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PROTOKÓŁ NR XXIX/2014
Z XXIX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 910
Zakończyła się o godz. 1110
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 – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.
Realizując czynności proceduralne Pan Zbigniew Pilśniak stwierdził, że w sesji uczestniczy 17
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 XXVIII 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. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
11. Informacja na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie do roku
szkolnego 2014/2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń
zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego.
14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń
znajdujących się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku, stanowiącym
własność Powiatu Kłobuckiego
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
20. Zakończenie XXIX Sesji Rady Powiatu.
Wicestarosta Henryk Kiepura – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie uczczenia 75 rocznicy utworzenia
Polskiego Państwa Podziemnego.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie propozycję Wicestarosty Kłobuckiego.
Głosowało 19 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 19



głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Propozycja zmiany porządku obrad została przyjęta.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Głosowało 19 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 19



głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Zmieniony porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty.
PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji
Rady Powiatu.

Głosowało 19 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 19



głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

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


głosów „ za „ - …………………… .oddano 19



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

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

Jerzy Kiepura

– Przewodniczący

2.

Andrzej Kała

– Członek

3. Małgorzata Grzyb

– Członek

PKT 6 – Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Wicestarostę Kłobuckiego o przedstawienie
informacji z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Informację o pracy Zarządu Powiatu z okresu między sesjami, tj. od sesji w dniu 26 czerwca
2014 roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.
Radny Zenon Witek – nadmienił, iż Starosta Kłobucki wspomniał o pracach na ulicy Szkolnej.
Zapytał na jakim odcinku mają wykonywane te prace i co tam ma być robione.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że prace mają być wykonywane na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 492 od Szkoły Podstawowej Nr 2 aż do nakładki wykonanej już za ulicą Witosa.
Dodał, iż kosztorys opiewa na sumę, na którą Powiat niestety na chwilę obecną nie stać.
Zaznaczył, że prace będą wykonane, zgodnie z możliwościami finansowymi, w dwóch etapach.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Zenon Witek – zapytał czy Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku posiada Statut i czy jest on
dostępny na stronie internetowej – jeśli nie, to czy mógłby go otrzymać w wersji papierowej.
Zapytał również czy Starosta lub któryś z członków Zarządu Powiatu orientuje się czy zapadł
wyrok w sprawie Pana Witwickiego i czy ta sprawa była karna czy cywilna. Następnie poruszył
kwestię uszkodzonego pasa z kostki na rondzie w Kłobucku w miejscu skrzyżowania ulic
Częstochowskiej, Wieluńskiej i Staszica – zapytał kiedy zostanie to wyremontowane.
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 Pana Czesława Gizlera z dnia 30 lipca 2014 roku przekazane do wiadomości
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – dot. funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w
Kłobucku,
2/ Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach z dnia
8 sierpnia 2014 roku skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku –
dot. ogłoszenia na rok 2015 postępowania w trybie konkursu na zawieranie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie w zakresie geriatria – hospitalizacja,
3/ Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach z dnia
3 września 2014 roku skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – odp. na
zaproszenie na sesję zaplanowaną na dzień 9 września 2014 roku,
4/ Pismo z Biura Korespondencji i Informacji

Kancelarii Sejmu z dnia 16 lipca 2014 roku

skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – dot. ustanowienia danego roku
rokiem osoby albo wydarzenia.
Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji.
PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
Wniosek Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku stanowi załącznik do protokołu z
sesji.

PKT 10 – Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Kłobuckiego.
Radny Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kłobucku – nadmienił, iż w tym temacie powinien wypowiedzieć się
przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia. Wspomniał, że Przewodniczący Rady informował
wcześniej o zaproszeniu na sesję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Narodowego
Funduszu Zdrowia w celu porozmawiania na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych na
terenie Powiatu Kłobuckiego. Wspomniał, iż w 2010 roku, kiedy były konkursy i kiedy podpisywano
umowy z NFZ na trzy lata, światło dzienne ujrzały dysproporcje w wysokości przeznaczonych
środków na poszczególne powiaty. Podkreślił, że w roku bieżącym taka sytuacja zaistniała w
przypadku opieki długoterminowej, kiedy to znowu wysokość środków przeznaczonych dla
Powiatu Kłobuckiego znacząco różni się od wysokości tych środków przeznaczonych dla powiatów
ościennych – stąd też w porządku obrad sesji znalazł się projekt uchwały w sprawie przyjęcia
przez Radę Powiatu stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Radny Maciej Biernacki powiedział, że prawdopodobnie będą
aneksowane umowy z dotychczasowymi świadczeniodawcami we wszystkich zakresach – dotyczy
to podmiotów publicznych i niepublicznych. Dodał, iż prawdopodobnie aneksy będą zawarte z NFZ
do połowy 2016 roku, a po tej dacie będą zawarte nowe umowy. Zwrócił uwagę, że działanie
Śląskiego Oddziału Regionalnego NFZ jest niezrozumiałe – trudno wyczuć jak będzie postępował
NFZ. Zauważył też, iż dysproporcje wciąż występują.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – nadmienił, że być może na następną sesję znowu zaprosi
Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego NFZ.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 11 – Informacja na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie
do roku szkolnego 2014/2015.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił informację na temat sytuacji w placówkach oświatowych
oraz ich przygotowanie do roku szkolnego 2014/2015.
Radny Zenon Witek – wspomniał, że od paru lat pyta o to samo – czy po okresie maturalnym
dyrekcje poszczególnych szkół prowadzą jakąś statystykę dotyczącą tego na jakie uczelnie dostali
się ich absolwenci. Powiedział, że do tej pory nikt nie był tym zainteresowany.
Radny Maciej Biernacki – powiedział, że taką informację przedstawia co roku – przedstawi ją
również w tym roku na kolejnej sesji Rady Powiatu. Nadmienił, iż dzisiejsza informacja ma
charakter wstępny. Dodał, że na następnym posiedzeniu Rady przedstawi statystykę dotyczącą
między innymi tego jakie kierunki, jakie uczelnie wyższe wybrali absolwenci szkól z terenu Powiatu

Kłobuckiego. Będzie też pełna informacja na temat matur, w tym także egzaminu zawodowego.
Radny Zenon Witek – powiedział, że nigdy nie słyszał, aby taka informacja, taka statystyka była
przedstawiana na sesji. Dodał, iż nikt z nauczycieli i dyrekcji nie był tym w ogóle zainteresowany.
Radny Maciej Biernacki – powiedział, że taką informację przedstawiał zarówno w roku ubiegłym,
jak i dwa lata temu. Podkreślił, iż informację tę przedstawia w październiku, kiedy wiadomo już na
jakie uczelnie zostali przyjęci absolwenci szkół z terenu Powiatu Kłobuckiego.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 12 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż Powiat wielokrotnie interweniował w tej sprawie – niestety
beż żadnego efektu. Wyraził nadzieję, że nowa Pani Dyrektor podejdzie do tej sprawy inaczej.
Radny Maciej Biernacki – zawnioskował, aby przedmiotowe stanowisko zostało przekazane
zarówno do Śląskiego Oddziału Regionalnego Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i do Wojewody
Śląskiego.
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 17



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 282/XXIX/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia została podjęta i stanowi załącznik
do protokołu z sesji.

PKT 13 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego.
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 283/XXIX/2014 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 14 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze
2014 roku.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła informację o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2014 roku.
Radny Zenon Witek – zapytał ile wraz z odsetkami będzie wynosiła kwota z tytułu odszkodowania
na rzecz firmy DROG BUD.
Pani Katarzyna Kurowska – poinformowała, że wraz z odsetkami będzie to maksymalnie
3 mln 500 tys. zł. Dodała, iż odsetki naliczane są do trzech lat, a po trzech latach świadczenia
okresowe przedawniają się. Wspomniała również, że okres trzech lat minie w styczniu bądź w
lutym 2015 roku.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.
Radna Aniela Stopa – zapytała dlaczego rezygnuje się z przebudowy drogi Kluczna – Kamińsko.
Nadmieniła, iż nie wie czy będzie to zrozumiałe dla mieszkańców Gminy Przystajń, którzy ciągle

zarzucają, że Powiat nie dba o odleglejsze od siebie tereny – dba o Kłobuck. Dodała, iż tak się
rzeczywiście dzieje – rezygnuje się z przebudowy bardzo zniszczonej drogi na rzecz Kłobucka.
Starosta Roman Minkina – poinformował, iż Powiat Kłobucki, jako jeden z nielicznych w
województwie śląskim, otrzymał promesy, czyli przyrzeczenie, zapewnienie środków finansowych,
dzięki którym robi to co może. Napomknął, że jeśli Powiat ma już informację, iż żadnej czwartej
promesy nie otrzyma, to odblokowane zostaną środki, które na dzień dzisiejszy są zatrzymane w
budżecie – przytrzymane na realizację tej inwestycji. Powiedział, że Powiat nie otrzyma już żadnej
promesy w tym roku. Zaznaczył, iż nie jest to żadne działanie krzywdzące dla mieszkańców
poszczególnych gmin. Wyjaśnił, że są to promesy powodziowe otrzymywane z Urzędu
Wojewódzkiego. Dodał, iż w następnym roku Kluczna jest pierwsza na liście do realizacji.
Nadmienił, że jeśli ta promesa przyszłaby jeszcze w tym roku jako czwarta, to byłaby realizowana.
Radna Aniela Stopa – zapytała jaka jest wielkość udziału finansowego Powiatu w stosunku do tej
promesy.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że jeżeli chodzi o środki powodziowe, to dotacja wynosi
790 tys. zł. Dodał, że jeśli chodzi o partycypację, to zarówno w przypadku Gminy Przystajń, jak i
Powiatu Kłobuckiego są to środki w wysokości 79 tys. zł.
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 14



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 284/XXIX/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku,
stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego.
Pani Maria Lasota – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku –

przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w
Kłobucku, stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego.
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 17



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 285/XXIX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w Kłobucku,
stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
Pan Jerzy Sądel – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – poruszył temat przebudowywanej
drogi wojewódzkiej Kłobuck – Wręczyca. Poinformował radnych o działaniach podjętych przez
niego w tej sprawie, między innymi o złożeniu w Sejmie interpelacji do Ministra Infrastruktury i
wygłoszeniu oświadczenia. Wspomniał również o jutrzejszym spotkaniu w Sejmie z delegacją.
Dodał, że przygotowywana jest także kontrola z Ministerstwa. Poseł Jerzy Sądel powiedział, iż w
gazecie Kulisy Powiatu ukaże się obszerny artykuł dotyczący wspomnianej drogi.
Radny Józef Borecki – poruszył sprawę dotyczącą kontraktów z NFZ. Zauważył, iż Powiat
Myszkowski, choć mniejszy od Powiatu Kłobuckiego, ma czterokrotnie większe kontrakty niż
Powiat Kłobucki. Następnie wspomniał o geriatrii, stomatologii i rehabilitacji. Poprosił Posła
Jerzego Sądla o interwencję w sprawie dotyczącej kontraktów.
Pan Jerzy Sądel – powiedział, że jeżeli chodzi o kontrakty, o specjalistykę to sytuacja jest tragiczna
w całej Polsce. Nadmienił, iż rozmawiał z Panią Garus. Dodał, że złożył wniosek do Narodowego
Funduszu Zdrowia. Następnie powiedział, iż może złożyć interpelację do Ministra Zdrowia –
wówczas znane będzie chociaż stanowisko w tej sprawie.
Starosta Roman Minkina – odnosząc się do sprawy drogi wojewódzkiej nr 492 powiedział, że
większość zjazdów jest samowolą. Poinformował, iż z 40 zjazdów znajdujących się na tym

odcinku, trzy będą realizowane, ponieważ stwierdzono ich zgodność; w przypadku czterech zgłoszone są wnioski i będą wykonane na koszt właściciela; trzy złożone wnioski zostały
zaskarżone do SKO; sześciu właścicieli złożyło wnioski; dziewiętnastu nie złożyło wniosków. Tak
wygląda statystyka. Dodał, że jeden właściciel złożył wniosek na lokalizację – zostało to jednak
zaopiniowane negatywnie. W przypadku trzech zjazdów brak jest własności gruntowej. Wspomniał
również, iż wywiązał się inny temat w ulicy Staszica w Kłobucku, w drodze nr 492 dotyczący tzw.
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Starosta Kłobucki nadmienił, że Powiat zareagował na to, iż
drogi wojewódzkie nie chcą podłączać kanalizacji ściekowej, deszczowej do nowo tworzonej
kanalizacji deszczowej. Podkreślił, że Burmistrz Miasta Kłobucka posiada projekt techniczny
przykanalików kanalizacji sanitarnej.
Pan Jerzy Sądel – poprosił Starostę o udostępnienie tej dokumentacji w celu przedstawienia jej na
spotkaniu z Wiceministrem.
Wicestarosta Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, iż jednostki samorządu terytorialnego są od siebie
niezależne, nie podlegają też wprost sterowaniu przez administrację rządową. Powiedział, że ten
problem można rozwiązać tylko poprzez rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg i Marszałkiem
Województwa, którzy są inwestorem, mają inspektora nadzoru itp. Dodał, iż na tej drodze
rzeczywiście jest dużo nieprawidłowości, np. jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Zaznaczył,
że od tematów technicznych jest inspektor nadzoru, zespół kierujący tą budową, odbywają się
spotkania – tam należy to zgłaszać, żeby rozwiązywać problemy, a nie je rozdmuchiwać i w
postaci interpelacji wygłaszać w Sejmie, ponieważ to sprawie nie pomoże.
Pan Jerzy Sądel – zapytał czy Wicestarosta sugeruje, że jego interwencja w tej sprawie była
niepotrzebna.
Wicestarosta Henryk Kiepura – powiedział, że każda interwencja, która idzie w dobrym kierunku
jest potrzebna – natomiast nie w Sejmie, nawet nie z Ministrem, bo Minister nie nakaże
Marszałkowi jakichś zadań, ponieważ nie leży to w jego kompetencji. Wicestarosta podkreślił, iż
powinno się mówić wprost jakie prawo obowiązuje, a nie robić niepotrzebny szum wokół sprawy.
Pan Jerzy Sądel – podkreślił, iż to nie była jego inicjatywa, tylko inicjatywa ludności, mieszkańców,
którzy prosili go o interwencję.
Radny Maciej Biernacki – odnosząc się do tematu kontraktowania świadczeń zdrowotnych
przypomniał, że w roku 2010 i 2011 podejmował wiele działań, dzięki którym dostępne są niektóre
świadczenia, których do tej pory nie było. Nadmienił, iż wielokrotnie zwracał uwagę, jak gdyby
przygotowując do nowego okresu kontraktowania, że są dysproporcje, o czym dyskutowano

zarówno w obecnej, jak i w poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Wspomniał, że również rozmawiał
z Panią Garus i był z nią na spotkaniu u Dyrektora Oddziału Śląskiego. Następnie zaznaczył, iż w
interesie wszystkich mieszkańców Powiatu Kłobuckiego jest wspólne działanie, a nie zwalczanie
siebie.
Radny Henryk Drabik – zapytał Posła Jerzego Sądla jakie działania zamierza podjąć w celu
zwiększenia odstrzału dzików na terenie Powiatu Kłobuckiego, a także w całym kraju. Zapytał
również czy szkody wyrządzone przez sarny w gryce podlegają odszkodowaniu.
Pan Jerzy Sądel – poinformował, iż szkody wyrządzone przez sarny od kilku lat podlegają
odszkodowaniu. Odnosząc się do pierwszego zapytania Radnego Drabika powiedział, że nie ma
realizacji odstrzału dzików – szkody są coraz większe, a dzików nie ma odstrzelonych. Nadmienił,
że interpelacje w tej sprawie nic nie dają, bo zmienić prawo nie jest łatwo. Zaznaczył, iż za szkody
wyrządzone przez dziki odpowiadają koła łowieckie. Zauważył, że nie ma mocnego lobby, żeby
zmienić prawo w tym zakresie. Dodał, iż ekspansja dzików jest niespotykana od wielu lat – są
tysiące skarg z całej Polski.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził przerwę w obradach XXIX Sesji Rady Powiatu w
Kłobucku.
PKT 19 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
Nie było.
PKT 17 – Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego.
Wicestarosta Henryk Kiepura – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
uczczenia 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych, w tym :


głosów „ za „ - …………………… .oddano 15



głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0



głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 286/XXIX/2014 w sprawie uczczenia 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 18 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Starosta Roman Minkina – odpowiadając na zapytanie Radnego Zenona Witka dotyczące Statutu
Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że PZD posiada Statut, którego treść dostępna jest na
stronie internetowej.
Wicestarosta Henryk Kiepura – udzielając odpowiedzi na zapytanie Radnego Zenona Witka
dotyczące sprawy WADROX-u powiedział, że Powiat nie jest stroną w sprawie karnej Pana
Witwickiego – otrzymał jednak informację o posiedzeniu sądu, na którym zapadnie wyrok. Dodał, iż
w posiedzeniu, które było jawne, uczestniczyła Sekretarz Powiatu Pani Sylwia Tronina.
Posiedzenie odbyło się 4 sierpnia 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Prezes
WADROX-u był oskarżony na podstawie artykułu 286 paragraf 1 w związku z artykułem 294
paragraf 1 Kodeksu Karnego, tj. o oszustwo w celu uzyskania korzyści majątkowej. Wicestarosta
Kłobucki poinformował, że Sąd uznał oskarżonego Józefa Witwickiego za winnego popełnienia
zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem na okres czterech lat. Sąd orzekł również wobec oskarżonego
Józefa Witwickiego obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz DROG BUD-u
Sp. z o.o. kwoty 2 mln 532 tys. 570 zł.

Wspomniał również, iż wyrok Sądu Okręgowego z

4 sierpnia jest wyrokiem pierwszej instancji.
Starosta Roman Minkina – odnosząc się do sprawy uszkodzonego pasa z kostki na rondzie w
Kłobucku w miejscu skrzyżowania ulic Częstochowskiej, Wieluńskiej i Staszica powiedział, że
przyjmuje te informację. Dodał, iż realizacja należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 20 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – wspomniał o wniosku Komisji Ochrony Zdrowia skierowanym
do Zarządu Powiatu. Zapytał czy Rada Powiatu podziela to stanowisko.
Radny Maciej Biernacki – zwrócił uwagę, iż wniosek jest skierowany do Zarządu Powiatu – w
związku z powyższym, Zarząd przygotuje stosowny projekt uchwały i skieruje go pod obrady Rady
Powiatu.

Radny Piotr Derejczyk – zapytał co wpłynęło na zmianę stanowiska Przewodniczącego Komisji
Ochrony Zdrowia, który wcześniej bronił się przed tą inicjatywą.
Radny Maciej Biernacki – zauważył, iż wniosek został podjęty przez wszystkich członków Komisji
Ochrony Zdrowia. Nadmienił, że Przewodniczący Komisji nie był przeciwny tej inicjatywie –
natomiast forma pisma, z którym zwróciło się Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka została źle
odebrana. Wspomniał, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka, w wyniku którego Komisja jednogłośnie
uznała tę inicjatywę za słuszną – stąd też przedmiotowy wniosek.
Nie zgłoszono więcej wniosków ani oświadczeń.
PKT 21 – Zakończenie XXIX Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady
Powiatu Zbigniew Pilśniak, realizując czynności proceduralne, zamknął obrady XXIX Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku
Zbigniew Pilśniak
Protokołowała: Kamila Serwińska

