PROTOKÓŁ Nr XXI/2004
Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 23 listopada 2004r.
W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urz du
Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpocz ła si

XXI

Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady
Powiatu Kłobuckiego oraz zaproszeni go cie według zał czonych list
obecno ci.
Obrady Sesji prowadził Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy
Rady Powiatu w Kłobucku.
PORZ DEK OBRAD SESJI :
1.

Otwarcie sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocno ci Sesji.

3.

Przyj cie proponowanego porz dku obrad.

4.

Przyj cie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.

Informacja Starosty z działalno ci Zarz du z okresu mi dzy Sesjami.

7.

Informacja Przewodnicz cych Komisji o wnioskach podj tych przez Komisje
w okresie mi dzy sesjami.

8.

Interpelacje i zapytania radnych.

9.

Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004
rok.

10.

Podj cie uchwały w sprawie podj cia deklaracji przez Rad Powiatu o
przeznaczeniu rodków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach
realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

11.

Podj cie uchwały w sprawie por czenia spłaty kredytu dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.

12.

Podj cie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu w
dziedzinie kultury.
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Podj cie uchwały w sprawie przyj cia Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarz dowymi w 2005 roku.

13.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zako czenie XXI Sesji Rady Powiatu.

PRZEBIEG POSIEDZENIA
AD. p.1
Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył
obrady – XXI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz d powiatu oraz
uczestnicz cych go ci.
AD. p.2
Pan Władysław Serafin – po zapoznaniu si z list obecno ci stwierdził, e na 21
radnych ustawowego składu rady jest obecnych 20, wobec czego wszystkie
podejmowane uchwały b d prawomocne.
AD. p.3
Pan Władysław Serafin – przedstawił porz dek obrad Sesji.
Nast pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz dek obrad sesji.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” - ................................................................. 19
głosów „ wstrzymuj cych si ”- ................................. 0
głosów „przeciw” - ....................................................... 0

Porz dek został przyj ty jednogło nie.
AD. p. 4
Pan Władysław Serafin – zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu z XX Sesji
Rady Powiatu.
W zwi zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.
Protokół z XX sesji został przyj ty jednogło nie.
AD. p.5
Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków.
Zgłoszono trzy kandydatury i jednogło nie
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powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast puj cy Radni:
1. Przewodnicz cy – Mirosław SZYMANEK
2. Członek – Wiesław DRYNDA
3. Członek – Mieczysław CHWAŁCZYK
AD. p.6
Pan Władysław Serafin – poprosił Starost
działalno ci Zarz du z okresu mi dzy Sesjami.

o przedstawienie informacji z

Informacj o pracy Zarz du Powiatu za okres od 26 pa dziernika do 22 listopada
2004 roku przedstawił Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak.
Tre

informacji stanowi integraln cz

niniejszego protokołu.

Pyta do przedstawionej informacji nie zgłaszano.
Nie wnoszono równie do niej uwag i zastrze e .
AD. p.7
Pan Władysław Serafin– poprosił Przewodnicz cych Komisji Problemowych
o przedstawienie wniosków podj tych przez Komisje w okresie mi dzy sesjami.
Tre

wniosków stanowi integraln cz

protokołu.

AD. p.8
W kolejnym punkcie porz dku obrad obejmuj cym interpelacje i zapytania głos
zabrali kolejno Radny Władysław Owczarek, Henryk Mach, Władysław Serafin.
Pan Władysław Owczarek – powiedział,
e wielu rolników zostało
powiadomionych z Urz du Skarbowego o zapłaceniu nale no ci z tytułu Spółek
Wodnych za lata 2000 – 2003. Powiedział, e Spółka Wodna nie działała ok. 15 lat, a
rolnicy otrzymuj zawiadomienia o zaległych nale no ciach, które musz
uregulowa . Poprosił o udzielenie informacji ze strony prawnej.
Pan Henryk Mach – zgłosił interpelacje z zakresu „promocja powiatu”. Powiedział,
e za ubiegły rok kwota na promocj powiatu wynosiła 27.000 zł, natomiast z
informacji bud etowej za I półrocze była to kwota 10.000 zł. Zapytał czy zostały
podj te jakie działania w drugim kwartale, które promowałyby powiat oraz jakich
mo na spodziewa si wydatków i działa w tym dziale.
Nast pnie zgłosił interpelacj w sprawie polityki informacyjnej powiatu. W zwi zku
z tym zapytał czy temat powołania Rzecznika Prasowego Starostwa jest tematem
zamkni tym, do którego nie ma powrotu. Ponadto powiedział, e analizuj c
wyst pienia pokontrolne RIO za 2001 – 2003 rok w zakresie gospodarki finansowej
Starostwa, nale ałoby przeszkoli pracowników, je li chodzi o prawo bud etowe
oraz prawo ksi gowo ci. Powiedział, e zgłasza niniejsze zapytanie w oparciu o
przeprowadzon kontrol w PZD przez Członków Komisji Rewizyjnej. W zwi zku z
tym zapytał czy od sesji marcowej były przeprowadzone szkolenia pracowników w
zakresie gospodarki finansowej , o jakim nat eniu i kto je organizował.
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Podkre lił, e zgłosił to zapytanie, aby na przyszło unikn niedoci gni w tym
zakresie.
Ponadto zgłosił interpelacj odnosz c si do poprzedniej Sesji, w sprawie budowy
chodnika w miejscowo ci Kalej. Powiedział, e w protokole z poprzedniej sesji jest
zapisane o zobowi zaniu do udzielenia odpowiedzi nt. niniejszej inwestycji.
Powiedział, e inwestycja dotyczy przekroczenia Planu Inwestycyjnego, natomiast
inwestycja została rozpocz ta nie przestrzegaj c wniosku Komisji Rolnictwa,
Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku dotycz cego
współfinansowaniu inwestycji przez Gmin Wr czyca Wielka.
Pan Władysław Serafin – powiedział, e w zwi zku z tym, e zdarzaj si ró ne
sytuacje, je li chodzi o prac rady, aby na przyszło nie było niepotrzebnych
spektakli medialnych i tym podobnych rzeczy, zaproponował, aby takie ustalenie,
eby ka dy radny, który w trakcie sesji chce opu ci na stałe obrady z powodów
ró nych, zgłosi to Przewodnicz cemu, a to wystarczy. Powiedział, e takie praktyki
wi kszo radnych stosuje, a je li b dzie potrzeba opu ci Sesj wystarczy zgłosi si
o pozwolenie do Rady. Poinformował, e w zwi zku z publikacjami zwi zanymi z
Panem B bnem- Radnym Miasta i Gminy Kłobuck pojawiły si pogłoski, e dzi ,
jutro lub pojutrze planowane jest „polowanie” na Przewodnicz cego Rady Powiatu
w Kłobucku kiedy opu ci sesj . Zgłosił oficjaln drog takiego o wiadczenia, e
ka de wyj cie zgłoszone do Przewodnicz cego jest usprawiedliwione i nikt nie
zmusza do siedzenia podczas całej debaty obrad sesji. Zaznaczył, e je li sesja
przedłu y si , te b dzie zmuszony o godzinie 1300opu ci obrady sesji z powodu
pilnego wyjazdu słu bowego.
Pan Henryk Mach – odniósł si do wypowiedzi Pana Władysława Serafina nt.
kwestii zwalniania z obrad sesji. Zaproponował, aby powy sz kwesti uregulowa
odpowiedni uchwał do Statutu. Powiedział, e o zwolnieniu radnego nie mo e
rozstrzyga Przewodnicz cy, bo nie takich kompetencji W zwi zku z tym zapytał
jaki typ usprawiedliwienia mo e o tym decydowa .
Pan Władysław Serafin – powiedział, e to nie wymaga zapisywania w Statucie.
Nale y zapobiec takim zjawiskom jakie mało miejsce w prasie kłobuckiej, a ka demu
zdarzyło si zachowanie, które nadawałoby si na pierwsz stron gazety lokalnej.
Powiedział, e nie mo na by pod presj dziennikarzy czy innych osób. Dodał, e
była to tylko propozycja, panuje pewne prawo zwyczajowe, które nie wymaga
zapisu w Statucie.
Wi cej interpelacji i uwag nie zgłoszono.
AD. p.9
Przyst piono do realizacji kolejnych punktów porz dku obrad obejmuj cych
rozpatrzenie projektów uchwał.
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Mariana Obersztyna o przedstawienie
uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał wraz z uzasadnieniem (uchwała
stanowi zał cznik do niniejszego protokołu). Powiedział, e w uchwale proponuje
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si zwi kszy plan dochodów o kwot 732.084 zł w zwi zku z wy szym, ani eli
planowano wykonaniem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych za miesi ce
wrzesie – listopad. Zwi kszone dochody proponuje si przeznaczy na uzupełnienie
planu wydatków bie cych w rozdziale 75020 na zakup materiałów i wyposa enia,
w tym druków komunikacyjnych, usług pozostałych, w tym tablic rejestracyjnych,
zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłat za wod , cieki, delegacje, ogółem
414.000 zł, w rozdziale 75702 na zapłat odsetek, ok. 60.000 zł od pobranego w
bie cym roku kredytu w wysoko ci 1.750.160 zł. Ponadto zwi kszone dochody
proponuje si przeznaczy w rozdziale 75818 kwot 192.658 zł na rezerw celow na
cele o wiatowe, w rozdziale 85218 kwot 9.268 zł dla Powiatowego Centrum
Rodzinie w Kłobucku, w rozdziale 85204 kwot 20.000 zł dla dzieci w rodzinach
zast pczych oraz w rozdziale 85333 kwot 17.158 zł dla Powiatowego Urz du Pracy
w Kłobucku. Powiedział, e proponuje si równie zwi kszy plan dochodów
i wydatków w dziale 851 – ochrona zdrowia o kwot 2.600 zł, w zwi zku
z podpisaniem porozumienia z Gminami Przystaj (1.000 zł) oraz Lipie (1.600zł) na
dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Programu
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Kr enia realizowanych w
drugim półroczu 2004 roku przez ZOZ Kłobuck w ramach konkursu l skiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Powiedział, e w uchwale proponuje si tak e
zwi kszy o kwot 19.620 zł plan przychodów i wydatków rodków specjalnych
funkcjonuj cych przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku, w zwi zku z osi gni ciem
wi kszych ani eli planowano przychodów i przeznaczy te rodki na zakup
materiałów i wyposa enia, usług pozostałych, energii, delegacje oraz podatek od
nieruchomo ci.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, na jakie cele zostanie przeznaczona kwota
192.658 zł.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e kwota zostanie przeznaczona na cele
o wiatowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodze i pochodnych
w szkołach.
Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał, ile z kwoty w wysoko ci 414.000 zł
przeznaczonej na wydatki bie ce w Starostwie Powiatowym w Kłobucku zostanie
przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e z kwoty 414.000 zł – około 350.000 zł
przeznaczone jest na druki i tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji.
Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów Rady Powiatu
w Kłobucku poinformował, e Komisja w dniu 22 listopada 2004 roku pozytywnie ,
jednogło nie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 198/XXI/2004r. w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
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Głosowało 19 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’.............................................................................oddano 17
głosów „przeciw” - ..............................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ” - ........................................oddano 1

Uchwała Nr 198/XX/2004 została przyj ta.
AD. p.10
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał w sprawie podj cia deklaracji przez
Rad Powiatu o przeznaczeniu rodków finansowych na finansowanie inwestycji w
ramach wieloletnich programów inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem, który
stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
Pan Henryk Mach – powiedział, e w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata
2004 – 2007 została uj ta tylko jedna inwestycja, która b dzie finansowana w 100%
przez powiat. Nast pnie zapytał jakie s szanse pozyskania rodków ze strony
Gminy Wr czyca Wielka na t inwestycj tj. budow chodnika w Kalei.
Pan Marek Sroka – Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego odpowiedział, e zostały
przeprowadzone cztery rozmowy z Wójtem Gminy Wr czyca Wielka w sprawie
partycypowania Gminy Wr czyca Wielka w kosztów budowy chodnika w Kalei.
Powiedział, e rozmowy odbyły si w obecno ci Pani Małgorzaty Gworys –
Wiceprzewodnicz cej Rady Powiatu w Kłobucku oraz w obecno ci Pana Marka
Prubanta - Radnego Gminy Wr czyca Wielka, podczas których Wójt zadeklarował
dofinansowanie inwestycji w kwocie 50 tys. zł. Powiedział, e gdy zostanie przyj ty
bud et Gminy Wr czycy Wielkiej wówczas zostanie podpisane stosowne
porozumienie.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 199/XXI/2004r. w sprawie
podj cia deklaracji przez Rad Powiatu o przeznaczeniu rodków finansowych na
finansowanie inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’................................................................................oddano 16
głosów „przeciw” - .................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ” - ...........................................oddano 2

Uchwała Nr 199/XX/2004 została przyj ta.
AD. p.11
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Mariana Obersztyna o przedstawienie
uchwały w sprawie udzielenia por czenia spłaty kredytu dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.
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Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał wraz z uzasadnieniem. Powiedział, e
proponuje si por czy spłat kredytu wraz z odsetkami w wysoko ci 1.000.000 zł
zaci gni tego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w 2004 roku, który nie
zostanie spłacony w terminie okre lonym umow z Bankiem Ochrony rodowiska tj.
do 30 listopada br., a por czenie to obowi zywałoby do ko ca 2005 roku. Nadmienił,
e ZOZ nie jest w stanie terminowo uregulowa swojego zobowi zania wzgl dem
w/w banku. Powiedział, e główn przyczyn zaistniałej sytuacji jest wypłata
1.500.000 zł pracownikom, którzy przez komornika wyegzekwowali wynagrodzenia
z tytułu tzw. „ustawy 203”, co spowodowało utrat płynno ci finansowej tej
instytucji. Powiedział, e w 2005 roku wyczerpi si ju
dania pracowników i
Dyrekcja ZOZ zrobi wszystko by spłaci kredyt zgodnie z umow . Zaznaczył, e
powiat kłobucki w swoim bud ecie aktualnie nie posiada rodków finansowych na
spłat tego kredytu por czonego wcze niej uchwał Nr 325/2004 Zarz du Powiatu
w Kłobucku z dnia 18 marca 2004 roku na okres roku bud etowego tj. do 31 grudnia
2004 roku. Powiedział, e Rz d RP planuje rozwi zania, które maj przyczyni si do
oddłu enia ZOZ-ów z tytułu „ ustawy 203”.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jaka jest szansa na spłacenie kredytu przez
ZOZ w 2005 roku.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e na to pytanie powinien odpowiedzie
Dyrektor ZOZ, natomiast je eli chodzi o rodki na spłat kredytu w przypadku
niespłacenia kredytu przez ZOZ to te rodki nie zostały zabezpieczone w bud ecie
powiatu na 2005 rok, ale je eli wyst piłaby taka konieczno to wówczas trzeba
b dzie zaci gn kredyt.
Pan Henryk Mach – zapytał czy ZOZ nie ma mo liwo ci kredytowej i czy b dzie
miał t mo liwo w przyszłym roku, a je li tak to sk d. Podkre lił, e przez cztery
lata w ZOZ-ie nie było wzrostu wynagrodze i to te trzeba wzi po uwag .
Stwierdził, e by mo e trzeba b dzie rodki z bud etu powiatu przekaza do ZOZ-u
i mo e to trzeba zapisa w bud ecie.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
odpowiedział, e zdolno ci kredytowej ZOZ nie posiada i długo takiej zdolno ci miał
nie b dzie. Podkre lił, e na zachwianie sytuacji finansowej ZOZ wpłyn ły
zobowi zania. Powiedział, e w przyszłym roku została jeszcze do uregulowania
„trzynastka” co pochłonie około 1 mln zł. Stwierdził, e dotacja dla ZOZ-u w kwocie
1 mln zł znacznie poprawiła by sytuacj i mo na by wtedy stara si o rodki z UE.
Nadmienił, e je li chodzi o rok przyszły to wiele zale y od działa rz du, jakie
b dzie podej cie do zadłu enia ZOZ-ów m.in. z tytułu „ustawy 203”.
Pan Jan Praski – odniósł si do uchwały w sprawie likwidacji poradni
stomatologicznych powiatu kłobuckiego. Zaznaczył, e z dniem 1 stycznia 2005 roku
trzeba b dzie wypłaci odprawy dotychczasowym pracownikom stomatologii.
W zwi zku z tym zapytał czy na ten cel zostały zabezpieczone rodki w bud ecie
ZOZ-u.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, e z tego tytułu nie ma zagro e . Podkre lił, e
cz
pracowników była zatrudniona przez niego na czas okre lony i tym

8
pracownikom ko cz si umowy i odprawy im si nie nale . Powiedział, e je eli
chodzi o pozostałych pracowników to problemu finansowego z tytułu odpraw nie
b dzie.
Pani Aleksandra Majchrowska – Przewodnicz ca Komisji Ochrony Zdrowia Rady
Powiatu w Kłobucku poinformował, e Komisja w dniu 23 listopada 2004 roku
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Pan Jan Praski – poinformował, e Komisja w dniu 22 listopada 2004 roku
zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt uchwały, przy jednym głosie
wstrzymuj cym.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 200/XXI/2004r. w sprawie
udzielenia por czenia spłaty kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’.............................................................................oddano 18
głosów „przeciw” - ..............................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - ........................................oddano 1

Uchwała Nr 200/XX/2004 została przyj ta.
Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku odczytał
pozytywne opinie Komisji wydane na posiedzeniu w dniu 22.11.2004 roku.
Uchwała stanowi integraln cz

niniejszego protokołu.

AD. p.12
Przyst piono do rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu
przyznawania nagród Powiatu w dziedzinie kultury.
Powy szy projekt przedstawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku Pan Maciej Biernacki.
Powiedział, e projekt uchwały został przygotowany w zwi zku ze składanymi do
Starostwa wnioskami przez Instytucje Kulturalne o przyznanie nagród w dziedzinie
kultury. Zgodnie z ustaw z dnia 25 pa dziernika 1991 roku o organizowaniu i
prowadzeniu działalno ci kulturalnej jednostka samorz du terytorialnego w drodze
uchwały mo e okre li szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród w
dziedzinie kultury. Podkre lił, e taki projekt uchwały został wła nie przygotowany,
w którym zostały wymienione dziedziny kulturalne kto mo e składa wniosek, i jak
te wnioski b d rozpatrywane. Dodał, e proponuje si , aby nagrody przyznawał
Zarz d Powiatu, natomiast wr czał Przewodnicz cy Rady Powiatu lub Starosta.
Powiedział, e uchwała jest analogiczna co do celu uchwały, która była
podejmowana na poprzedniej Sesji Rady Powiatu, dotycz cej zasad przyznawania
nagród w dziedzinie sportu.
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Pan Stanisław Garncarek – poprosił o korekt formaln w § 1 ust p 3a tzn. punkt 4
powinien by punktem 3. Ponadto wniósł o zmian § 2, o ile w §1 jest mowa, e
mog by przyznawane, to § 2 narzuca tryb obligatoryjny przyznawania nagród.
Powiedział, e w zwi zku z tym zaproponował, aby w § 2 pkt.1 „ nagrody o których
mowa w §1 przyznaje si w pierwszym półroczu roku nast pnego” i ten § 2
powinien tylko dotyczy tej kwestii, e za rok poprzedni te nagrody, o których
mowa w $ 1 przyznawane b d w pierwszym półroczu roku nast pnego.
Pan Maciej Biernacki – zapytał jak w takim układzie b dzie wygl dało
przyznawanie nagród podczas festiwali. Zapytał jak b dzie w przypadku kiedy
ko czy si festiwal i kto b dzie czekał trzy, czy cztery miesi ce, eby odebra
nagrod .
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział,
nast pnego punktu.

e festiwale mo na przenie

do

Pan Władysław Serafin – dodał, e kategoria „ festiwale” nie mieszcz si , gdy
uchwała mówi o przyznawaniu rocznym nagród za wybitne osi gni cia kulturalne.
Zaproponował, aby w uchwale wykre li „ laureatów” , gdy jest to obligatoryjne, a
wygranie festiwalu jest jedn z przesłanek o otrzymanie nagrody ogólnej.
Pan Maciej Biernacki – powiedział,
przyznaniu nagrody.

e to Zarz d Powiatu b dzie decydował o

Pan Władysław Serafin – powiedział, e skoro jest taka sama uchwała w sprawie
przyznawania nagród w dziedzinie sportu to, eby niniejsz uchwał przyj nale y
zobowi za Zarz d Powiatu do przygotowania wtórnej uchwały w sprawie
przyznawania nagród w dziedzinie kultury, a w $ 4 zaproponował skre lenie pkt. 5
„osoby fizyczne’” i zast pi brzmieniem „ organizacje społeczne posiadaj ce
osobowo prawn ”, która b dzie dotyczy ró nych organizacji pozarz dowych,
które maj rejestr s dowy.
Pan Maciej Biernacki – powiedział, e nie ka dy nale y do stowarzyszenia , zapytał
co w przypadku indywidualnych artystów.
Pan Władysław Serafin – powiedział, e chodzi o wnioskodawców.
Pan Maciej Biernacki – zapytał a co w przypadku je li kto sam siebie chce zgłosi ,
bo uznaje, e zasługuje na nagrod . Powiedział, e to komisja powinna zadecydowa
o przyznaniu nagrody.
Pan Władysław Owczarek – zaproponował, aby Pani Radczyni Prawna okre liła
stron prawn uchwały.
Pan Władysław Serafin - powiedział, e wniosek jest dobrze przygotowany,
osobi cie zgłasza poprawki do tekstu i ka dy radny równie ma takie prawo.
Ponadto powiedział, e je li w ustawie jest zapis „ osoby fizyczne” w zwi zku z tym
zaproponował zapisanie pkt. 6 „ organizacje społeczne”.
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Pan Henryk Mach – wraził w tpliwo
co do brzmienia $ 6, dotycz cego
przyznawania nagrody przez Zarz d Powiatu oraz do wr czania nagrody przez
Przewodnicz cego Rady Powiatu lub Starost .
Pan Barbara Kosi ska - Bus – odpowiedziała, e w uchwale musi zosta wskazana
osoba wr czaj ca i przyznaj ca nagrod .
Pan Władysław Serafin – poprosił Komisj Uchwał i Wniosków o odczytanie
projektu uchwały z naniesionymi ju poprawkami.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 201/XXI/2004 w sprawie
zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu w dziedzinie kultury z naniesionymi
ju poprawkami
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - .............................................................................oddano 18
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - .............................................oddano 2
głosowało „przeciw” -.............................................................. oddano 0

Uchwała Nr 201/XXI/2004 została przyj ta i stanowi integraln
protokołu.

cz

niniejszego

AD. p.13
Przyst piono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyj cia Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarz dowymi.
Pani Urszula Kotowicz – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, który stanowi integraln cz
niniejszego
protokołu.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 202/XXI/2004 w sprawie w
sprawie przyj cia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarz dowymi.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - ............................................................................oddano 20
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - .............................................oddano 0
głosowało „przeciw” - ..............................................................0ddano 0

Uchwała Nr 202/XXI/2004 została przyj ta jednogło nie.
Ad. p.14
W punkcie obejmuj cym odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, głos
kolejno zabrali Pan Dariusz Desperak, Pan Jerzy Bułacz, Pan Marian Obersztyn oraz
Pan Tadeusz Pułka.
Pan Dariusz Desperak – odniósł si do interpelacji w sprawie powołania Rzecznika
Pasowego Starostwa. Powiedział, e sprawa Rzecznika Prasowego jest tematem
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zamkni tym. Zostały podj te wszelkie próby rozwi za dotycz cych instytucji
rzeczka, jednak nie przyniosły zamierzonych efektów, w zwi zku z czym tako
funkcj w zale no ci od sytuacji b d pełni Starostwie i Członkowie Zarz du.
Pan Jerzy Bułacz – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony rodowiska udzielił
odpowiedzi na zapytanie w sprawie funkcjonowania Gminnych Spółek Wodnych.
Powiedział, e na terenie powiatu działa pi Spółek Wodnych, ( Wr czyca, Kłobuck,
Krzepice, Opatów, Mied no), wszystkie s powołane zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami i posiadaj Statut. Powiedział, e posiadaj osobowo prawn i mog
wystawia jako osoba prawna zawiadomienia obci aj ce wielko ci opłat w
przypadku nie płacenia przez wła ciciela gruntu przylegaj cego do rowów.
Zaznaczył, e wystarczaj tytuły wykonawcze, które ci ga komornik Urz du
Skarbowego. Dodał, e sprawy te były przedmiotem rozmów zarówno z
Przewodnicz cym Gminnej Spółki Wodnej w Kłobucku jak i z osobami, na których
zostały wystawione tytuły wykonawcze.
W zwi zku z interpelacj Radnego Pana Henryka Macha odpowiedzi udzielił Pan
Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego.
Odpowied stanowi integraln cz
protokołu.
Ponadto odniósł si do szkole pracowników z zakresu prawa bud etowego i
ksi gowo ci. Powiedział, ze takie szkolenia zostały przeprowadzone przez
Dyrektora Wydziału Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku udzielił
odpowiedzi na zgłoszon interpelacj w sprawie rozbie no ci kwot dotycz cych
budowy chodnika w miejscowo ci Kalej. Powiedział, e rozbie no ci spowodowane
s pocz tkow kwot szacunkow , która wynosiła 130. 000 zł rzeczywist kwot po
przeprowadzonym przetargu i wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w kwocie
209. 000 zł
AD. p.15
Przewodnicz cy stwierdził, e w pełni wyczerpano przyj ty porz dek posiedzenia
oraz podzi kował radnym za udział w obradach.
O godz.14 50 zamkn ł XXI sesj Rady Powiatu.
Na tym sesj zako czono.
PRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
w KŁOBUCKU
Władysław SERAFIN
Protokołowała:
Magdalena Nowak

