i Sanepidu wynika, że
w budynku przy ulicy Wieluńskiej też można prowadzić jedną rodzinkę. Ponadto napomknął, iż być
może w następnej kadencji w budynku, w którym mieści się teraz Dom Dziecka, uda się stworzyć
dom pomocy społecznej.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – wspomniał, że rodzinka może liczyć maksymalnie do 14
wychowanków. Zapytał ilu musi być wychowawców na te 14 osób.
Starosta Roman Minkina – nadmienił, że jeśli doszłoby do wspomnianych zmian, nie zajdzie
potrzeba

żadnych

zwolnień

wychowawców – przejdą oni

wraz z wychowankami do

poszczególnych rodzinek. Dodał, iż tworzy się tzw. centrum, czyli dyrektor Domu Dziecka,
księgowość i administracja.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zapytał ilu wychowawców jest zatrudnionych w jednej
rodzince.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że najprawdopodobniej w jednej rodzince jet pięcioro
wychowawców.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zapytał ilu wychowanków liczy obecnie Dom Dziecka w
Kłobucku.
Pan Mariusz Pyrkosz – zastępca Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku – powiedział, że wskaźnik
zatrudnienia wychowawców pozostaje taki sam. Dodał, iż bez względu na to ile będzie placówek
podrzędnych liczących do 14 wychowanków przelicznik ilości wychowawców odpowiednio do ilości
wychowanków, w skali wszystkich wychowanków, pozostaje dokładnie ten sam. Napomknął
również, że w placówce 14-osobowej będzie 7 wychowawców. Ponadto poinformował, iż w chwili

obecnej przy ilości 40 wychowanków wskaźnik zatrudnienia wychowawców, czyli ich ilość, będzie
dokładnie taka sama w przeliczeniu na ilość wychowanków po przekształceniu, tj. ilość
wychowawców nie ulegnie zmniejszeniu ani zwiększeniu.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 173/XVII/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 20 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Starostę Kłobuckiego.
Pan Henryk Maj – powiedział, że nie zgadza się z decyzją dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku. Dodała, iż chciał, aby przywrócono go do pracy w Pogotowiu. Wspomniał, że otrzymał
jednoznaczną odpowiedź, iż decyzja jest ostateczna.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapytał czy Pan Henryk Maj podtrzymuje swoją skargę na
Starostę Kłobuckiego.
Pan Henryk Maj – powiedział, że podtrzymuje tę skargę.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – nadmienił, iż nazwisko Pani Gosławskiej przewijało się już
przez całą poprzednią kadencję – pojawia się również w obecnej. Wspomniał, że w Pogotowiu
pracuje syn Pani Gosławskiej, zatrudnieni są tam również inni członkowie jej rodziny. Ponadto
zauważył, iż w sądzie toczą się sprawy o mobbing.
Przewodniczący

Zbigniew

Pilśniak

–

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Rewizyjnej

o

przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Starostę Kłobuckiego.
Radny Henryk Drabik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku –
przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Starostę
Kłobuckiego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 174/XVII/2012 w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Starostę Kłobuckiego
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 21 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Radny Henryk Drabik – przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w
sprawie skargi Pana Henryka Maja na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Radny Zenon Witek – zauważył, iż Rada Powiatu często rozpatruje sprawy, których właściwie nie
powinna rozpatrywać, ponieważ należy to do właściwości sądu. W przedmiotowej sprawie sąd
również wyda niedługo stosowne orzeczenie i trzeba będzie się z nim pogodzić Wspomniał, że od
sześciu lat słyszy się o jakichś sensacjach z udziałem Pani Gosławskiej. Zaproponował, aby
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, jako przełożony Pani Gosławskiej, przeprowadził kontrolę
wewnętrzną, audyt celem sprawdzenia co tak naprawdę dzieje się w Pogotowiu. Podkreślił, iż
radni powinni zobowiązać Dyrektora do przeprowadzenia takiej kontroli – jest on bowiem osobą,
która powinna rozwiązać tę sprawę, a o wyniku poinformować radnych.
Nie zgłoszono więcej uwag ni zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 175/XVII/2012 w sprawie skargi Pana Henryka Maja na Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 23 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11oo).
Pan Henryk Maj – powiedział, że jest skonfliktowany z Panią Gosławską od chwili podjęcia przez
nią Pracy w Pogotowiu. Wspomniał, iż zagroziła mu ona zwolnieniem z pracy. Dodał, że jest przez
nią gnębiony. Nadmienił, iż w związku z powyższym złożył skargę o mobbing. Podkreślił, że chce,
aby przywrócono go do pracy. Napomknął, iż zarzucono mu, że jest roszczeniowy i niewygodny i
że sam – za względu na długi staż pracy - „zrobił się” kierownikiem Pogotowia.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – powiedział, że zna pisma dotyczące przedmiotowej sprawy i
jego zdaniem Pan Maj nie był odpowiedzialny za przewóz tego pacjenta.
Pan Henryk Maj – powiedział, że to nie on był kierownikiem zespołu, tylko jego kolega.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przypomniał, że w Sądzie Pracy toczy się sprawa o
przywrócenie Pana Maja do pracy.
Pan Henryk Maj – powiedział, że jego zwolnienie uzasadniono tym, iż nie wykonał polecenia
dyspozytora, co według niego nie jest prawdą, ponieważ nie był wtedy kierownikiem zespołu.
Zwrócił uwagę, iż ustawa o państwowym ratownictwie medycznym zabrania transportu chorych
karetką systemu na kardiologię – takie transporty powinny się odbywać z udziałem lekarza. Zespół
ratowniczy może bowiem podać leki tylko za zgodą lekarza. Wyjaśnił, że odmówili transportu, bo
miał już kiedyś dwa takie przypadki z Krzepic, kiedy doszło u pacjenta do nagłego zatrzymania
krążenia w drodze do szpitala.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 22 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Pan Tadeusz Pułka – wyjaśniając kwestię poruszoną przez Radnego Piotra Derejczyka dotyczącą
oznakowania drogi wojewódzkiej poinformował, że był tam wprowadzony nowy projekt organizacji
ruchu. Dodał, iż trzeba złożyć stosowny wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich – bez
uzgodnienia z Zarządem nie można w tym temacie niczego zrobić. Następnie odnosząc się do
sprawy uszkodzonego rowu powiedział, że sprawdzi to z kierownikiem. Dodał, iż zostanie to
poprawione.
Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przyjmuje do
realizacji sprawy uszkodzonego rowu na wysokości nieruchomości Pana Żurawskiego i

udrożnienia rowu w miejscowości Wapiennik.
Pan Tadeusz Pułka – wyjaśniając dlaczego szacunkowa wartość na równiarkę jest dużo wyższa
niż była w roku ubiegłym powiedział, że nie wiąże się to bezpośrednio z tym, jakie środki zostaną
wydane. Dodał, iż szacuje się, że ta równiarka może maksymalnie tyle przerobić. Następnie
zaznaczył, iż faktury płacone są według stawek za godzinę pracy. Nie płaci się za to co jest w
podziałce, tylko za ilość przerobionych godzin.
Starosta Roman Minkina – napomknął, iż jest to górna granica kwoty jaką dysponuje Powiat.
Zaznaczył, że jest to robione zgodnie z ustawą.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiadając na pytanie Radnego Tomasza Szymańskiego dotyczące
standardu zimowego utrzymania drogi powiatowej Hutka – Kałmuki – Praszczyki wyjaśnił, iż droga
ta znajduje się w trzeciej kategorii.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 24 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Tomasz Szymański – odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Jerzego Sądla
stwierdził, że na XVII sesji radni mieli namacalny przykład tego, jak omija się sprawy związane z
obecnością na sesjach. Oznajmił, iż Radny Sądel powinien zdyscyplinować swojego klubowego
kolegę, który opuścił obrady o godzinie 1010. Zauważył, że podpisał on wcześniej listę obecności, w
związku z czym będzie miał wypłaconą dietę. Następnie powiedział: „(...) Uważam i składam
wniosek, ażeby Pan Starosta zastanowił się nad przyznaniem dla koła łowieckiego, w którym
członkiem jest Radny Sądel pieniędzy, ponieważ można to uznać jako swój własny interes prawny.
Myślę, że tutaj, żeby były te sprawy równo podzielone, to myślę, że najlepiej by było, gdyby Pan
Starosta wysłał do wszystkich kół łowieckich na terenie Powiatu pisma,że coś takiego się należy i
wtedy by to było w miarę sprawiedliwe. Uważam, że tutaj staranie się przez Radnego Sądla o te
pieniądze jest takie niewłaściwe i nie na miejscu”.1
Starosta Roman Minkina – powiedział, że przyjmuje ten wniosek. Następnie poinformował, iż
Zarząd przyjął metodologię, że raz w roku będzie dofinansowywał jedno koło łowieckie. Dodał, iż
odbywać się to będzie na podstawie pisemnego wniosku danego koła.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – wyjaśnił, iż Radny Piotr Derejczyk prosił o zwolnienie z obrad
w związku z koniecznością wykonywania prac na terenie Gminy.

1 Wypowiedź zacytowana w oryginale.

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – dodał, że jest to związane z wykonywaniem mandatu radnego.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – nadmienił, iż mówiąc, że złoży wniosek o dofinansowanie
swojego koła łowieckiego, mówił o tym w formie żartu. Następnie zwrócił się do Starosty
Kłobuckiego z wnioskiem o przyjrzenie się działalności Pani Gosławskiej. Wspomniał, iż nazwisko
Pani Gosławskiej przewija się już od sześciu lat. Zasugerował przeprowadzenie stosownej kontroli.
Radny Andrzej Kała – powiedział: „Ja mam jeszcze jedno pytanie, a właściwie taki wniosek na
przyszłą akcję „Zima” w imieniu radnych i środowiska Gminy Wręczyca. Z tego prostego powodu,
że ten wniosek pod ewentualne zastanowienie się na przyszłość zdeklarowałem, że postaram się
przekazać i niniejszym to czynię. Pan Dyrektor Pułka uczestniczył w połączonych Komisjach w
tym tygodniu we Wręczycy we wtorek. I jednym z wniosków z tegoż spotkania było pytanie,
właściwie taka próba najbardziej racjonalnego wykorzystania obowiązku odśnieżania – czy można
przekazać odśnieżanie gminom, przynajmniej w części. Jest to temat, który wiem, że jest trudny o
tyle, że nie może być dwóch płatników do jednego działania. Ja sobie zdaje sprawę z tego, jak to
się dzieje w budżecie, ale takie pytanie zostało zadane. Ponieważ wiem, że ten sezon jest już
ogarnięty, nie o nim chcę prosić, nie nad nim proszę się zastanawiać i prosiłbym, żebyśmy się
zastanawiali, ale proszę o ewentualne przyjęcie do przyszłego rozważania akcji „Zima” w roku
2013 czy można to ewentualnie w jakiejś części przekazać gminom czy absolutnie nie”.2
Starosta Roman Minkina – powiedział, że Radny Kała otrzyma pisemną odpowiedź na powyższy
wniosek. Następnie napomknął, iż temat ten pojawiał się już wielokrotnie. Dodał, że na chwilę
obecną nie ma takiej możliwości. Ponadto przypomniał, iż Pan Tadeusz Pulka powiedział, że
będzie rozmawiał z poszczególnymi wykonawcami czynności zimowych na drogach powiatowych,
aby przejeżdżając z jednej drogi na drugą nie podnosili pługu.
Radny Tomasz Szymański – powiedział, że powinno to działać w obie strony – jeżeli w danej
gminie są ulice będące jednocześnie drogami powiatowymi, gmina powinna również odśnieżyć te
odcinki.
Starosta Roman Minkina – nadmienił, że Powiat ma taką niepisaną umowę z Gminą Kłobuck.
Wicestarosta Henryk Kiepura – odnosząc się do tematu dofinansowania kół łowieckich powiedział,
iż w tej kwestii przez lata nic się nie działo – tegoroczny wniosek był pierwszym. Dodał, że jeżeli
pojawią się inne z innymi propozycjami, to na pewno będą przedmiotem obrad Zarządu.
Nawiązując do tematu zmiany uchwały w sprawie diet i ich potrąceń zauważył, iż nie padły żadne
konkretne propozycje. Nadmienił, że jeżeli Zarząd czy Przewodniczący mieliby się zająć tą kwestią
2 Wypowiedź zacytowana w oryginale.

i przygotować projekt zmian, to musiałyby paść konkretniejsze propozycje. Zaznaczył, iż przy
przygotowywaniu tej uchwały nie można kierować się tylko tym, co było mówione o obecnościach
na sesjach Rady Powiatu, ponieważ radni pełnią mandat nie tylko na sesjach i komisjach, ale
uczestniczą także w sesjach rad gmin, w różnych spotkaniach czy zebraniach. Temat obecności na
sesjach Rady Powiatu jest więc jednym z argumentów przy ustalaniu kryteriów potrącania diety.
Wicestarosta napomknął, że uchwala ta nie do końca jest precyzyjna. Powiedział, iż niektórzy
radni pracują w dwóch – trzech komisjach i może być na przykład pięć posiedzeń w miesiącu, a już
po czterech mają potrąconą całość diety. Podkreślił, że należałoby wziąć to pod uwagę i
przedstawić, skoro pojawił się taki wniosek, jakieś propozycje.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Pkt 25 – Zakończenie XVII Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący
Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak, realizując czynności proceduralne, zamknął obrady XVII Sesji
Rady Powiatu w Kłobucku.
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