PROTOKÓŁ NR XXVI/2014
Z
XXVI SESJI RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Z DNIA 30 KWIETNIA
2014 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXVI/2014
Z XXVI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 ROKU

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 910
Zakończyła się o godz. 1220
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 16
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 XXV 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Kłobuckiego za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
o stanie bezpieczeństwa Powiatu za 2013 rok.
12. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w roku 2013.

13. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
z działalności w 2013 roku.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Kłobuckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2014-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego
z zakresu dróg powiatowych dotyczącego przebudowy chodnika.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z zakresu dróg
powiatowych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej w celu remontu chodników.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Zakończenie XXVI Sesji Rady Powiatu.
Starosta Roman Minkina – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu
dwóch projektów uchwał i umieszczenie ich odpowiednio w punkcie 15 i 17 porządku obrad:
1/ projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla
Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku,
2/ projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie propozycję Starosty.
Głosowało 16 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 15



głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Głosowało 16 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 15



głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Zmieniony porządek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty i przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Kłobuckiego za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
o stanie bezpieczeństwa Powiatu za 2013 rok.
12. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w roku 2013.
13. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
z działalności w 2013 roku.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Kłobuckiego.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te
zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2014-2025.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego
z zakresu dróg powiatowych dotyczącego przebudowy chodnika.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z zakresu dróg
powiatowych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej w celu remontu
chodników.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

22. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
24. Zakończenie XXVI Sesji Rady Powiatu.
PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Radny Jacek Krakowian – powiedział, że gdyby Rada przyjęła protokół w zaproponowanej formie,
to złamałaby prawo. Wyjaśnił, iż na stronie 22 projektu protokołu znajdują się informacje, które
naruszają ustawę o ochronie danych osobowych. Zaznaczył, że musi nastąpić zmiana treści
protokołu na tej stronie, bo inaczej Rada złamie prawo – dokładnie art 6 ustawy o ochronie danych
osobowych.
Starosta Roman Minkina – przyznał rację Radnemu Jackowi Krakowianowi. Nadmienił, iż Rada nie
powinna przetwarzać danych osobowych. Zaproponował pominięcie danych osobowych w
protokole, który ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie wyjaśnił, że Policja
prowadzi dochodzenie i na bazie projektu protokołu z sesji ma wgląd do tego, co działo się
podczas obrad Rady Powiatu.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady
Powiatu z pominięciem danych osobowych.
Głosowało 16 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 14



głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Protokół z XXV 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 16 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 16



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.

Małgorzata Gworys

– 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 6 marca
2014 roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – poinformowała,
iż podczas Śląskiej Akademii Rynku Pracy zostały ogłoszone wyniki konkursu „Najlepszy Debiut w
Biznesie”. Wspomniała, że udział w konkursie mogli wziąć przedsiębiorcy, którzy w latach
2010 – 2012 pozyskali dotację z powiatowych urzędów pracy na otwarcie własnej działalności
gospodarczej i w dalszym ciągu prowadzą swoją firmę. Każdy urząd pracy mógł zgłosić jednego
przedsiębiorcę do udziału w tym konkursie. Wyboru laureata dokonała specjalnie powołana, na
podstawie regulaminu, Kapituła Konkursu. Pani Małgorzata Szymanek powiedziała, że nagrodę
główną, czyli statuetkę „Najlepszy Debiut w Biznesie” otrzymał dotacjo biorca Powiatowego Urzędu
Pracy w Kłobucku Rafał Kosowski – właściciel firmy „KOSOWSKI – MEBLE” z siedzibą w Kalei.
Starosta Roman Minkina – przedstawił dalszą część sprawozdania z działalności Zarządu z okresu
między sesjami.
Radny Piotr Derejczyk – poprosił o uszczegółowienie informacji dotyczących Projektu Region
Częstochowski. Zapytał na jakim etapie jest realizacja tego Projektu i jakie ustalenia zapadły.
Poprosił również o przedstawienie bardziej szczegółowej informacji na temat planowanej placówki
opiekuńczo – wychowawczej w Krzepicach.
Radny Jacek Krakowian – przypomniał, iż na ostatniej sesji Starosta Kłobucki informował, że
17 marca odbędzie się wyjazd do Kamiennej Góry w sprawie PKS-u. Następnie wspomniał, iż w
prasie lokalnej pojawiły się informacje, że radni Rady Gminy z Przystajni negatywnie
ustosunkowali się do pomysłu, aby gminy uczestniczyły w tym projekcie. Zapytał czy Starosta był
na tym wyjeździe i jak w tym Powiecie wygląda kwestia PKS-u.
Starosta Roman Minkina – odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Derejczyka powiedział, że

Region Częstochowski dotyczy przede wszystkim samorządów gminnych. Poinformował, iż doszło
do fazy, gdzie zaczęto mówić o podpisywaniu pewnych umów z operatorami. Dodał, że
samorządowcy, których to dotyczy mają pewne uwagi – między innymi w jakiej formie ma to być
prowadzone, czy w postaci indywidualnych umów czy jednej wspólnej umowy. Napomknął
również, że utworzył się zespół, który ma zdecydować jaką formę przyjąć. Zespół ten ma pracować
nad strategią. Ma też wyłonić odpowiedniego wykonawcę. Powtórzył, iż są to sprawy dotyczące
stricte samorządów gminnych. Nadmienił, że więcej informacji na ten temat mógłby na pewno
udzielić Wójt Andrzej Szczypiór. Następnie Starosta Kłobucki powiedział, że temat placówki
opiekuńczo-wychowawczej to temat, który pojawił się już dwa lata temu i dotyczył miejscowości
Waleńczów, gdzie placówka ta miała zostać utworzona. Wyjaśnił, iż jest to placówka utworzona na
bazie wychowanków, którzy do roku 2020 muszą opuścić obiekt Domu Dziecka znajdujący się w
Kłobucku przy ulicy 11 Listopada. Przypomniał, że jeżeli chodzi o Waleńczów, to były problemy z
dokumentacją. Przetransformowano to więc do Krzepic, gdzie trwają już mocno zaawansowane
prace, które mają się zakończyć 30 czerwca. Poinformował, iż przy zmianach adaptacji tego
budynku okazało się, że budynek ten jest budynkiem do celów oświatowych, nie jest przeznaczony
do celów mieszkaniowych. Trzeba było przeprowadzić pełen przebieg tych wszystkich
dokumentów z Urzędem Gminy.

Zaznaczył, że należy teraz przeprowadzić prace remontowe

związane głównie z zamontowanie drzwi przeciwpożarowych. Trzeba też dopasować drugą i
trzecią klatkę z tego bloku do tych celów.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał o plany Zarządu Powiatu w stosunku do budynku w Waleńczowie.
Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż prowadzone są rozmowy z Gminą Opatów. Dodał, że
obecnie trwa etap zmiany w planie przestrzennym zabudowy Gminy tego obiektu pod cele
mieszkaniowe i prowadzenie tych właśnie placówek. Starosta wspomniał, iż drugim etapem będzie
Waleńczów, a trzecim budynek po komisariacie w Miedźnie, który Powiat już komunalizuje.
Wicestarosta Henryk Kiepura – odpowiadając na pytanie Radnego Jacka Krakowiana przypomniał,
iż Powiat w Kamiennej Górze jest trzecim Powiatem, do którego zorganizowano wspólne wyjazdy
z samorządowcami z Powiatu Częstochowskiego. Zauważył, że Powiat w Kamiennej Górze jest o
połowę mniejszy od Powiatu Kłobuckiego – ich PKS też jest mniejszy mniej więcej o połowę. Mają
oni natomiast nieco inne rozwiązanie niż to w Częstochowie czy dwóch innych Powiatach, do
których również zorganizowano wcześniej wyjazdy. Poinformował, iż nie doszło tam do
rozdzielenia części pasażerskiej od części towarowej. Dodał, że PKS ten ma większe dochody i
obroty z samochodów ciężarowych niż z transportu osobowego. Ponadto zaznaczył, że PKS w
całości należy do Powiatu Kamienna Góra i zarządzają nim ci prezesi, którzy przez wiele lat go
prowadzili. PKS jest w bardzo dobrej formie i obsługuje wszystkie szkoły na terenie tego Powiatu.
Wicestarosta napomknął, iż mają też linie poza swoim Powiatem – obsługują łącznie kilkanaście

gmin, nie tylko pięć swoich. Nadmienił również, że są w bardzo dobrej kondycji finansowej – mają
bardzo nowoczesny tabor, a TIR-y obsługują trasy międzynarodowe i to jest ich główne źródło
dochodu. Ponadto wspomniał, iż nie dokładają do transportu pasażerskiego.
Radny Jacek Krakowian – poprosił Wicestarostę o komentarz do artykułu w gazecie, o którym
wspomniał wcześniej.
Wicestarosta Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, iż była to opinia pojedynczego radnego. Ponadto
wspomniał, że w jednej z lokalnych gazet pojawił się też tytuł, jakoby Powiat zdecydował się na
przejęcie częstochowskiego PKS-u, a wiadomo, iż tak nie jest.
Radny Jacek Krakowian – poruszył kwestię dotyczącą wjazdu do Polomarketu przy ulicy
Zamkowej. Zapytał czy jest to już ostateczny wjazd. Nadmienił, iż w ostatnich tygodniach
zauważył, że blokuje się tam płynność ruchu na rondzie. Zaznaczył, iż w takiej sytuacji sens ronda
straci całkowicie rację bytu. Zapytał czy opracowana została nowa organizacja ruchu.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg wydał zgodę na tzw.
prawoskręt. Dodał, iż na dzień dzisiejszy Polomarket nie ma zgody na ten wjazd – oprócz drogi
powiatowej jest tam też droga wojewódzka, z której Polomarket również otrzymał zgodę na
prawoskręt, ale pod warunkiem prowadzenia ruchu jednokierunkowego z wyjazdem na drogę
powiatową, czyli ulicę Zamkową. Zaznaczył, że inspektor budowlany ma to wszystko sprawdzić.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zadał następujące pytania:
1. czy wiadomo już kiedy odbędzie się sprawa apelacyjna,
2. czy w razie przegrania sprawy, Starostwo jest przygotowane do wypłacenia tej kwoty
łącznie z odsetkami,
3. ile środków wydano na projekt hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku i na
jakim etapie jest ta inwestycja,
4. czy sprzątanie rowów przy drogach powiatowych należy do Powiatowego Zarządu Dróg
czy do gmin,
5. kto jest obecnie właścicielem budynku i terenu dawnego dworca PKS w Kłobucku.
Radny Andrzej Kała – zapytał o stan drogi Grodzisko-Pierzchno-Libidza służącej jako objazd z
Wręczycy Wielkiej do Kłobucka. Zapytał czy planowane jest w najbliższym czasie wykonanie
dokumentacji na remont tej drogi. Wspomniał, iż na sesji Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej

Dyrektor PZD zadeklarował, że ma odpowiednie służby, które wykonają kosztorys. Następnie
zwrócił się z prośbą o potwierdzenie deklaracji wykonania dokumentacji na drogę Truskolasy –
Kuleje – Bór Zapilski. Zwrócił się również do służb medycznych z prośbą o interwencję w
kwestiach dotyczących pogotowia ratunkowego. Powiedział, że pogotowie wezwane z Ośrodka
Zdrowia we Wręczycy na ulicę Śląską 27, przyjeżdża na, ich zdaniem, Śląską 27, czyli do Policji
we Wręczycy – trzy posesje dalej – z zamiarem wycofania się z interwencji. Podkreślił, iż w ten
sposób można narazić czyjeś życie bądź zdrowie. Zauważył, że GPS-y, którymi posługują się
jednostki pogotowia ratunkowego mają w swojej pamięci taką błędną lokalizację. Poprosił o pomoc
w tej sprawie.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał o remont cząstkowy pozimowy na drodze między Ostrowami nad
Okszą a Nową Wsią. Wyjaśnił, iż mieszkańcy pytali go czy remont ten będzie planowany, a jeśli
tak, to w jakim zakresie, ponieważ PKS częstochowski sygnalizuje zawieszanie kursów autobusów
jeżdżących tamtą trasą.
Radny Jerzy Kiepura – zwracając się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
powiedział, że na ostatniej sesji Rady Gminy w Pankach, radni podjęli uchwałę o przyznaniu
pomocy finansowej w wysokości 20 tys. zł. z przeznaczeniem na remont Ośrodka Zdrowia w
Pankach. Dodał, iż sugestią radnych było, aby Dyrektor rozważył możliwość wykonania przy
samym Ośrodku co najmniej dwóch miejsc parkingowych dla osób korzystających z usług
Ośrodka, nie dla personelu. Wspomniał, że Gmina Panki wykonuje obecnie przebudowę terenu
wokół Ośrodka Zdrowia i wokół kościoła i przygotowała tam 11 miejsc parkingowych dla osób
korzystających z Ośrodka. Przypomniał, iż Ośrodek Zdrowia znajduje się na skrzyżowaniu drogi
powiatowej i drogi gminnej, a z drugiej strony znajduje się kawiarnia i pawilony handlowe. To
wszystko wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. Stąd też sugestia radnych, aby ułatwić
dojście do Ośrodka i korzystanie z niego.
Radny Tomasz Szymański – zadał następujące pytania:
1. kto dba o czystość i właściwe oczyszczanie chodników znajdujących się przy drogach
powiatowych,
2. dlaczego tak późno rozpoczęto sprawy związane z wyłonieniem wykonawcy w zakresie
pozimowej naprawy dróg,
3. co będzie dalej z drogą Kłobuck – Truskolasy przez Hutkę. Wyjaśnił, iż chodzi mu o
opracowanie dokumentacji. Nadmienił, że zaczyna tam mieć miejsce sytuacja podobna, jak
na objeździe Libidza – Grodzisko – Wręczyca. Dodał, iż jest tam wzmożony ruch
samochodów osobowych, a droga ulega dewastacji.
4. co Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg powie na temat tego, że zaczyna się „sypać” droga
Hutka – Kałmuki oddana do użytku jesienią 2010 roku.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapytał o drogę Parzymiechy – Giętkowizna, która jest już
bardzo zniszczona.
Wiceprzewodniczący Stanisław Sieja – nawiązał do 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino.
Informacja nt. „W 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino (Wspomnienie)” stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Zarządu Związku Powiatów
Polskich z dnia 10 marca 2014 roku skierowane do Przewodniczacego Rady Powiatu –
dot. Nowego modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
2. pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkigo w Katowicach z dnia 12 marca 2014 roku
skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu – zarządzenie Wojewody śląskiego,
3. pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku z dnia 9 kwietnia 2014 roku skierowane
do Rady Powiatu w Kłobucku – dot. Przesłania wykazu osób zobowiązanych do złożenia
oświadczenia o stanie majątkowym,
4. pismo Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach z dnia 19 marca 2014 roku skierowane do
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – dot, propozycji włączenia się w organizację
projektu teatralno-muzycznego,
5. pismo Radnego Jacka Krakowiana z dnia 7 marca 2014 roku przekazane do wiadomości
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – dot, sprostowania wypowiedzi na kolejnej
sesji,
6. pismo Pana Andrzeja Kleszczewskiego z dnia 24 marca 2014 roku przekazane do
wiadomości

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

w

Kłobucku

–

dot.

pozwolenia

wodnoprawnego,
7. pismo Pana Andrzeja Kleszczewskiego z dnia 5 kwietnia 2014 roku przekazane do
wiadomości

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

wodnoprawnego.
Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji.

w

Kłobucku

–

dot.

pozwolenia

PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
Wniosek Komisji Porządku Publicznego oraz wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej stanowią załącznik do protokołu z sesji.
PKT 10 – Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Kłobuckiego za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
Pan Tomasz Górka – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku – przedstawił
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za
okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 11 – Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
o stanie bezpieczeństwa Powiatu za 2013 rok.
Pan Zbigniew Desperak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku –
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu za 2013 rok.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Informacja

Komendanta

Powiatowego

Państwowej

Straży Pożarnej

w

Kłobucku

o stanie bezpieczeństwa Powiatu za 2013 rok stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 12 – Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w
roku 2013.
Pani Dorota Barańska-Kaczmarek – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –
przedstawiła informację na temat oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie
Kłobuckim w roku 2013.
Radny

Jacek

Krakowian

–

zapytał

jaki

jest

stan

osobowy

Powiatowej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej.
Pani Dorota Barańska-Kaczmarek – poinformowała, iż stan osoby instytucji jest stały i liczy 23
osoby.

Radny Jacek Krakowian – podziękował Pani Dorocie Barańskiej-Kaczmarek za dobrą współpracę
między szkołami a Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w roku 2013
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 13 – Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
z działalności w 2013 roku.
Pan Tomasz Sobiś – Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku –
przedstawił sprawozdanie Kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku z
działalności w 2013 roku.
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
z działalności w 2013 roku stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 14 – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Kłobuckiego.
Pan Tomasz Sobiś – przedstawił informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2013 dla Powiatu Kłobuckiego.
Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Kłobuckiego stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
PKT 15 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku.
Pani Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku –
przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te
zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku.
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 17



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 256/XXVI/2014 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przeznaczonych na te zadania dla

Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – przedstawił wraz z
uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
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 257/XXVI/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 17 – Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
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 17



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 258/XXVI/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził przerwę w obradach XXVI Sesji Rady Powiatu w
Kłobucku.
PKT 22 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
Pan Czesław Gizler – mieszkaniec Kłobucka – poinformował radnych o kradzieży drewna.
Powiedział, że sprawa została umorzona, a Policja nie przeprowadziła ponownego przesłuchania.
Zarzucił, iż nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Następnie zauważył, że każdy obywatel ma prawo
złożyć skargę, która musi zostać przyjęta – na Policji w Kłobucku jest jednak inaczej. Dodał, iż nie
ma żadnych szans na złożenie skargi na policjanta. Nadmienił również, że dzięki podinspektorowi
udało mu się złożyć skargę na policjanta, Pana Solnicę. Wspomniał o sytuacji jaka miała miejsce w
bieżącym roku na placu obok biura operatora sieci telefonii komórkowej PLUS w Kłobucku.
Powiedział, że wezwał Policję i poprosił o zbadanie stanu trzeźwości pracownicy tego biura – Pan
Solnica odmówił jednak przeprowadzenia tego badania, grożąc mu i szantażując go.
Pan Tomasz Górka – przypomniał, że jeżeli chodzi o sprawy umorzone, to istnieje instytucja
zażalenia w Prokuraturze i na każde postanowienie można złożyć zażalenie. Następnie
powiedział, iż proponował Panu Gizlerowi przyjęcie skargi przez innego funkcjonariusza, na co
Pan Gizler nie wyraził jednak zgody – dlatego musiał czekać. Ponadto zaznaczył, że dyżurny nie
jest od tego, aby przyjmować skargi – nadzoruje on pracę Komendy i przekazuje poszczególne
sprawy do różnych funkcjonariuszy. Pan Tomasz Górka oznajmił, iż wszystkie czynności zostały
wykonane. Ponadto podkreślił, że każda skarga jest przyjmowana.
Nie zgłoszono więcej wniosków ani zapytań.
PKT 18 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2014-2025.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata
2014 – 2025.
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 16



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 259/XXVI/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2014 – 2025 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 19 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego
z zakresu dróg powiatowych dotyczącego przebudowy chodnika.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych dotyczącego
przebudowy chodnika.
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 260/XXVI/2014 w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego
z zakresu dróg powiatowych dotyczącego przebudowy chodnika została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.

PKT 20 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z
zakresu dróg powiatowych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej w celu
remontu chodników.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych dotyczących wykonania
dokumentacji projektowej w celu remontu 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 261/XXVI/2014 w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadań publicznych z zakresu
dróg powiatowych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej w celu remontu
chodników została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 21 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Pani Barbara Kosińska-Bus – radca prawny Starostwa Powiatowego w Kłobucku – odpowiadając
na pytanie Wiceprzewodniczącego Jerzego Sądla poinformowała, że terminu apelacji nie ma i
trudno powiedzieć kiedy będzie – zależy to od wpływu spraw w sądzie apelacyjnym.
Pani Katarzyna Kurowska – odnosząc się do zapytania Wiceprzewodniczącego Jerzego Sądla
powiedziała, że sytuacja Powiatu na chwilę obecną wygląda dobrze – stan środków jest
zadowalający. Dodała, iż Zarząd Powiatu wdrożył już system oszczędnościowy – realizowane są
tylko te zadania, które są rzeczywiście konieczne. Nadmieniła, że gdyby okazało się, iż z końcem
roku konieczne będzie zapłacenie tego wyroku, z pewnością część środków przeznaczona będzie
z dochodów Powiatu, które nie zostaną wydatkowane, a częściowo Powiat będzie posiłkował się
kredytem, który zostanie wówczas zaciągnięty.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zapytał czy Zarząd Powiatu uważa, iż w razie przegrania
sprawy nie poniesie żadnej odpowiedzialności.
Pani Barbara Kosińska-Bus – powiedziała, że gdyby Powiat przegrał sprawę, pozostaje jeszcze

skarga kasacyjna od tego wyroku. Następnie podkreśliła, że aby przyjąć odpowiedzialność
Zarządu, trzeba mu przede wszystkim udowodnić jakiekolwiek zaniedbanie, winę w działaniu, brak
należytej staranności.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – nadmienił, iż nie można myśleć, że Powiat przegra tę sprawę.
Przypomniał, iż Powiat zapłacił za wykonanie robót.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – stwierdził, iż Starosta powinien zachować się honorowo.
Dodał, że powinna zostać poniesiona odpowiedzialność polityczna. Wyraził nadzieję, iż Starosta
dotrzyma słowa i po sprawie apelacyjnej poda, tak jak deklarował, Zarząd do dymisji.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że z jego strony taka deklaracja nie padła.
Wicestarosta Henryk Kiepura – powiedział, że sprawa ta jest bardzo ważna – za poważna, aby bić
z tego powodu pianę, tym bardziej, że ma bardzo wiele wątków poza prawnych. Dodał, iż sprawę
prowadziła Prokuratura. Przypomniał również, że toczy się jeden proces karny. Nadmienił też, iż
jest spór prawny między samorządem a firmą, a sprawą zajmuje się sąd. Wicestarosta napomknął,
że szkoda, iż Radny nie wykazał zainteresowania i troski i nie przeczytał odwołania i uzasadnienia
do niego, gdzie jest kilkanaście stron argumentów prawnych i faktycznych na podważenie wyroku
pierwszej instancji.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że te dokumenty nie są tajemnicą – są dostępne do wglądu.
Radny Jacek Krakowian – zaproponował, aby wszystkim radnym przekazać treść tej apelacji.
Wicestarosta Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, iż jest to linia obrony Powiatu w sprawie i
dokumenty te mogą być udostępnione do wglądu, do przeczytania, ale nie do rozpowszechniania
elektronicznego czy papierowego.
Radny Jacek Krakowian – zgodził się z Wicestarostą.
Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku –
odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Jerzego Sądla dotyczące hali sportowej
poinformował, że Powiat za dokumentację zapłacił 26 tys. 752 zł. Dodał, iż adaptacja projektu,
czyli dopasowanie go do istniejącej infrastruktury na obiekcie Zespołu Szkół Nr 1 kosztowało
35 tys. 55 zł. Naczelnik Piotr Mach nadmienił, że uzyskując zgodę Zarządu Powiatu, a co za tym
idzie uchwałę Rady Powiatu dotyczącą inwestycji wieloletnich, Wydział jest w stanie w przeciągu
półtora miesiąca uruchomić wszystkie procedury.

Pan Zbigniew Wydmuch – p.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – udzielając
odpowiedzi na zapytanie Wiceprzewodniczącego Jerzego Sądla wyjaśnił, iż sprzątanie rowów przy
drogach powiatowych należy do zarządcy tych dróg, czyli w tym przypadku do Powiatowego
Zarządu Dróg w Kłobucku. Poinformował, że PZD wykonuje te czynności na bieżąco i własnymi
siłami. Zauważył również, że bywa jednak, iż posprzątane rowy i pobocza po dwóch dniach znowu
są zaśmiecone.
Starosta Roman Minkina – odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
dotyczące tego kto jest właścicielem obiektu po byłym PKS-ie w Kłobucku nadmienił, iż
Wiceprzewodniczący otrzymał już chyba tę informację. Napomknął, że właścicielem są już inne
podmioty. Dodał, iż Powiat nie ma jakiegoś większego wpływu na to wszystko, co się stało.
Zaznaczył, że starano się, aby tereny te wróciły z powrotem do zasobów Skarbu Państwa albo aby
zostały skomunalizowane pod kątem Gminy. Odnosząc się do pytania Radnego Andrzeja Kały
dotyczącego drogi Libidza – Pierzchno – Grodzisko powiedział, że droga ta do końca roku niestety
nie będzie wyremontowana – będzie utrzymywana w przejezdności. Do całkowitego remontu tej
rogi można się przymierzyć w następnej kadencji. Wspomniał, iż do 4 grudnia ma zostać
zakończona inwestycja związana z przebudową drogi wojewódzkiej relacji Kłobuck – Wręczyca –
jakiekolwiek roboty w tej chwili byłyby więc bezcelowe. Ponadto nadmienił, że jeżeli chodzi o
potwierdzenie deklaracji wykonania dokumentacji na drogę Truskolasy – Kuleje – Bór Zapilski, to
ta deklaracja jest podtrzymana.
Pan Marian Nowak – odnosząc się do kwestii poruszonej przez Radnego Andrzeja Kałę
powiedział, że mapa elektroniczna, którą posługuje się pogotowie częstochowskie została
udostępniona nieodpłatnie przez Wojewodę w ramach jego zadań, czyli odpowiedzialności za
państwowe ratownictwo medyczne. Zauważył, że jak każda mapa, nie jest ona wolna od wad.
Następnie poprosił Radnego o podanie daty tego zdarzenia. Wspomniał, iż udało się odnaleźć
wyjazd do Ośrodka Zdrowia we Wręczycy z dnia 10 kwietnia i było to wezwanie do zawału – ale tu
nie było problemu. Nie wie więc czy to było to zdarzenie. Zaznaczył, że trzeba reagować na takie
sytuacje. Udzielając odpowiedzi na zapytanie Radnego Jerzego Kiepury dotyczące Ośrodka
Zdrowia w Pankach powiedział, że ta inwestycja będzie zrealizowana w roku bieżącym z tym, że
jest to inwestycja przeprowadzana w części ze środków zewnętrznych, czyli z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, a wnioski trzeba składać rok wcześniej. Dodał, iż wniosek jest
zatwierdzony. Dofinansowanie zostało potwierdzone, więc nie jest możliwa zmiana tego projektu w
tym roku. Nadmienił, że jest to duża inwestycja – kosztorysowo jest to 280 tys. zł. Pan Marian
Nowak powiedział, iż ZOZ widzi potrzebę wykonania tam podjazdu. Docelowo planowane jest
wykonanie tego od strony ulicy – byłby tam i podjazd i miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
Zaznaczył, że cieszy go, iż Gmina jest tym zainteresowana.

Starosta Roman Minkina – odpowiadając na pytanie Radnego Piotra Derejczyka dotyczące
odcinka drogi Ostrowy nad Okszą – Nowa Wieś powiedział, że odcinek ten na pewno będzie
remontowany pod kątem przejezdności. Dodał, iż przygotowywany jest remont całej tej drogi – ma
to być skończone do końca lipca.
Pan Zbigniew Wydmuch – udzielając odpowiedzi na zapytanie Radnego Tomasza Szymańskiego
poinformował, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest to właściwie
obowiązek właścicieli lub użytkowników działek przylegających do tych chodników. Gminy również
mają pewne zadania w tym zakresie. Wyjaśnił, że w przypadku dróg powiatowych wygląda to tak,
iż częściowo robi to zarządca drogi a częściowo gmina. Ponadto zauważył, że chodniki znajdują
się przede wszystkim w terenach zabudowanych. Odnosząc się do pytania dotyczącego
dokumentacji na przebudowę ciągu dróg Kłobuck – Hutka – Truskolasy wspomniał, iż Zarząd
Powiatu na jednym z posiedzeń analizował tę sprawę i jest zainteresowany, aby ta droga była
przebudowana. Na razie nie ma jednak żadnych konkretnych decyzji ani terminów co do
wykonania dokumentacji na tę drogę. Jeżeli natomiast chodzi o nakłady potrzebne na przebudowę
tej drogi, to Powiatowy Zarząd Dróg jest w stanie bezkosztowo wykonać kosztorys inwestorski –
nie jest to oczywiście szczegółowy kosztorys. Następnie, udzielając odpowiedzi na pytanie
Radnego Andrzeja Kały, nadmienił, iż chciałby potwierdzić to, co mówił na sesji Rady Gminy –
mianowicie, że PZD jest w stanie wykonać bezkosztowo kosztorys dotyczący drogi Grodzisko –
Pierzchno – Libidza. Wyjaśniając kwestię dotyczącą odcinka drogi Hutka – Kałmuki powiedział, iż
w tej chwili nie ma tam ubytków w jezdni. Można natomiast zauważyć na tej drodze pewne
powierzchnie, gdzie objawia się wadliwość masy asfalto-betonowej, która została użyta do
wykonania tej nawierzchni, czyli można domniemywać, że skład tej masy nie był odpowiedni. Na
razie nie ma jednak potrzeby wymiany części nawierzchni – można ją ewentualnie uszczelnić
grysami i emulsją. Poinformował również, iż nie ma już gwarancji na tę drogę – minęła ona w roku
2013.
Starosta Roman Minkina – odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczące
drogi

Parzymiechy – Giętkowizna powiedział, że jest projekt i jeżeli pojawią się jakiekolwiek

środki, to Powiat jest gotowy do działania.
Radny Tomasz Szymański – zapytał dlaczego przy rozmowach z wykonawcą drogi Kłobuck –
Wręczyca nie wzięto pod uwagę sytuacji, że może zostać uszkodzona droga Truskolasy – Hutka –
Kłobuck. Nadmienił, iż z tego co się orientuje, środki na remont tej drogi będzie musiał wyłożyć
tylko Powiat – nie będzie tym obciążona firma, która buduję tę drogę wojewódzką.
Starosta Roman Minkina – nadmienił, że jeżeli chodzi o jakąkolwiek refundację w zakresie
naprawy dróg służących jako objazdy, to rozmowy były prowadzone. Zapewnił, iż będą

podejmowane dalsze działania w celu choćby częściowego zwrotu tych kosztów. Nadmienił, że
wcześniej ktoś tego nie dopilnował, a on nie będzie za tę osobę odpowiadał.
Pan Piotr Mach – odpowiadając na zapytanie Radnego Tomasza Szymańskiego dotyczące
opóźnień w sprawach związanych z wyłonieniem wykonawcy w zakresie pozimowej naprawy dróg,
podkreślił, że nie ma żadnego opóźnienia, jeżeli chodzi o złożenie wniosku przez Zarząd Dróg czy
prace rozpoczęte przy procedurze przetargowej. Napomknął, iż wniosek Komisji Porządku
Publicznego jest prawdopodobnie słuszny – są jednak lata, kiedy o tej porze na drogach może
jeszcze zalegać śnieg i błoto pośniegowe. Wyjaśnił, że jedna z firm w postępowaniu przetargowym
złożyła dokumenty, w których przyznała się do tego, że ma zaległości podatkowe. Zamawiający
żądał, aby firmy nie miały żadnych zaległości podatkowych, a wykonawca się do tego przyznał.
Komisja przetargowa wnioskowała więc do Starosty o wykluczenie wykonawcy z przetargu –
Starosta taką decyzję podjął, a firma, wykorzystując możliwość prawną, odwołała się od tego do
Krajowej Izby Odwoławczej. Posiedzenie komisji orzekającej odbyło się 16 kwietnia, a 17 kwietnia
miało być dopiero ogłoszone orzeczenie. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo czy jest to orzeczenie,
postanowienie czy wyrok – nie ma uzasadnienia, nie ma niczego. Starosta wysłał pismo do
prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z prośbą o przesłanie wyroku. Pan Piotr Mach zwrócił uwagę,
że Krajowa Izba Odwoławcza pełni rolę sądu i wpływanie na decyzję w jakikolwiek sposób jest
niemożliwe i nierealne. Ponadto nadmienił, iż taki przypadek zdarza się raz na jakiś czas i może
się zdarzyć na każdym postępowaniu przetargowym, które jest prowadzone w sposób prawidłowy.
Starosta Roman Minkina –powiedział,że trzeba zaczekać na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
Radny Jacek Krakowian – wracając do sprawy WADROX-u powiedział, że sprawa sądowa będzie
trwać długo i nie należy liczyć na to, że skończy się w roku bieżącym. Dodał, iż sprawa może trwać
kilka lat. Następnie podkreślił, że te środki zablokują na kilka lat rozwój Powiatu czy jakiekolwiek
inwestycje.
Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż przebieg sprawy będzie cały czas monitorowany.
Radny Tomasz Szymański – oznajmił, iż wniosek Komisji Porządku Publicznego uważa za jak
najbardziej zasadny.
Radny Jacek Krakowian – nawiązując do wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej, który jego zdaniem jest zasadny, zapytał czy Starosta zacznie już w jakiś sposób go
realizować. Powiedział, że Starosta powinien podjąć takie rozmowy celem pomocy osobom
najbardziej potrzebującym.

Starosta Roman Minkina – zauważył, iż Zarząd Powiatu musi zająć stanowisko wobec każdego
wniosku. Następnie wyjaśnił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku jest w 100%
zaspokojone, jeżeli chodzi o wyjazdy służbowe. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż ten samochód nie
byłby przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, tylko do obsługi PCPR.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 23 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Zenon Witek – odnosząc się do sprawy WADROX-u powiedział, że trwa oczekiwanie na
wyrok. Nadmienił, iż nie wiadomo jaki on będzie – według niego niekorzystny. Stwierdził, że
zablokowało to rozwój Powiatu Kłobuckiego. Następnie oznajmił, iż winni tej sytuacji, jeżeli byliby
ludźmi honoru, powinni ponieść odpowiedzialność polityczną, a potem – po wydaniu wyroku –
odpowiedzialność materialną. Ponadto nadmienił, że obecną sytuację można porównać do tego,
co jest na Ukrainie, Białorusi i w Rosji.
Starosta Roman Minkina – w imieniu władz Powiatu zaprosił wszystkich na Europejski Piknik
Rodzinny, który odbędzie się 1 maja na stadionie OSiR w Kłobucku.
Nie zgłoszono więcej wniosków ani oświadczeń.
PKT 24 – Zakończenie XXVI Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady
Powiatu Zbigniew Pilśniak, realizując czynności proceduralne, zamknął obrady XXVI Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku.
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