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PROTOKÓŁ NR XX/2013
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Z DNIA 29 MAJA 2013 ROKU

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 910
Zakończyła się o godz. 1500
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 XIX 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku
z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Tomasza Majchrowskiego.
11. Ślubowanie.
12. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu w 2012 roku.

13. Informacja

Komendanta

Powiatowego

PSP

o stanie

bezpieczeństwa

pożarowego

i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.
14. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2012.
•

Nr 4100/76/VI/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2012 rok.

16. Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok.
17. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok.
•

Uchwała Nr 4100/VI/105/2013 z dnia 17 maja 2013 roku VI Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do
projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu
w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kłobuckiego zmienionej uchwałą Nr 195/XIX/2013 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2013-

2021.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego
z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodników.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji
drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
30. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
31. Wnioski i oświadczenia Radnych.

32. Zakończenie XX Sesji Rady Powiatu.
Starosta Roman Minkina – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu w
Kłobucku dwóch projektów uchwał:
1/ w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Kłobucku,
2/ w sprawie stanowiska wyrażającego zaniepokojenie wobec planów Zarządu ISD Huta
Częstochowa sp. z o.o. dotyczących redukcji zatrudnienia
i umieszczenie ich odpowiednio w punkcie 26 i 27 porządku obrad.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie porządek obrad XX sesji wraz z
zaproponowanymi zmianami.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Zmieniony porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty.
PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady
Powiatu.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XIX 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 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

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 11 marca 2013
roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.
Radny Maciej Biernacki – powiedział, że Powiat musi przekształcić Dom Dziecka – taka
konieczność wynika z przepisów. Dodał, iż w budżecie na rok 2013 zapisana została kwota
300 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację obiektów po byłym Zespole Szkół w Waleńczowie –
okazało się jednak, że konieczna jest zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Opatów w części dotyczącej miejscowości Waleńczów. Z takim wnioskiem zwrócono się do Gminy
Opatów, która podjęła w tym celu stosowne działania: został wyłoniony urbanista, który podejmie te
prace. Napomknął, że z uwagi jednak na to, iż jest to proces czasochłonny, Zarząd postanowił
kwotę 300 tys. zł. przeznaczyć na zagospodarowanie lokali w byłym Domu Nauczyciela przy
Zespole Szkół w Krzepicach. Modernizacja tych pomieszczeń będzie przeprowadzona w roku
bieżącym. Wspomniał, że z dniem 1 stycznia 2014 roku planuje się tam umieścić jedną rodzinkę.
Wcześniej trzeba będzie podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka. Przypomniał,
iż na poprzedniej sesji Rady Powiatu Starosta informował o budynku byłego posterunku w
Miedźnie, gdzie również planuje się przeniesienie jednej rodzinki. Budynek ten to nieruchomość
Skarbu Państwa. Następnie oznajmił, że kolejnym krokiem będzie przygotowanie wniosku
komunalizacyjnego i komunalizacja na rzecz Powiatu. Nadmienił, iż przekształcenie Domu Dziecka
nastąpi prawdopodobnie w trzech etapach.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – przedstawił informację na
temat planu zmian w systemie ratownictwa medycznego na terenie województwa śląskiego.

Wspomniał, że na terenie Powiatu powstał komitet społeczny do spraw obrony pogotowia
ratunkowego w Kłobucku – jego przedstawiciele spotkali się z Wojewodą. Powiedział, iż komitet
wykazał się dużą aktywnością. Dodał, że w całej walce chodziło o pozostawienie obecnej struktury,
czyli struktury powiatowej włączonej w inne struktury powiatowe, z zachowaniem dotychczasowej
dyspozytorni mieszczącej się w budynku Państwowej Straży Pożarnej – jest to skonsolidowane
stanowisko ze strażakiem. Wnioskowano również o czwarty zespół ratownictwa. Dyrektor ZOZ
nadmienił, iż wprawa rozgrywa się na dwóch etapach, dwóch obszarach – jedna rzecz to zespoły
ratownictwa medycznego, a druga to dyspozytornie medyczne. Podkreślił, że jeżeli chodzi o
zespoły ratownictwa medycznego, Wojewoda na lata następne nie przewiduje wielkich zmian z
powodu braku środków budżetowych. W chwili obecnej na terenie województwa jest 176 zespołów
ratownictwa medycznego. W planie Wojewody jest tylko sześć dyspozytorni

medycznych na

terenie województwa śląskiego, z czego jedna zlokalizowana w Częstochowie. Pan Marian Nowak
napomknął, iż byłby to taki rejon operacyjny, który obejmuje Częstochowę, Powiat Częstochowski,
Powiat Kłobucki i Powiat Lubliniecki. Następnie poinformował, że pojawił się ostatni projekt ustawy
o systemie powiadamiania ratunkowego, który jest w trakcie konsultacji społecznych. Jest to nowa
ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego – jeżeli wejdzie ona w życie, to w zasadzie los
dyspozytorni jest przesądzony: na terenie województwa będzie mogło działać tylko te sześć
dyspozytorni. Będzie to wymóg ustawowy i w tym momencie wszystkie rozmowy zostaną
zakończone. Ma być tylko jedno centrum powiadamiania ratunkowego zlokalizowane w
Katowicach, określane dotychczas jako Wojewódzkie Centrum. Będzie to jedyne centrum
powiadamiania ratunkowego, które będzie się zajmowało obsługą numerów, zgłoszeń alarmowych
– czyli wszystkich numerów: 112, 997, 998, 999. Będzie ono obsługiwane przez tzw. operatorów
numerów alarmowych. Zaznaczył, iż system ten ma współpracować z Policją, z Państwową Strażą
Pożarną, z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego oraz innymi podmiotami, do zadań
których należy ochrona zdrowia, życia, bezpieczeństwa publicznego itd. Centrum tworzy
Wojewoda i będzie się ono znajdować w strukturze Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zauważył, że
inną kwestią są scentralizowane dyspozytornie na terenie województwa, które będą się zajmowały
ratownictwem medycznym. Jeżeli powyższa ustawa wejdzie w życie, to dyspozytornie istniejące na
terenie Powiatu Kłobuckiego i kilku innych powiatów będą musiały ustawowo przestać istnieć.
Ustawa przewiduje bowiem, że liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych określa się przyjmując
następujące kryterium – jedno stanowisko na każde 200 tysięcy mieszkańców, jednak nie mniej niż
dwa stanowiska dyspozytorów medycznych w lokalizacji. Dyrektor Zespołu powiedział, że rejon
operacyjny, o którym mówił wcześniej, będzie liczył około 500 tysięcy mieszkańców – są to więc
maksymalnie trzy stanowiska dyspozytorskie na cały rejon. W myśl ustawy nie będzie można
tworzyć mniejszych dyspozytorni. Podejmowane są działania wyprzedzające – prowadzone są
rozmowy z Pogotowiem Ratunkowym w Częstochowie na temat warunków technicznych, które
muszą zostać spełnione, ażeby Powiat Kłobucki obsługiwała dyspozytornia w Częstochowie.
Podkreślił, że aby spełnić te warunki, trzeba będzie wydać około 100 tys. zł. w celu doposażenia

każdego zespołu wyjazdowego. Wspomniał, iż rozmawiano również z Dyrektorem Pogotowia o
dyspozytorach medycznych – czy jest możliwość przejęcia dyspozytorów medycznych z chwilą
likwidacji dyspozytorni. Okazuje się, że nie ma takiej możliwości, ponieważ Dyrektor ma już cztery
działające stanowiska dyspozytorskie. Z chwilą przyłączenia Powiatu Kłobuckiego i Lublinieckiego
nie będzie konieczności zwiększania ilości tych stanowisk. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, to należy
określić jedynie harmonogram kiedy telefony alarmowe zaczną dzwonić w Częstochowie. Ustawa
stanowi, iż system powinien zacząć działać 1 stycznia 2014 roku. Pozostaje jednak pytanie co z
okresem do 1 stycznia 2014 roku. Jeżeli do tej pory nie będzie działało w pełni to centrum
powiadamiania ratunkowego w Katowicach, to Częstochowa będzie odbierać numery 112 i 999, na
dotychczasowych zasadach 998, 997 ale pozostaje problem w jaki sposób Częstochowa ma
zawiadamiać służby powiatowe, czyli Straż Pożarną i Policję, bo nie może przez Katowice,
ponieważ to centrum jeszcze tam nie działa. Pan Marian Nowak oznajmił, iż na ostatnim spotkaniu
w Częstochowie ustalono, że konieczne jest spotkanie z Wojewodą i Komendantami
Wojewódzkimi Straży Pożarnej i Policji – Komendanci Powiatowi nie mogą bowiem podjąć decyzji
co do systemu łączności dyspozytorni w Częstochowie ze służbami powiatowymi. Jest to kolejny
problem do rozwiązania. Następnie powiedział, że jeżeli powstanie taki duży rejon operacyjny
częstochowski, to przynajmniej chce być dysponentem zespołów ratownictwa medycznego na
terenie Powiatu Kłobuckiego. W takim przypadku umowę musiałaby zawrzeć Częstochowa, a ZOZ
Kłobuck i Pogotowie Ratunkowe w Kłobucku mogłyby występować tylko jako podwykonawcy
Częstochowy, która miałaby umowę z NFZ ze wskazaniem tych podmiotów jako podwykonawców.
Stwierdził, iż nie ma możliwości przedłużenia umów – musi być konkurs na świadczenia medyczne
w rodzaju ratownictwo medyczne. Łagodziłoby to w pewien sposób tę reorganizację. Napomknął,
że Częstochowa ma identyczne wyposażenie karetek i system teleinformatyczny jak największy
dysponent zespołów ratownictwa, czyli Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Dodał,
iż wszyscy prawdopodobnie będą musieli się dostosować do tych systemów, bo łączność ma być
skonsolidowana na terenie województwa – nie ma więc obawy, że zakupione systemy łączności
nie będą kompatybilne np. z centrum powiadamiania ratunkowego, bo to centrum powiadamiania
będzie się musiało przystosować do systemu łączności, jaki posiada Wojewódzkie Pogotowie
Ratunkowe dysponujące połową zespołów.
Wicestarosta Henryk Kiepura – przypomniał, że ustawa, która nałożyła na samorządy obowiązek
organizacji publicznego transportu zbiorowego, weszła w życie 1 marca 2011 roku. Powiedział, iż
w związku z tym, że PKS Częstochowa jest w dobrej kondycji – zarówno organizacyjnej, jak i
finansowej – tego problemu samorządy na terenie Powiatu Kłobuckiego nie mają. Nie ma
problemów z komunikacją. Poinformował, iż Minister podjął czwartą próbę prywatyzacji PKS-u
Częstochowa. Było o tym wiadomo już w ubiegłym roku. Następnie przypomniał, że w 2009 roku
Powiat Częstochowski, Miasto Częstochowa, otrzymała ofertę bezpłatnego przejęcia PKS-u
Częstochowa od Ministra Skarbu – z tej oferty jednak nie skorzystano. Znając zamiary Ministra

dotyczące czwartej próby sprzedaży i posiadając nieoficjalne informacji, że jeżeli ta próba się nie
powiedzie, to przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan likwidacji, podjęto inicjatywę, żeby
spróbować zawrzeć jakieś porozumienie subregionalne dotyczące transportu zbiorowego.
Przedstawiono to wójtom, uzyskano upoważnienie do prowadzenia rozmów z innymi
samorządami, w efekcie czego doprowadzono w dniu 15 kwietnia do spotkania z wójtami,
burmistrzami i prezydentem Miasta Częstochowy. Nadmienił, iż spotkanie dotyczyło publicznego
transportu zbiorowego i komunalizacji PKS-u Częstochowa, który byłby w rękach samorządu
narzędziem do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dodał, że wspomniana ustawa nałożyła na
samorządy bardzo poważne obowiązki. Wicestarosta poinformował, iż efektem spotkania było
ustalenie dotyczące przygotowania listu intencyjnego mającego charakter deklaracji, że powiaty
Subregionu Częstochowskiego są zainteresowane komunalizacją PKS-u Częstochowa. 9 maja list
ten został złożony w Ministerstwie – na 26 samorządów gminnych podpisało go 25 gmin.
Zainteresowania nie wyraziła jedynie Gmina Janów z Powiatu Częstochowskiego. Podpisał go
Powiat Kłobucki i Powiat Częstochowski. Oznajmił, iż w treści tego listu widnieje zapis, że w
przypadku pozytywnej decyzji Ministra, jego sygnatariusze, aby realizować transport publiczny na
swoim terenie, zamierzają zwrócić się do Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
S.A. w Częstochowie o przeniesienie siedziby spółki na teren planowanego związku komunalnego
– czerwiec 2013, utworzyć związek komunalny realizujący zadania z zakresu publicznego
transportu

zbiorowego

i

złożyć,

jako

związek

komunalny,

wniosek

o

komunalizację

Przedsiębiorstwa PKS Częstochowa w październiku 2013 roku. Wspomniał również, że do 9 maja
wpłynęła jedna oferta prywatyzacyjna z Przedsiębiorstwa Samochodowego z Gliwic, ale zostanie
odrzucona, ponieważ jest niekorzystna. Zaczną się bardzo poważne spotkania i podejmowanie
decyzji, jeżeli samorządy będą kontynuować ten projekt, żeby ten wniosek na jesieni złożyć.
Ponadto powiedział, iż na ostatnim spotkaniu w siedzibie PKS-u w Częstochowie zaproponowano
przeniesienie siedziby PKS Częstochowa na teren Powiatu Kłobuckiego. Zaproponowano także,
żeby na terenie Powiatu swoją siedzibę miał związek komunalny, jeżeli takowy zostanie utworzony.
Podkreślił, że przeniesienie siedziby z Miasta Częstochowy jest konieczne, ponieważ ustawa o
komunalizacji przedsiębiorstw państwowych mówi, iż z wnioskiem komunalizacyjnym może
wystąpić tylko samorząd, na terenie którego znajduje się siedziba firmy lub związek komunalny –
czy to związek powiatów czy gmin. Zauważył, że jeżeli spółka akcyjna PKS Częstochowa stałaby
się spółką komunalną, uzyskałaby status tzw. podmiotu wewnętrznego, czyli nie byłoby
konieczności ogłaszania przetargu na organizację publicznego transportu zbiorowego. PKS, jako
jednostka komunalna, realizowałby te zadania. PKS funkcjonowałby praktycznie tak samo jak do
tej pory, natomiast związek komunalny, przedstawiciele gmin – są to szczegóły, które będą
rozstrzygane - decydowaliby o władzach tej spółki, mieliby bezpośredni wpływ na jej działania.
Wicestarosta Kłobucki poinformował, iż Prezes PKS-u przedstawił obszerne sprawozdanie
finansowe, które przesłał do Ministra Skarbu – jest ono rzetelne, prawdziwe i obiektywne. Kondycję
PKS-u częstochowskiego można określić jako dobrą – nie ma kredytów, nie ma jakichś większych

zobowiązań. Napomknął, że niestety w roku 2009 nie skorzystano z tej oferty, bo być może
działka w Kłobucku byłaby jeszcze nie sprzedana – została sprzedana w ubiegłym roku za zgodą
Ministra. Minister Skarbu jest bowiem w 100% właścicielem PKS-u. Dodał, iż pojawiają się pytania
natury finansowej związanej z finansowaniem tej spółki, bo jest to duża spółka – około 170
autobusów, zatrudniająca ponad 400 osób. Następnie stwierdził, że ważna jest też sytuacja na
rynku pracy, ponieważ w przypadku prywatyzacji, właściciel będzie decydował co zrobi z firmą w
dłuższej lub krótszej perspektywie. Jest szansa na zachowanie tych miejsc pracy. Oznajmił, iż
spółka jest samowystarczalna. Na pewno wymagałaby restrukturyzacji – czy to zatrudnienia czy
też nowych sposobów działalności operacyjnej. W najbliższym czasie trzeba będzie spotkać się ze
związkami zawodowymi, ponieważ w firmie zawarty jest układ zbiorowy pracy. Nadmienił, że
spółka na pewno zachowałaby charakter spółki akcyjnej, więc nie byłoby bezpośrednich powiązań
finansowych z budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Spółką zarządzałby zarząd. W tej
chwili zarząd PKS-u jest jednoosobowy, jest to Prezes Banaś, nad sobą ma radę nadzorczą, którą
powoływałby związek komunalny, w którym musiałaby być pewnie jakaś jednostka kontrolna do
realizacji zadań ustawowych i kontrolnych.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że Powiat jest w trakcie realizacji zbierania dokumentów,
składania wniosków z puli usuwania uszkodzeń po klęskach powodziowych. Dodał, iż 31 maja
Dyrektor Tadeusz Pułka jedzie do Wojewody celem złożenia tych dokumentów. Poinformował, że
są to trzy obiekty w Powiecie: pierwszy to odcinek Krzepice – Lipie, drugi Ostrowy – Kocin Stary, a
trzeci to most w Piaskach. Napomknął, iż jest już po przetargach, po wyłonieniu inspektorów.
Poinformował również o środkach pozyskanych z FOGR-u z przeznaczeniem na drogę Bobrowa w
Gminie Krzepice w m. Starokrzepice do granic Powiatu Kłobuckiego. Następnie powiedział, że
w dniu 18 maja br. w wieku 97 lat zmarł w Krakowie pułkownik w stanie spoczynku Władysław
Erhardt, jeden z ostatnich żyjących ułanów 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Poprosił o uczczenie
minutą ciszy pamięć zmarłego.
Radny Zenon Witek – podziękował Staroście Kłobuckiemu za pomoc udzieloną rodzicom, którym
urodziły się trojaczki. Nadmienił, iż zwracał się również do innych – jednak bez odzewu.
Radny Piotr Derejczyk – poprosił Wicestarostę o przedstawienie informacji na temat roli Powiatu w
ramach związku komunalnego – czy Powiat będzie jego członkiem czy też nie, a jeżeli nie, to jak w
takim przypadku ma przebiegać zlecanie zadań w postaci procesu in house, czyli wewnętrznych,
bezprzetargowych. Następnie zapytał czy jest już opracowany jakiś biznes plan do przejęcia tej
spółki i jak ona będzie funkcjonowała w przyszłości, a jeżeli takiego planu nie ma, to w jakim
terminie i przez kogo byłby opracowany – czy samodzielnie przez Starostwo czy też przy pomocy
firmy zewnętrznej; jeżeli byłoby to zlecane firmie zewnętrznej, to czy taka firma została już
wybrana. Zapytał również jakie, w przypadku zlecenia tego firmie zewnętrznej, planowane są

koszty do poniesienia i nakłady powiatu. Ponadto zapytał kto sprawdzał sprawozdanie
przedstawione przez zarząd spółki, o którym mówił Wicestarosta i jaki okres ono obejmowało.
Wicestarosta Henryk Kiepura – nadmienił, iż przedstawił dosyć szczegółowo działania
podejmowane przez Powiat przez ostatni rok. Dodał, że sytuacja faktyczna i oficjalna na chwilę
obecną jest taka, iż są dwie oferty w Ministerstwie – jedna oferta prywatyzacyjna firmy z Gliwic,
która najprawdopodobniej zostanie odrzucona i list intencyjny proponujący komunalizację przez
samorządy. Następnie powiedział, iż do tej pory nie podejmowano działań związanych z
opracowywaniem biznes planu – byłyby to pewnie działania tworzącego jakieś koszty, a nie byłoby
pewności, że są one potrzebne i wskazane. Jeżeli oficjalna decyzja Ministerstwa zapadnie, dojdzie
do spotkania z wójtami – wtedy określona zostanie forma komunalizacji. Napomknął, że trzy
najczęściej stosowane to:
1/ związek komunalny, o którym mówi się najwięcej i co jest najbezpieczniejsze. Wicestarosta
wspomniał, że proponuje on utworzenie związku Komunalnego międzygminnego, a ustawa nie
pozwala na tworzenie związku komunalnego składającego się z gmin i powiatów. Gdyby Powiat
Częstochowski miał tyle determinacji co Powiat Kłobucki, być może w rachubę wchodziłby również
związek komunalny powiatów;
2/ przeniesienie siedziby na teren np. Kłobucka czy

Powiatu Kłobuckiego i zwrócenie się o

komunalizację przez Powiat albo przez którąś z gmin i przejęcie 100% akcji. Tak zrobił Powiat
Bielski i dzisiaj tego żałuje, ponieważ nie zawarto właściwych porozumień z gminami – gminy
bardzo niechętnie rozmawiają o sprawach finansowych i Powiat dokłada brakujące środki w
całości ze swojego budżetu;
3/ wystąpienie przez jedną jednostkę samorządu i podzielenie się akcjami między gminy.
Powiedział, że jeżeli będzie utworzony związek komunalny gminny, to Powiat deklaruje – będzie to
też oczywiście decyzja Rady Powiatu - udział w ponoszeniu ewentualnych kosztów dopłat do tzw.
wozokilometra. Na razie firma PKS Częstochowa się bilansuje. Dodał, iż sądzi, że
przeprowadzenie całej tej operacji zostanie zlecone firmie zewnętrznej. Rolą Powiatu byłoby
skupianie samorządów wokół tego projektu. Później związek komunalny zleciłby komuś
opracowanie tzw. planu transportu zbiorowego na terenie subregionu.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał ponownie kto sprawdzał sprawozdanie przedstawione przez PKS
Częstochowa Ministerstwu Skarbu i jaki okres ono obejmowało. Zapytał również o rolę Powiatu
Pajęczańskiego w tym postępowaniu. Ponadto zapytał dlaczego nie rozważa się najkorzystniejszej
jego zdaniem trzeciej opcji, o której mówił Wicestarosta, czyli podziału akcji pomiędzy kilka
podmiotów.
Wicestarosta Henryk Kiepura – powtórzył, iż sprawozdanie zostało przedstawione Ministrowi
Skarbu Państwa. W dużej części dotyczy ono kondycji spółki i zawiera jej opis. Sprawozdanie to

zostało rozesłane do wszystkich gmin. Poinformował, że o jego sprawdzenie poproszono Prezesa
Banku Spółdzielczego z Konopisk, Pana Włodzimierza Cichonia, ekonomistę, bankowca.
Odpowiadając na pytanie dotyczące roli Powiatu Pajęczańskiego powiedział, że na spotkanie w
dniu 15 kwietnia zaproszono przedstawicieli tego Powiatu – obecny był Wicestarosta Pan Jacek
Lewera. Starosta Powiatu Pajęczańskiego dzwonił ostatnio z informacją, że są zainteresowani
tematem. Odnosząc się do pytania dotyczącego sposobu komunalizacji zaznaczył, iż sposób
podziału nie jest jeszcze zdecydowany. Wspomniał, że spowodowałoby to rozproszenie
akcjonariatu i pewnie doszłoby do sporu kto ile i jak to podzielić. Zaznaczył, iż wszystkie trzy
scenariusze wchodzą w grę.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż zwracają się do niego mieszkańcy i radni Gminy Miedźno z
pytaniami o remonty cząstkowe. Poprosił o określenie czasu przeprowadzenia remontu na ulicy
Ułańskiej w Miedźnie, na drodze Władysławów – Borowa oraz na drodze Kłobuck – Zawady w m.
Mokra. Zwrócił się również z prośbą o przedstawienie informacji o zaawansowaniu prac nad
remontem drogi Ostrowy nad Okszą – Nowa Wieś. Następnie wspomniał o medialnych
doniesieniach dotyczących ciekawego eksperymentu przeprowadzonego przez Wydział Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego funkcjonowania polskich urzędów
pracy. Wyjaśnił, iż zespół pod kierunkiem dr Joanny Tyrowicz wysłał do 416 jednostek, czyli
wszystkich urzędów pracy i ich filii, e-maila z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej, na
tablicy ogłoszeń informacji o ogłoszeniach o pracę – chodziło o zatrudnienie kierowcy, księgowej,
handlowca i pracownika do sprzątania magazynów. Dodał, że na wiadomość tę odpowiedziało
zaledwie 60% urzędów pracy, a jedynie 9 odpowiedziało w sposób pozytywny, bo 7 zamieściło
ogłoszenie na tablicy, a 2 na swojej stronie internetowej. Zapytał jak ten eksperyment przebiegał w
Powiecie Kłobuckim.
Radny Andrzej Kała – zapytał o aktualny stan problemu związanego z przebudową drogi Wręczyca
– Kłobuck.
Radny Tomasz Szymański – poruszył kwestię związaną z naprawą dróg po okresie zimowym.
Powiedział, że firma, która wykonuje te prace, robi to bardzo niechlujnie – zakrawa to na kpinę. Na
odcinku drogi, na której położona była nowa nawierzchnia, zostały zasypane miejsce, gdzie
rzekomo były dziury – on tych dziur nie widział. Zapytał kto sprawuje nadzór, kontrolę nad naprawą
dróg po okresie zimowym. Wspomniał również o problemie związanym z namalowaniem pasów
na przejściu dla pieszych w m. Hutka przy wyjeździe z Hutki w miejscu, gdzie znajduje się
przystanek PKS. Nadmienił, iż miało to być zrobione już w ubiegłym roku.

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – poprosił o pisemną informację na temat ilości wniosków
złożonych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przez mieszkańców Gminy
Krzepice na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz na dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych. Zapytał również ilu mieszkańców zakwalifikowało się do tego dofinansowania.
Nadmienił, aby odpowiedź przesłać na adres Rady Miejskiej w Krzepicach. Następnie poprosił o
scharakteryzowanie sytuacji w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Hutce. Ponadto zapytał czy Dyrektor
Tadeusz Pułka zrealizował postulaty przekazane Staroście w związku z pytaniami zadanymi na
sesji w Krzepicach a dotyczącymi naprawy dróg, postawienia znaków czy oczyszczenia rowów
przy drogach powiatowych.
Nie zgłoszono więcej uwag 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 Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2013 roku – odpis
wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatu
Kłobuckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 września
2012 roku,
2/ Pismo Rady Gminy Przystajń Nr RO-RW.0004.9.2013 z dnia 6 maja 2013 roku skierowane do
Rady Powiatu w Kłobucku – przekazanie uchwały nr XXVI.192.2013 z dnia 29.04.2013 r.
w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kłobucku dotyczącego wdrożenia nowego Planu
Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego,
3/ Pismo Burmistrza Krzepic Nr Or.0007.00005.2013 z dnia 10 maja 2013 roku skierowane do
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – przekazanie uchwały Nr 33.250.2013 w sprawie
zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego na terenie Województwa Śląskiego,
4/ Pismo Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr OG.0004.5.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – przekazanie uchwały Nr
XXIII/267/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia
nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie
Województwa Śląskiego,

5/ Pismo Rady Gminy Miedźno Nr RO.0004.40.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku skierowane do
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – przekazanie uchwały Nr 234/XXIX/2013 z dnia 25
kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Miedźno dotyczącego wdrożenia
nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie
Województwa Śląskiego,
6/ Pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Nr DO-070-15/13 z dnia 26 kwietnia
2013 roku skierowane do Rady Powiatu w Kłobucku – przekazanie Uchwały Nr VI/41/2013 Rady
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w związku z
rozszerzeniem jego działalności,
7/ Pismo Komisarza Wyborczego w Częstochowie Nr DCZ-1/29/13 z dnia 23 kwietnia 2013 roku
skierowane do Przewodniczącego rady Powiatu w Kłobucku,
8/ Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego z dnia 27 marca 2013 roku
skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – przekazanie skargi Pana
Stanisława Kapuścika,
9/ Pismo Pana Czesława Mirka z dnia 2 marca 2013 roku skierowane do Rady Powiatu w
Kłobucku – skarga,
10/ pismo przedstawicieli poradni specjalistycznych z dnia 18 marca 2013 roku przekazane do
wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – prośba o przedłużenie dzierżaw na
dotychczasowe lokale,
11/ Pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie z dnia 12 marca 2013
roku skierowane do Rady Powiatu w Kłobucku – prośba o wsparcie.
Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji.
PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych w okresie między
sesjami.
Kopie wniosków Komisji Rewizyjnej, Komisji Porządku Publicznego, Komisji Ochrony Zdrowia,
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady
Powiatu w Kłobucku stanowią załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – powiedział, że wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony

Środowiska i Infrastruktury o powołanie przez Radę Powiatu komisji doraźnej celem opracowania
Statutu Powiatu Kłobuckiego, która pracowałaby na tekście przygotowanym przez Zarząd Powiatu
jest wnioskiem najdalej idącym – w związku z powyższym należy poddać go pod głosowanie.
Wicestarosta Henryk Kiepura – nadmienił, iż prace nad statutem Powiatu są dosyć mocno
zaawansowane – projekt roboczy został przekazany Komisjom, które wniosły swoje uwagi. Dodał,
że ostatecznie to Rada Powiatu będzie decydować o przyjęciu tego dokumentu. Następnie
powiedział, iż wnosi o odrzucenie wniosku Komisji Rolnictwa oraz o przekazanie wniosków
pozostałych Komisji do dalszych prac Zarządu Powiatu. Napomknął, że praca w dużym zespole
wcale nie służy jej efektywności.
Radny Piotr Derejczyk – wspomniał, że wniosek Komisji Rolnictwa powstał z jego inicjatywy.
Zauważył, iż statut jest aktem szczególnym, ważnym i wyjątkowym – powinien on być aktem
kompromisowym między wszystkimi ciałami obecnymi w tym dokumencie. Następnie stwierdził, że
Wicestarosta manipuluje faktami, ponieważ na Komisji wcale nie było mowy o licznym składzie
komisji statutowej – mówiono o składzie 3 – 5 osobowym. Powiedział, iż jego zdaniem, w statucie
opracowanym przez Zarząd Powiatu są rażące braki, jak chociażby to, że nie przewiduje on w
praktyce instytucji demokracji bezpośredniej. Dodał, iż uważa, że przedmiotowy wniosek jest
zasadny, po czym zawnioskował o jego przyjęcie.
Wicestarosta Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, iż skład komisji nie został określony w
przedmiotowym wniosku. Powiedział, że sądzi, iż w praktyce byłaby to komisja bardziej liczna.
Dodał, że co do inicjatywy społecznej uchwałodawczej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy
radny złożył taki wniosek do prac trwających nad statutem – nie ma ku temu żadnych przeszkód
ani formalnych, ani prawnych. Podkreślił również, iż nie widzi żadnego zagrożenia, że nie będzie to
kolegialne czy wyważone między Klubami.
Radny Tomasz Szymański – powiedział, że popiera wniosek Wicestarosty Kłobuckiego. Dodał, iż
powołanie komisji statutowej jest niezasadne. Napomknął, że wystąpienie Radnego Piotra
Derejczyka traktuje jako osobistą drogę w kierunku tego, by wydłużyć w czasie sprawy związane z
uchwaleniem nowego statutu. Wspomniał ponadto, iż Radny Derejczyk jest członkiem jednej
Komisji Rady Powiatu i nie spieszno mu chyba by być członkiem dwóch.
Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że nie zamierza odpowiadać na osobiste zaczepki Radnego
Tomasza Szymańskiego. Podkreślił, iż nie boi się pracy – jeśli radni chcieliby, aby komisja została
powołana, zgłasza chęć pracy w niej. Dodał, że jeżeli uzna, iż jego obecność w innej Komisji
będzie przydatna i stosowna, to na pewno się do niej zgłosi. Poprosił, aby nie łączyć tych dwóch
spraw. Następnie zaznaczył, iż podtrzymuje swoją opinię. Zwrócił również uwagę, że zwyczajowym
prawem jest, iż akty tak szczególne, jak statut czy jakiś akt ustrojowy, opracowywane są raczej

przez ciała specjalnie do tego powołane, nie zwyczajowe.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – powiedział, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
wnioskuje o powołanie komisji statutowej.
Radny Zenon Witek – nadmienił, iż nie wie czemu Wicestarosta tak się boi, aby parę osób zostało
powołanych i opracowało nowy statut. Następnie przypomniał, że już w ubiegłej kadencji
prowadzone były rozmowy i prace nad projektem nowego statutu – niestety nic z tego nie wyszło.
Napomknął, iż komisja statutowa wcale nie musi długo obradować. Dodał, że każdy Klub może
wyznaczyć swojego przedstawiciela do prac w tej komisji. Zaproponował, aby przegłosować i
przyjąć wniosek Komisji Rolnictwa.
Wicestarosta Henryk Kiepura – nadmienił, że mnożenie komisji specjalnych nie wnosi niczego do
sprawy, poza tym, że ją przedłuży. Przypomniał, iż każdy radny ma prawo do składania wniosków
do projektu nowego statutu. Następnie powiedział, że podtrzymuje swój wniosek dotyczący
odrzucenia propozycji Komisji Rolnictwa.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury.
Przystąpiono do głosownia nad wnioskiem.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 3

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 15

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Wniosek nie został przyjęty.
PKT 32 – Wnioski i zapytania mieszkańców.
Pan Aleksandr Tokarz – poinformował, że na szczeblu gminnym sprawa dotycząca statutu została
rozwiązana w taki sposób, iż w styczniu powołano specjalną komisję ds. nowelizacji statutu, w
pracach której, oprócz radnych, brał udział również on jako przewodniczący Osiedla. Dodał, że
dwa lub trzy jego wnioski zostały pozytywnie przegłosowane. Odnosząc się do wypowiedzi
Wicestarosty dotyczącej powołania związku komunalnego powiedział, iż dostrzegł w niej, że
kwestia nadzoru jest wyłączona. Nadmienił, że pamięta ekspertyzę prawną sprzed 9-10 lat, gdzie
w podobnych okolicznościach wskazano jednak możliwości kontroli przez samorządy. Wyjaśnił, iż
dotyczyło to związku komunalnego gmin ds. wodociągów i kanalizacji. Następnie napomknął, że
jeżeli powstaje taki związek, najwyższym organem wcale nie jest zarząd, a zgromadzenie

wspólników, które potem powołuje zarząd – ten zaś może być władny do powołania spółki. Dodał,
iż domniemywa, że chodzi o spółkę akcyjną. Pan Aleksander Tokarz powiedział, że chciał
wskazać, iż organy samorządowe, samorząd, rady, rady gmin w szczególności, mogą
skontrolować działania takiego związku poprzez kontrolę swojego przedstawiciela będącego
członkiem zgromadzenia wspólników.
Pan Czesław Mirek – ponownie przedstawił sprawę swojej skargi na Starostę Kłobuckiego
dotyczącej naruszenia prawa przy organizacji przetargów na wynajem sprzętu do zimowego
utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich ogłoszonych w sezonie 2011/2012 i 2012/2013,
nadużyć finansowych, zmowy przetargowej oraz zamiaru zbycia działki będącej własnością Skarbu
Państwa.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził 5-minutową przerwę w obradach XX sesji Rady
Powiatu w Kłobucku.
PKT 10 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z
wygaśnięciem mandatu radnego Pana Tomasza Majchrowskiego.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, iż w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 roku (o sygnaturze akt. II OSK 479/13) utrzymującym w
mocy zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego
Rady Powiatu w Kłobucku Pana Tomasza Majchrowskiego ulega zmianie skład Rady Powiatu w
Kłobucku. Dodał, że pierwszeństwo przy obsadzaniu mandatu przysługuje kandydatowi z tej samej
listy wyborczej. Który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Następnie powiedział,
iż zgodnie z informacją przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie osobą
uprawnioną do objęcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku jest Pan Jacek Krakowian.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 199/XX/2013 w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z
wygaśnięciem mandatu radnego Pana Tomasza Majchrowskiego została podjęta i stanowi

załącznik do protokołu z sesji.
PKT 11 – Ślubowanie.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, iż w związku ze wstąpieniem do składu Rady
Powiatu w Kłobucku Pana Jacka Krakowiana konieczne jest złożenie przez Radnego ślubowania.
Następnie odczytał rotę ślubowania i poprosił Pana Jacka Krakowiana o złożenie ślubowania.
Pan Jacek Krakowian – złożył ślubowanie.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
PKT 12 – Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu w 2012 roku.
Pan Tomasz Górka – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku – przedstawił
informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie powiatu w 2012 roku.
Pan Czesław Mirek – poruszył kwestię przejazdu na drodze powiatowej Panki – Krzepice.
Powiedział, że na przejeździe tym są rogatki i sygnalizacja świetlna, które często nie działają.
Dodał, iż stawiany jest znak STOP, którego nie widać. Nadmienił, że przejeżdżają tamtędy
policjanci – niestety temat ten w ogóle nie jest poruszany. Stwierdził, iż wspomniany znak powinien
być inaczej ustawiony. Następnie poruszył sprawę dotyczącą piasku zalegającego przy
krawężnikach.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zauważył, iż kwestie te leżą w gestii Powiatowego lub
Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Radny Jacek Krakowian – zapytał ilu policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku odeszło
w roku 2012 do cywila. Zapytał również czy Komenda dalej myśli o modernizacji swojego obiektu,
a co za tym idzie – czego Komendant oczekuje w tej kwestii od samorządów.
Pan Tomasz Górka – poinformował, że w roku ubiegłym do cywila odeszło około 10
funkcjonariuszy – tylu też zostało przyjętych. Dodał, iż na chwilę obecną, Komenda Powiatowa
Policji na 140 etatów posiada 3 wakaty policyjne, które będą sukcesywnie uzupełniane.
Wyjaśniając kwestię termomodernizacji i pozyskiwania środków z samorządów powiedział, że w
roku bieżącym, podobnie jak co roku, wystąpiono do samorządów i do radnych o wsparcie.
Nadmienił, iż Starostwo przeznaczyło w roku 2013 środki na termomodernizację. Wspomniał
również, że Komenda Wojewódzka w Katowicach ogłosiła przetarg na termomodernizację – w roku
bieżącym ma być przyznane na ten cel około 1 mln zł. Ponadto napomknął, iż kompleksowy

remont całego budynku jest przewidziany na trzy lata.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu w 2012 roku stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 13 – Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa pożarowego
i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.
Pan Robert Ladra – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
– przedstawił informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa pożarowego i
podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.
Wicestarosta Henryk Kiepura – przekazał Komendantowi Tomaszowi Górce podziękowania za
pomoc i współpracę przy uroczystościach powiatowych, które odbyły się 12 maja na terenie Gminy
Lipie i 28 kwietnia na terenie Gminy Popów w Wąsoszu. Następnie odnosząc się do wystąpienia
Pana Roberta Ladry powiedział, że cały szereg jednostek spoza systemu ma na koncie w
ubiegłym roku dużo więcej wyjazdów niż niektóre z systemu – wynika to z różnych przyczyn.
Dodał, iż kilka jednostek, które nie notowały wyjazdów albo nie mają samochodów, jak np.
Klepaczka, albo jest to jednostka zakładowa, jak np. Maskpol. Nawiązując do tematu dotacji i
spełnienia normatywów powiedział, że od kilku lat wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i
Komendantem Wojewódzkim, Zarząd Wojewódzki łączy dotacje z krajowego systemu ratowniczogaśniczego, które są w gestii Komendanta Powiatowego z dotacjami Zarządu Wojewódzkiego
OSP. Zauważył, iż często jest tak, że te połączone dotacje wystarczają na zakup tego sprzętu –
wyjątkiem jest to urządzenie hydrauliczne, które, jak podkreślał Komendant, jest bardzo drogie.
Radny Jacek Krakowian – nadmienił, iż dla niego ratownictwo to przede wszystkim Straż Pożarna,
Pogotowie i Policja. Następnie wspomniał o piśmie jakie otrzymał od Wojewody, z którego wynika,
że w miarę upływu czasu nastąpi stopniowa eliminacja numerów alarmowych 999, 998, 997 i
całkowite przejście na jeden numer 112. Zapytał czy nie wprowadzi to chaosu organizacyjnego na
terenie Powiatu Kłobuckiego.
Pan Robert Ladra – odpowiadając na powyższe zapytanie poinformował, że jeśli chodzi o
Państwową Straż Pożarną to obecnie dla mieszkańców bezpieczniej jest używać numeru 998 –
jest to szybsze i pewniejsze. Napomknął, iż generalnie sytuacja związana jest ze stanem
technicznym, z doprowadzeniem światłowodu do Komendy – to cały czas się dzieje, są
opóźnienia. Zaznaczył, że Komenda nie ma na to praktycznie żadnego wpływu. Następnie
powiedział, iż dzwoniąc z numeru stacjonarnego na 112 dodzwania się do Straży Pożarnej,

natomiast jeśli chodzi o sieć komórkową to zgłoszenie przyjmuje dyżurny Komendy Policji i
przekazuje tę informację drogą radiową bądź telefoniczną do dyżurnego w Straży. Pan Robert
Ladra zwrócił uwagę, że w momencie wyłączenia numeru 998, funkcjonować będzie numer 112 –
bez względu na to czy używać się będzie telefonu stacjonarnego czy komórkowego.
Pan Czesław Mirek – powiedział, że ma wrażenie, iż lepiej by było, gdyby na terenie Powiatu
Kłobuckiego funkcjonowało więcej oddziałów zawodowych straży pożarnej.
Pan Robert Ladra – wyjaśnił, iż Komendant Powiatowy nie ma takich możliwości. Powiedział, że
finansowanie straży ochotniczych to zadanie gminy. Dodał, iż Państwowa Straż Pożarna działa w
oparciu o inne przepisy. Nadmienił również, że standard niesienia pomocy nie powinien się niczym
różnić
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Informacja

Komendanta

Powiatowego

PSP

o stanie

bezpieczeństwa

pożarowego

i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 14 – Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim.
Pani Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku –
przedstawiła informację w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2012.
•

Uchwała Nr 4100/76/VI/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku VI Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2012.

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 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 3

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 200/XX/2013 w sprawie

zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2012 została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 16 – Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2012
rok.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
PKT 17 – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok.
•

Uchwała Nr 4100/VI/105/2013 z dnia 17 maja 2013 roku VI Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Kłobucku.

Radny Henryk Drabik – przedstawił treść wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok.
Do przedstawionego wniosku nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 18 – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Radny Jerzy Kiepura – przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 21 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 3

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 201/XX/2013 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 19 – Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w
Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – przedstawiła
wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w
Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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 202/XX/2013 w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
do projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Priorytetu VI, Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 20 – Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych.
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 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 203/XX/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 21 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu
w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kłobuckiego zmienionej uchwałą Nr 195/XIX/2013 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego zmienionej uchwałą Nr
195/XIX/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku.
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 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 2

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 204/XX/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu
w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kłobuckiego zmienionej uchwałą Nr 195/XIX/2013 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 11 marca 2013 roku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 22 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2013-2021.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2021.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 16 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 205/XX/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2013-2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 23 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 206/XX/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 24 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego
z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodników.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Popów zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy
chodników.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 207/XX/2013 w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego
z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodników została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 25 – Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych
inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
2014-2020.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż zgadza się z tym, że drogi powinny zostać wpisane do
dokumentów takich jak Regionalny Program Operacyjny. Następnie zapytał o stanowisko Starosty
wobec ostatniej wypowiedzi Minister Bieńkowskiej, która w Lublińcu komentowała tę sprawę.
Wspomniał, iż odnosiła się do niej w ten sposób, że wspólnotowe ramy strategiczne mówią o tym,
iż inwestycje drogowe mają nawiązywać do transeuropejskiej sieci transportowej i w ramach tego
będą realizowane inwestycje na drogach krajowych, wojewódzkich i tych głównych – ale
stwierdziła też, że drogi lokalne mogą być realizowane w ramach szerszych projektów. Radny
Derejczyk zapytał w jaki sposób Starosta przygotowuje się ewentualnie do takiego sposobu
pozyskania środków na drogi.

Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż na jednym z Konwentów Starostów Marszałek
Kleszczewski informował o tym, że są pewne środki, które Powiat może pozyskać – nie wpisują się
one jednak, bo nie mamy trasy transeuropejskiej; najbliższa taka trasa to A4. Wspomniał również,
że Marszałek informował, iż Powiat nie może tworzyć pewnej infrastruktury drogowej, a co za tym
idzie sięgać po środki finansowe, np. przy – jeszcze nieobecnej, będącej w fazie projektowania,
programowania – obwodnicy częstochowskiej. Następnie oznajmił, że na jednym ze spotkań Pani
Bieńkowska powiedziała wyraźnie, iż nie jest to prawdą i że będzie musiała porozmawiać w tej
sprawie z Marszałkiem. Starosta powiedział, iż Powiat Kłobucki może ubiegać się o te środki.
Dodał, że co do dróg powiatowych, Pani Minister określiła się krótko – trzeba zastosować ten
fortel, o którym mowa. Napomknął, iż można wyjść z tego Programu i szukać tych środków.
Powiedział także, że mowa była też o tzw. środkach na zwiększenie efektywności energetycznych
– transport miejski, kawałki dróg. Jeżeli chodzi o Powiat Kłobucki, to nie ma takiej możliwości –
wpisują się w to raczej większe miasta, aglomeracje. Poinformował ponadto, że nie ma środków,
jeśli chodzi o szkoły i szpitale, natomiast jeżeli chodzi o kulturę, to środki podzielone są kwotowo
na zabytki. Następnie przekazał, iż transport szynowy to wiodący cel, jeśli chodzi o środki unijne.
Starosta Roman Minkina nadmienił, że Minister Bieńkowska wspominała również o dobrej praktyce
i współpracy członków w Ministerstwie z ramienia opcji PSL-owskiej. Następnie napomknął, iż
głównym hasłem jest przedsiębiorczość, strefy gospodarcze, klimat. Oznajmił, że Powiat będzie
się starał pozyskać te środki finansowe. Dodał, iż opracowanych jest dziewięć projektów
drogowych – podejmowane będą starania w celu wyłonienia jednego priorytetowego.
Nie zgłoszono więcej 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 208/XX/2013 w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania powiatowych
inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 26 – Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do
komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala
Rejonowego w Kłobucku.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przypomniał, iż Komisja Ochrony Zdrowia zarekomendowała
Radnego Marka Sawickiego jako przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji
konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w
Kłobucku.
Radny Marek Sawicki – wyraził zgodę.
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 16

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 3

Uchwała Nr 209/XX/2013 w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do
komisji konkursowej w konkursie na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego Szpitala
Rejonowego w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 27 – Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska wyrażającego zaniepokojenie wobec
planów Zarządu ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. dotyczących redukcji zatrudnienia.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały w sprawie stanowiska wyrażającego
zaniepokojenie wobec planów Zarządu ISD Huta Częstochowa sp. z o.o dotyczących redukcji
zatrudnienia.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 210/XX/2013 w sprawie stanowiska wyrażającego zaniepokojenie wobec planów
Zarządu ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. dotyczących redukcji zatrudnienia została podjęta i

stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 28 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
Radny Henryk Drabik – przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w
sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – odczytał aneks złożony przez Pana Czesława Mirka do jego
skargi na Starostę Kłobuckiego. Następnie przedstawił wyjaśnienia Starosty Kłobuckiego
dotyczące przedmiotowej skargi.
Pan Czesław Mirek – nadmienił, że sprawa dotycząca pozwoleń na budowę toczy się w Sądzie
Administracyjnym w Gliwicach. Następnie ponownie odniósł się do sprawy dotyczącej naruszenia
prawa przy organizacji przetargów na wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg
powiatowych i wojewódzkich ogłoszonych w sezonie 2011/2012 i 2012/2013, nadużyć
finansowych, zmowy przetargowej oraz zamiaru zbycia działki będącej własnością Skarbu
Państwa.
Radny Zenon Witek – nadmienił, iż Pan Czesław Mirek przedstawia swoje racje, Starosta
przedstawia swoje wyjaśnienia – nie wiadomo tak naprawdę o co w tej sprawie chodzi. Dodał, że
Pan Mirek powinien podać tę sprawę do Prokuratury. Zaznaczył, iż jego zdaniem Rada nie
powinna tego rozpatrywać.
Starosta Roman Minkina – zaznaczył, iż należy rozdzielić dwie sprawy, z których jedna dotyczy
wyłącznie Skarbu Państwa – Rada Powiatu nie powinna się tym w ogóle zajmować, ponieważ leży
to w gestii Starosty, Wojewody. Odnosząc się do drugiej nadmienił, iż Pan Czesław Mirek używa
następujących określeń: przestępstwo, zmowa, przekręty, schadzki, fałszywe oświadczenia.
Zaznaczył, iż każdy obywatel, zgodnie z § 304 kodeksu postępowania karnego, ma obowiązek
zgłosić do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zauważył, że Pan Czesław
Mirek jako pierwszy powziął tę informację – w związku z powyższym, powinien to już dawno
zgłosić do odpowiednich organów. Nawiązując do sprawy dotyczącej przetargów przypomniał, iż w
jednym z pism podziękował Panu Mirkowi za wskazanie pewnego uchybienia, które faktycznie
mogło zaważyć na wyniku przetargu. Podkreślił, że przetarg został ponownie przeprowadzony.
Ponadto napomknął, iż wśród potencjalnych inwestorów przystępujących do przetargu był syn
Pana Czesława Mirka, który skłamał i potwierdził nieprawdę co do posiadania stosownego sprzętu,
co Pan Mirek w późniejszym piśmie zdementował. Starosta poinformował, że Powiatowy Zarząd
Dróg w Kłobucku jest już po kontroli audytora zewnętrznego. Dodał, iż czeka na protokół firmy
audytorskiej, który stwierdzi i ewentualnie potwierdzi czy pojawiało się to w poprzednich latach –
dopiero wtedy będzie mógł określić swoje stanowisko.

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – odnosząc się do sprawy Pana Dygudaja zapytał Starostę w
jakiej roli w niej występuje – w roli adwokata Pana Dygudaja czy też w roli obiektywnego Starosty.
Następnie przytoczył treść pisma Starosty Kłobuckiego skierowanego do Śląskiego Zarządu
Melioracji Oddział w Częstochowie. Podkreślił, że czytając to pismo odniósł wrażenie, iż Starosta
jest adwokatem Pana Stanisława Dygudaja. Dodał, że wydaje mu się, iż pismem tym Starosta
żąda jakiegoś odszkodowania bądź wypłacenia jakiejś należności Panu Dygudajowi. Przytoczył
również treść pisma Kierownika Oddziału Śląskiego Zarządu Melioracji będącego odpowiedzią na
pismo Starosty. Powiedział, że Pan Dygudaj dostaje pozwolenie na budowę, a Śląski Zarząd
Melioracji pisze, iż takie uzgodnienie nie stanowiło podstawy do dysponowania gruntem na cele
budowlane – w związku z powyższym nie została zawarta żadna umowa i nie ma jakichkolwiek
podstaw do dokonania rozliczeń pomiędzy Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych a
Panem Stanisławem Dygudajem. Poprosił Starostę o wyjaśnienie tej kwestii.
Starosta Roman Minkina – zwrócił uwagę, iż nie jest to temat XX Sesji Rady Powiatu – jest to
sprawa dotycząca Starosty, Wojewody i innych instytucji wyższego stopnia. Następnie zaznaczył,
że nie jest adwokatem Pana Stanisława Dygudaja. Dodał, że gdyby nim był, to być może już
dawno zakończyłby tę sprawę.
Pani Barbara Kosińska-Bus – radca prawny Starostwa Powiatowego w Kłobucku - wyjaśniła, że
Starosta w sprawie Pana Dygudaja występuje w charakterze pozwanego, ponieważ Pan Dygudaj,
jako powód, wystąpił z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa, który w tym przypadku
reprezentuje Starosta Kłobucki. Poinformowała, iż Pan Dygudaj twierdzi, że nakłady poczynione na
tę nieruchomość o powierzchni 148 metrów kwadratowych przewyższyły wartość działki.
Nadmieniła, że sprawa jest w sądzie z art. 231 § 1 kodeksu cywilnego. Dodała, iż Starosta
Kłobucki odmówił Pau Dygudajowi przeniesienia tej nieruchomości, a Pan Dygudaj pozwał Skarb
Państwa reprezentowany przez Starostę do sądu. Wspomniała, że postępowanie toczy się w
sądzie w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Częstochowie – wyroku jeszcze nie ma.
Ponadto zauważyła, że gdyby Starosta chciał zbyć nieruchomość Panu Dygudajowi, musiałby
mieć zgodę Wojewody.
Radny Tomasz Szymański – odnosząc się do kwestii dotyczącej przetargów powiedział, że jako
członek Komisji Rewizyjnej nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, iż skargę w zakresie
przetargów należy uznać za nieuzasadnioną. Zwrócił uwagę, że Starosta w jednym z pism
wyraźnie stwierdza, iż w przypadku przetargu w sezonie 2011/2012 Powiatowy Zarząd Dróg w
sposób rażący naruszył przepisy. Podkreślił, że Starosta sam się do tego przyznaje. Następnie
powtórzył, iż skarga jest nieuzasadniona w przypadku okresu 2012/2013.
Pan Czesław Mirek – powiedział, że jego syn nie złożył fałszywego oświadczenia – napisał tylko

jaki sprzęt posiada.
Radny Henryk Drabik – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Tomasza Szymańskiego
przypomniał,że czterech członków Komisji głosowało za uznaniem skargi za nieuzasadnioną,
jeden – wstrzymał się od głosu.
Pani Barbara Kosińska-Bus - wyjaśniła, że błąd pojawił się w opisie przedmiotu zamówienia.
Poinformowała, iż w opisie przedmiotu zamówienia w 2011 roku podano opis sprzętu do zimowego
utrzymania dróg o takich parametrach, który nie istnieje. Napomknęła, że taki opis został
przygotowany przez merytorycznych pracowników Powiatowego Zarządu Dróg. Powiedziała, iż
Pan Czesław Mirek zwrócił uwagę, że taki sprzęt nie istnieje, a Starosta przeprosił za jego błędne
opisanie – w konsekwencji przetarg został unieważniony, a następnie dokonano prawidłowego
opisu sprzętu. Pani Barbara Kosińska-Bus poinformowała ponadto, że działkę wydzielił geodeta na
zlecenie Pana Dygudaja. Sąd będzie badał czy działka ta rzeczywiście w taki sposób może istnieć
czy też nie. Nadmieniła, iż Pan Dygudaj dostał od Gminy 5 tys. zł. na usuwanie szkód
powodziowych – powiedział to w sądzie.

Zaznaczyła, że w tej części skarga nie podlega

rozpatrzeniu przez Radę Powiatu, ponieważ jest to zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej – tego typu skargi rozpatruje Wojewoda.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 3

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 211/XX/2013 w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 29 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
Radny Henryk Drabik – przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w
sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że pretensje Pana Kapuścika są w pełni uzasadnione.
Nadmienił, iż Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku jest

zobowiązany uprzedzić kontrolowanego o planowanej kontroli. Dodał, że postara się pomóc Panu
Kapuścikowi.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – odczytał pismo Pana Stanisława Kapuścika z dnia 2 maja
2013 roku skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
Powyższe pismo stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, iż Pan Kapuścik w przytoczonym wyżej piśmie stwierdza, że
jego zamiarem nie było składanie skargi na Starostę Kłobuckiego.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że zna sytuację przedstawioną przez Pana Kapuścika.
Poinformował, iż w planie zabudowy Gminy Panki teren ten jest przeznaczony pod zabudowę
letniskową, a prowadzona jest tam działalność przemysłowa. Zwrócił uwagę, że postawiony tam
garaż miał służyć do przechowywania jakiegoś sprzętu, a nie do prowadzenia takiej działalności.
Nadmienił również, iż pismo przytoczone przez Przewodniczącego Rady wpłynęło do Starostwa po
rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Rewizyjną.
Radny Piotr Derejczyk – przypomniał, iż autor skargi stwierdza, że to nie była skarga – zapytał czy
w związku z powyższym, Rada dalej musi się tym tematem zajmować i dlaczego jest to w
programie sesji. Nadmienił, że jeżeli nie jest to skarga, to powinna być w tym przypadku
zastosowana procedura administracyjna w postaci wszczęcia i tematem tym wcale nie musi
zajmować się Rada.
Pani Barbara Kosińska-Bus – zauważyła, że o tym czy coś jest skargą decyduje treść. Następnie
powiedziała, iż była to zdecydowanie skarga. Nadmieniła, że była ona rozpatrywana przez Komisję
Rewizyjną. Dodała, iż pismo odczytane przez Przewodniczącego zostało złożone po posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej. Wyjaśniła, że w piśmie tym Pan Kapuścik pisze tylko, że nie ma pretensji do
Starosty Kłobuckiego – nie oznacza to, że nie skarży się na działalność innych organów.
Zaznaczyła, iż w jej ocenie Pan Kapuścik co do zasady ma rację – jest tam prowadzona
działalność gospodarcza, która absolutnie nie powinna być w tym miejscu i w taki sposób
prowadzona. Jednocześnie zwróciła uwagę, że Starosta nie może sam podjąć pewnych działań,
ponieważ nie ma do tego kompetencji. Kompetencje do podejmowania działań w tej sprawie
posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Inspektor Sanitarny. Pani Barbara
Kosińska-Bus powiedziała, że to co Pan Kapuścik pisze na temat działania innych organów zostaje
przekazane do innych organów, natomiast to co dotyczy Starosty, nie powinno być w tym trybie
rozpatrywane. Wyjaśniła, że skoro Pan Kapuścik wycofuje zarzuty w stosunku do Starosty,
uchwała o przekazaniu Staroście do rozpoznania nie powinna być rozpatrywana przez Radę.

Powinna być natomiast rozpatrzona w części dotyczącej przekazania do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy Panki,
ponieważ Pan Kapuścik nie cofa skargi w stosunku do zjawiska jako takiego, tylko do Starosty
Kłobuckiego. Napomknęła, iż przygotowane zostały dwa projekty uchwał będące reakcją na skargę
Pana Kapuścika – jeden dotyczy przekazania do organów i ta skarga, w jej odczuciu, pozostaje,
ponieważ Pan Kapuścik się z niej nie wycofuje, wycofuje się zaś ze skargi na Starostę
Kłobuckiego. W związku z powyższym, ta druga uchwała powinna być wycofana z porządku obrad,
a uchwała o przekazaniu musi zostać przegłosowana.
Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że z wypowiedzi radcy prawnego jasno wynika, iż uchwała
dotycząca zarzutów stawianych bezpośrednio Staroście powinna być zdjęta z porządku obrad,
natomiast w przypadku drugiej powinno się dokonać zmiany w tytule – powinna być określona nie
jako skarga na Starostę Kłobuckiego,a jako skarga w sprawie i przekazana zgodnie z
właściwością.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapytał kto jest za wycofaniem z porządku obrad XX sesji
Rady Powiatu w Kłobucku przedmiotowego projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Projekt uchwały w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego został wycofany z porządku obrad.
PKT 30 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego.
Pani Barbara Kosińska-Bus – zaproponowała, aby – w związku z dyskusją przeprowadzoną w
punkcie 29 porządku obrad – do tytułu powyższego projektu uchwały wprowadzić zmianę i określić
go jako projekt uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 19 marca 2013 roku według
właściwości.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 212/XX/2013 w sprawie przekazania skargi z dnia 19 marca 2013 roku według
właściwości została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 31 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – wyjaśniając kwestię
remontów dróg powiatowych po okresie zimowym na odcinkach Borowa – Władysławów, Izbiska,
Mokra, Zawady, Ostrowy – Nowa Wieś powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie tych
remontów. Nadmienił, iż są one już praktycznie na ukończeniu – pozostały między innymi drogi
wymienione przez Radnego Derejczyka. Dodał, że drogi z mniejszymi ubytkami były zostawione
na koniec. Napomknął, iż ostatnio zajęto się drogą Ostrowy – Nowa Wieś. Poinformował, że w tym
temacie złożono stosowny wniosek powodziowy – być może uda się na niego pozyskać środki.
Wspomniał, iż remonty na pozostałych drogach zostaną prawdopodobnie wykonane jeszcze w tym
tygodniu. Dyrektor Tadeusz Pułka zwrócił uwagę na ograniczone możliwości remontów. Podkreślił,
że trzeba szukać środków zewnętrznych, ażeby najgorsze odcinki remontować w sposób
docelowy. Następnie oznajmił, iż drogi na terenie Gminy Miedźno zostaną w najbliższym czasie
naprawione. Odpowiadając na pytanie Radnego Andrzeja Kały dotyczące przebudowy drogi 492
na odcinku Kłobuck – Wręczyca poinformował, że w dniu 3 czerwca bieżącego roku w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich odbędzie się przetarg na cały odcinek. Powiedział również, iż czas realizacji
tego zadania jest rozpisany na dwa lata. Odnosząc się do pytania Radnego Tomasza
Szymańskiego dotyczącego przejścia dla pieszych nadmienił, iż Zarząd Dróg zaczął niedawno
malować te przejścia. Przypomniał, że w ubiegłym roku były one wymalowane w obrębie sklepu.
Podkreślił, iż przejście to zostanie namalowane w najbliższym czasie. Wspomniał, że PZD czeka
na dostawę farby. Wyjaśniając sprawę rozsypanego grysu powiedział, iż Kierownik zobaczył
najprawdopodobniej jakieś pęknięcie i chciał to naprawić. Dodał, że te grysy się oddzielą i nie
będzie tam wielkiego problemu. Odnosząc się do do stanu dróg powiatowych zauważył, iż nie ma
tyle środków, aby przeprowadzić te remonty w sposób zadowalający. Następnie odpowiadając na
interpelację Wiceprzewodniczącego Sądla stwierdził, że część z wniosków, o których wspominał,
została już zrealizowana – poinformuje o tym pisemnie. Nadmienił ponadto, że w Krzepicach
odbywać się będzie Bieg Krzepkich – w związku z tym wszystkie drogi w pobliżu zostały
obkoszone.
Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż Dyrektor Tadeusz Pułka wskazał, że remonty cząstkowe

będą wykonane do końca tygodnia. Zapytał czy tak będzie. Następnie zapytał o zakres wniosku
dotyczącego drogi Ostrowy – Nowa Wieś.
Pan Tadeusz Pułka – potwierdził, że remonty cząstkowe zostaną wykonane do końca tygodnia
Dodał, iż zostanie to uzupełnione grysami, ponieważ są to pojedyncze ubytki. Następnie
poinformował, iż wniosek został złożony na całą drogę, czyli na 6320 metrów. Nadmienił, że
komisja weryfikacyjna, która będzie ten wniosek weryfikować, na pewno jakąś część wyrzuci.
Dodał, iż liczą oni jaki jest procent uszkodzeń drogi. Wspomniał, że wskazał 65% - 70%. Ponadto
powiedział, iż podano kosztorys, który był do wniosku z RPO – jest to kosztorys na kwotę
5 mln 600 tys. zł. Podkreślił, że uzyskując nawet 50% tych środków, Powiat będzie w stanie
wykonać tę drogę. Napomknął także, iż trzeba dołożyć 20% własnych środków, bo poziom
dofinansowania ze środków powodziowych wynosi 80%.
Pani Małgorzata Szymanek – powiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy realizuje usługi
pośrednictwa pracy w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług pracy. W standardach tych określono szczegółowo, że
PUP nie może realizować krajowej oferty pracy, jeżeli jej zgłoszenie nie będzie zawierało
wszystkich danych wymaganych w ofercie pracy. Następnie poinformowała, iż pismo rozesłane w
ramach eksperymentu, o którym mówił Radny Derejczyk, nie ma znamiona oferty – zawiera prośbę
o pomoc w poszukiwaniu pracowników do nowo powstałej filii firmy Presto. Dodała, że są do niego
załączone tylko określone zadania i wymagania i to, co firma oferuje. Wskazana jest nazwa firmy i
numer REGON. Nadmieniła, że pierwsze co robi pośrednik pracy, to sprawdza podany numer
REGON w celu uwiarygodnienia danej firmy – w tym przypadku po sprawdzeniu okazało się, iż
pod wskazanym numerem nie figuruje dana firma. Podkreśliła, że dla Urzędu Pracy jest to znak, iż
firma ta jest nierzetelna, nie figuruje w ewidencji. Dyrektor Małgorzata Szymanek powtórzyła, że
opisy załączone do pisma nie spełniają w żaden sposób wymogów, jakie powinna spełniać oferta
pracy. Napomknęła, iż po złożeniu tej oferty pracy, w terminie późniejszym, pod tym samym
numerem REGON pojawiła się firma Praktyka Lekarska – wszystko wskazuje więc na to, że ta
firma nie istnieje. Wspomniała, że z artykułów prasowych wynika, iż 2/3 urzędów nie odpowiedziało
na to zgłoszenie. Stwierdziła, że jej zdaniem, jest to prawidłowe zachowanie urzędów pracy.
Pani Wiesława Desperak – odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Jerzego Sądla
powiedziała, że prawo do świadczeń i do pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym z uwzględnieniem
wszystkich stopni niepełnosprawności. Zauważyła, iż na terenie Powiatu Kłobuckiego tych
wniosków z roku na rok jest coraz więcej, a dofinansowań z PFRON, jeśli chodzi o plan finansowy,
coraz mniej. Następnie poinformowała, że w roku bieżącym, w porównaniu do roku ubiegłego,
środki zostały ograniczone o 377 tys. 476 zł. W związku z tym trzeba było podjąć decyzję komu w

pierwszej kolejności przyznać takie dofinansowania. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kłobucku powiedziała, że w przypadku turnusów rehabilitacyjnych, kwestię dotyczącą
tego komu w pierwszej kolejności przyznać dofinansowanie, reguluje rozporządzenie w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych, które weszło w życie w grudniu 2008 roku. Podkreśliła, iż mając
określoną pulę środków, zabezpieczono potrzeby wszystkich dzieci, które złożyły wnioski o turnus
rehabilitacyjny wraz z ich opiekunami oraz części osób z pierwszą grupą niepełnosprawności.
Nadmieniła, że 14 osób z pierwszą grupą takiego dofinansowania nie otrzymały. Wyjaśniła, iż w
chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć ile wniosków wpłynęło z Gminy Krzepice – przedstawi
taką informację na piśmie. Dodała, że jeżeli chodzi o bariery funkcjonalne, to w ich skład wchodzą
bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – w przypadku barier technicznych i w
komunikowaniu się do PCPR z terenu Gminy Krzepice nie wpłynął żaden wniosek. Natomiast w
przypadku barier architektonicznych, do PCPR wpłynęło 21 wniosków z całego Powiatu, z czego
14 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Cztery wnioski wpłynęły z Gminy Krzepice – zostały one
rozpatrzone pozytywnie. Na pozostałe nie było środków. Wspomniała, iż wnioski z zakresu barier
architektonicznych dotyczyły głównie dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a górna kwota dofinansowania wynosiła 4 tys. zł.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – napomknął, iż mieszkaniec Powiatu Kłobuckiego, Pan
Sebastian Szymonik, jest Dyrektorem PFRON w Warszawie. Zaproponował, aby wystosować do
niego pisma – być może udałoby się pozyskać więcej środków.
Pani Wiesława Desperak – nadmieniła, iż podejmowano już takie próby. Następnie wyjaśniła, że
środki PFRON-wskie dzielone są raz w roku na podstawie stosownego algorytmu. Na tej
podstawie PFRON przelicza kwotę dofinansowania dla poszczególnych Powiatów.
Radny Maciej Biernacki – odpowiadając na pytanie dotyczące funkcjonowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Hutce wspomniał o konflikcie pomiędzy podmiotem tworzącym, prowadzącym
Warsztaty, czyli Śląskim Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci a pracownikami
zatrudnionymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hutce. Napomknął, iż trudno określić źródło
tego konfliktu – wiadomo jednak, że pracownicy Warsztatów założyli związek zawodowy, co jest
sygnałem, że być może prawa pracownicze były tam naruszane. Następnie poinformował, iż
Zarząd Powiatu spotkał się w styczniu z kierownictwem Śląskiego Oddziału Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Dodał, że z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ma problemy w innych powiatach z prowadzeniem Warsztatów, np. w Powiecie Myszkowskim,
gdzie sprawa jest już podobno w sądzie. Podkreślił, że jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie
Warsztatów, to można powiedzieć, iż przebiega ono bez zakłóceń. Natomiast atmosfera, która tam
panuje, pozostawia wiele do życzenia. Oznajmił, iż planowane jest kolejne spotkanie z
kierownictwem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nadmienił, że być może Zarząd będzie zmuszony

podejmować działania w celu znalezienia innego podmiotu, który przejąłby to zadanie – trzeba
mieć jednak na względzie fakt zawarcia umowy między Śląskim Oddziałem a Powiatem na
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z zapisów której wynika w jakich okolicznościach
można rozwiązać umowę. Naczelnik Wydziału EKZ zaznaczył, iż głównym celem jest to, aby
Warsztaty te były prowadzone na terenie Powiatu Kłobuckiego – niekoniecznie przez Śląski
Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Powiedział również, że gdyby doszło do sytuacji, iż Oddział
Regionalny zrezygnuje z prowadzenia Warsztatów, czego wykluczyć nie można, to trzeba będzie
znaleźć inny podmiot, który przejmie to zadanie. Takie działania zostały już podjęte. Dodał, iż jest
to delikatna materia i nie chciałby mówić o szczegółach.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 33 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Wicestarosta Henryk Kiepura – odnosząc się do kwestii nadzoru nad PKS-em powiedział, iż taki
nadzór będzie pełny i wynikający z kodeksu handlowego oraz uprawnień właścicielskich. Dodał, że
jeżeli PKS będzie komunalny, to zostaną zachowane ulgi dla mieszkańców Powiatu, a przede
wszystkim dla uczniów. Ponadto poinformował, że kilka dni temu Powiatowy Zarząd Dróg w
Kłobucku odebrał nagrodę od Wojewódzkiego Zarządu Dróg za najlepiej pracujący powiatowy
zarząd dróg w województwie śląskim. Przekazał gratulacje dla Dyrektora i pracowników Zarządu
Dróg w Kłobucku.
Radny Jerzy Kiepura – nadmienił, iż docierają do niego sygnały od opiekunów Ośrodka Terapii
Zajęciowej w Hutce, że samochód zabierający dzieci z terenu Gminy Panki, Przystajń nie jeździ
regularnie.
Radny Maciej Biernacki – napomknął, iż zarzutów pod adresem sposobu funkcjonowania
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce dociera więcej. Jednocześnie zaznaczył, że pracownicy
Warsztatów mają niewielki wpływ na to, co tam się dzieje – każda decyzja musi być konsultowana
z Prezesem. Następnie wyraził nadzieję, iż dojdzie do znalezienia innego podmiotu, który przejmie
te Warsztaty.
Nie zgłoszono więcej wniosków ani oświadczeń.

PKT 34 – Zakończenie XX Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady
Powiatu Zbigniew Pilśniak, realizując czynności proceduralne, zamknął obrady XIX Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku
Zbigniew Pilśniak
Protokołowała: Kamila Serwińska

