PROTOKÓŁ Nr XXII/04
Z XXII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2004r.
W dniu 20 grudnia 2004 r. o godz. 1300 w
Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 23

wietlicy Domu Dziecka w

rozpocz ła si

XXII Sesja Rady

Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 21 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. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpiecze stwa
sanitarno-weterynaryjnego w Powiecie Kłobuckim.
10. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonej w
Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku.
11. Podj cie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Nr
146/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniaj cej uchwał w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
12. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.
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13. Podj cie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.
14. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
15. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał

w sprawie utworzenia

rodków

specjalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego.
16. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004
rok.
17. Podj cie uchwały w sprawie bud etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
18. Podj cie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu
w dziedzinie kultury.
19. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko ci i warunków przyznawania
nagród

za

wybitne

osi gni cia

sportowe

zawodnikom

i

trenerom

zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zako czenie XXII Sesji Rady Powiatu.
II. Cz

uroczysta

-

zło enie ycze

wi tecznych,

-

zako czenie XXII Sesji.
PRZEBIEG POSIEDZENIA

AD. p.1
Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył
obrady – XXII 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 21, wobec czego wszystkie
podejmowane uchwały b d prawomocne.
AD. p.3
Pan Władysław Serafin – przedstawił porz dek obrad Sesji.
Zaproponował wył czenie punktu 11 z uwagi na brak kompletnej wersji
dokumentów. Poinformował równie ,
e Zarz d Powiatu wnioskuje o
wprowadzenie punktu 17 tj. podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
Kłobuckiego na 2004 rok, punktu 18 tj. podj cie uchwały w sprawie zasad i trybu
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przyznawania nagród Powiatu w dziedzinie kultury oraz punktu 19 tj. podj cie
uchwały w sprawie ustalenia wysoko ci i warunków przyznawania nagród za
wybitne osi gni cia sportowe zawodnikom i trenerom zamieszkałym na terenie
powiatu kłobuckiego.
Nast pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz dek obrad sesji ze
zgłoszonymi poprawkami.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” - ................................................................oddano 21
głosów „ wstrzymuj cych si ”- .................................oddano 0
głosów „przeciw” - ......................................................oddano 0

Porz dek został przyj ty jednogło nie.
AD. p. 4
Pan Władysław Serafin – zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu z XXI sesji
Rady Powiatu.
W zwi zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.
Protokół z XXI 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
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast puj cy Radni:
1. Przewodnicz cy – Mieczysław Szewczyk
2. Członek – Renata Szewczyk
3. Członek – Mieczysław CHWAŁCZYK
AD. p.6
Pan Władysław Serafin – poprosił Starost o przedstawienie informacji z działalno ci
Zarz du z okresu mi dzy Sesjami.
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 .
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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
Nie zgłoszono interpelacji i zapyta .
AD. p.9
Pan Władysław Serafin – poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii o
przedstawienie informacji nt. stanu bezpiecze stwa sanitarno – weterynaryjnego w
Powiecie Kłobuckim.
Pan Marek Kowasz - Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił powy sz
informacj , która stanowi integraln cz
protokołu.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono, nie wnoszono równie do niej
uwag czy poprawek.
AD. p.10
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji o wynikach kontroli
przeprowadzonej w Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał czego dotyczyła kontrola i jakie były ogólnie
wnioski.
Pan Waldemar Robak – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej odpowiedział, e
zakresem kontroli było realizacja i przestrzeganie zalece wydanych przez Pana
Starost zawartych w wyst pieniu pokontrolnym z dnia 16.08.2004 r. , po kontroli
przeprowadzonej w Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku w dniach od 25.06 do
06.07.2004 – 18 – 24.07.2004r. Nast pnie odczytał protokół z kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2004 roku przez
zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej w
Kłobucku w Powiatowym Zarz dzie Dróg w Kłobucku.
Kopia protokołu stanowi integraln cz

protokołu.

Pan Henryk Mach – zgłosił, e jednym z punktów obrad tej sesji jest przedstawienie
informacji nt. przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Zarz dzie Dróg w
Kłobucku, natomiast zgodnie z ustaw samorz dow organem kontrolnym jest
Rada, a nie Komisja Rewizyjna. Powiedział, e Komisja Rewizyjna działa z
upowa nienia Rady udzielonego podczas przyj cia plan pracy komisji. Zwrócił
uwag , e pozostali Radni nie otrzymali w materiałach sesyjnych protokołu z
przeprowadzonej kontroli, a powinni go otrzyma . Nast pnie zgłosił wniosek, aby
przyj ten protokół w formie uchwały.
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Pan Władysław Serafin – powiedział, aby Zarz d Powiatu zgodnie ze zgłoszonym
wnioskiem
przygotował tak procedur na najbli sz Sesj Rady Powiatu.
Zaznaczył, e w dniu dzisiejszym jest to informacja, która w pierwszym etapie
zostaje przez radnych przyj ta, a w drugim etapie b dzie aran owana w formie
uchwały. Poprosił o dostarczenie wszystkim radnym tekstu tego protokołu z
zaznaczeniem, e jest to dokument poufny.
Pan Henryk Mach – podkre lił, e do momentu przyj cia protokołu w formie
uchwały przez Rad , protokół stanowi dokument poufny, który nie powinien by
odczytywany na Radzie Powiatu.
Pan Władysław Serafin – powiedział,
trakcie odczytywania zgłosi swoj
niniejszego dokumentu.

e je li Radny miał zastrze enia mógł w
uwag
o zaniechaniu przedstawianiu

Radni nie zgłosili wi cej uwag ani pyta do tre ci przedstawionej informacji.
AD. p.11
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Mariana Nowaka o przedstawienie uchwały
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił
uchwał wraz z uzasadnieniem, która stanowi integralna cz
protokołu.
Powiedział, e zmiany wynikaj ze zmiany adresów jednostek organizacyjnych
wchodz cych w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zmiany s
wynikiem zmiany siedziby Poradni rehabilitacyjnej w Kłobucku, która została
przeniesiona z budynku przy ul. 11 Listopada 5 C do budynku Szpitala Rejonowego
w Kłobucku, ul. Wyszy skiego.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 203/XXII/2004 w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 21
głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - ..........................................................oddano 0

Uchwała Nr 203/XXII/2004 została przyj ta.
AD. p.12
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Mariana Nowaka o przedstawienie uchwały
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
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Pan Marian Nowak przedstawił uchwał wraz z uzasadnieniem, która stanowi
integraln cz
protokołu.
Powiedział, e zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach
opieki zdrowotnej i § 12, punktu 3 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
obecna zmiana składu Społecznej Rady spowodowana realizacj uchwały
Nr XV/120/04 Rady Gminy Panki z dnia 03.11.2004 r. w sprawie zmiany
przedstawiciela do Rady Społecznej działaj cej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku wymaga podj cia nowej uchwały przez Rade Powiatu.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 204/XXII/2004 w sprawie
powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 21
głosów „przeciw” - ..........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - ..........................................................oddano 0

Uchwała Nr 204/XXII/2004 została przyj ta.
AD. p.13
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Macieja Biernackiego o przedstawienie
uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Pan Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku przedstawił uchwał . Powiedział, e proponowane
zmiany dotycz wyodr bnienia referatów w strukturze Wydziału Organizacyjnego,
w szczególno ci referatu zamówie publicznych i inwestycji. Zaznaczył, e ma to na
celu sprecyzowanie konkretnego zakresu działania Naczelników Wydziałów,
jednostek organizacyjnych i pracowników samego referatu w zakresie zamówie
publicznych oraz kontroli tych zamówie . Ponadto skutkiem wyodr bnienia tego
referatu jest ustalenie procedur wewn trznych w zakresie obiegu faktur i rachunków
oraz umów, jak równie bie ce prowadzenie klasyfikacji zamówie publicznych.
Ponadto poinformował, e proponowane zmiany dotycz wyodr bnienia w
Wydziale EKZ stanowiska pracy do spraw promocji i rozwoju Powiatu w zakresie
pozyskiwania
rodków
pozabud etowych i współpracy z podmiotami
gospodarczymi i okre lenia zada tego stanowiska pracy, oraz kierowania
Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo ciami, w ten
sposób, e Naczelnik Wydziału b dzie kierował jego prac przy pomocy kierownika
powiatowego o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przy pomocy
kierownika referatu ewidencji gruntów. Nast pne proponowane zmiany, które
przedstawił dotycz wykonywania zada Starostwa w oparciu tylko o „ program
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działania Starostwa” z pomini ciem planów pracy Wydziałów. Program działania
Starostwa stanowi dokument nadrz dny w stosunku do planów pracy Wydziałów,
które w rzeczywisto ci były powtórzeniem zada wykonywanych przez Wydziały w
ramach ich wła ciwo ci rzeczowej. Powiedział, e obejmuje on swoim zasi giem
zakres zada o podstawowym znaczeniu dla Powiatów.
AD. p.14
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Mariana Obersztyna o przedstawienie
uchwały w sprawie utworzenia rodków specjalnych w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Kłobuckiego.
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwał .
Powiedział, e w § 2 uchwały Rady Powiatu Nr 51/V/2003 z dnia 23 lutego 2003
roku w sprawie utworzenia rodków specjalnych w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Kłobuckiego, zmienionej uchwał Nr 112/XI/2003 z dnia 1 grudnia 2003
roku proponuje si zmieni brzmienie pkt. 4, mianowicie zast pi dotychczasowe
brzmienie „ z drobnych usług wiadczonych odpłatnie” na „ ze sprzeda y w
sklepiku uczniowskim i usług wiadczonych odpłatnie”. Zaznaczył, e
zmienione
brzmienie pkt 4 w sposób bardziej wła ciwy b dzie odpowiadało osi ganym
przychodom na rachunki rodków specjalnych.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 206/XXII/2004 w sprawie
utworzenia
rodków specjalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Kłobuckiego.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 21
głosów „przeciw” - ...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - ........................................................oddano 0

Uchwała Nr 206/XXII/2004 została przyj ta.
AD. p.15
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
Kłobuckiego na 2004 rok.
Powiedział, e w projekcie uchwały proponuje si zwi kszenie planu dochodów z
tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w dziale 750 – Administracja publiczna o
kwot 201.366 zł, co zwi zane jest z wy szym ich wykonaniem i przeznaczy
zwi kszone dochody na pokrycie
wydatków bie cych i maj tkowych w
Powiatowym Zarz dzie Dróg o ł czn kwot 197.218 zł. Ponadto na dofinansowanie
realizacji Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Programu Profilaktyki i
Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Kr enia – 1.000 zł, na zwi kszenie planu
wydatków bie cych zwi zanych z przeprowadzonymi pracami remontowymi w
Powiatowym Urz dzie Pracy – 1.500 zł oraz wypłat nagród dla dwóch zawodniczek
sportowych za wybitne osi gni cia sportowe ka dej po 824 zł ( ł cznie 1.648 zł).
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Ponadto planuje si zwi kszenia planu dochodów i wydatków bud etowych o
kwot 3.200 zł z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z gmin Mied no i Krzepice 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 projekcie uchwały proponuje si
równie dokona przesuni cia planu wydatków polegaj cego na zmniejszeniu planu
wydatków w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, a zwi kszeniu planu wydatków
w dz. 600 – Transport i ł czno w zwi zku z opracowaniem Planu Rozwoju
Lokalnego dla Powiatu Kłobuckiego oraz Studium Wykonalno ci dla przebudowy
mostu w m. W sosz, dróg powiatowych Kuków – Zwierzyniec, Kałmuki - Hutka w
wys. 29.768 zł. Ponadto proponuje si dokonania przesuni cia planu wydatków
polegaj cego na zmniejszeniu planu wydatków w rozdz. 85204 – Rodziny zast pcze i
zwi kszeniu planu wydatków w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w zwi zku z
konieczno ci zwi kszenia planu na wydatki bie ce w Zespole Szkół Nr 1 w
Kłobucku. Powiedział, e proponuje si zwi kszenia planów dochodów w dz. 758 –
Ró nice rozliczenia o kwot 2.400 zł z tytułu zwi kszenia ze rodków rezerwy cz ci
o wiatowej subwencji ogólnej i przeznaczy te rodki na zwi kszenie planu
wydatków bie cych w dz. 801 – O wiata i wychowanie zwi zanych z
dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszcze
szkolnych na gabinety
profilaktyczne. Poinformował równie o propozycji zwi kszenia planu dochodów i
wydatków w rozdz. 85111 Szpitale ogólne w zwi zku z podpisaniem
porozumienia z Gmin Lipie na dofinansowanie zakupu sprz tu diagnostycznego
dla Szpitala Rejonowego w Krzepicach (5.000 zł).
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 207/XXII/2004 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 21
głosów „przeciw” - ...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .........................................................oddano 0

Uchwała Nr 207/XXII/2004 została przyj ta.
AD. p.16
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Mariana Obersztyna o przedstawienie
uchwały w sprawie bud etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał , która stanowi integraln cz
protokołu.
Ponadto odczytał Uchwał Nr 4100/I/188/2004 z dnia 10 grudnia 2004 roku I
Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedło onym przez Zarz d Powiatu w Kłobucku projekcie bud etu na 2005
rok wraz z informacj o stanie mienia komunalnego i obja nieniami.
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/RIO wraz z uzasadnieniem stanowi integraln cz
protokołu/
Poinformował, e Skład Orzekaj cy stwierdził, e przedło ony projekt bud etu
zawiera nieprawidłowo ci, uchybienia, takie jak:
- do paragrafu dochodów planowanych w dziale 600 z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dodano symbol 9 zamiast 8,
- planowane wydatki inwestycyjne roku 2005 według zał cznika 2 do obja nie
„Plan zada inwestycyjnych” wynosz 15.189.151 zł, a wydatki maj tkowe według
zał cznika 2 „Plan wydatków na 2005 rok” wynosz 15.153.092 zł,
- nie zaplanowano wydatków na warsztaty terapii zaj ciowej.
Pan Stefan Pawłowski – zgłosił, e wnioski Komisji Ochrony Zdrowia o wysoko
pomocy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nie zostały w aden sposób
uwzgl dnione w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marek Sawicki –zapytał czy je li b d mniejsze wpływy, albo nie b dzie w ogóle
z tytułu sprzeda y posesji przy ulicy Staszica 12 w Kłobucku, czy Zarz d b dzie
wnioskował do Rady o zaci gni cie kredytu.
Pan Marek Sroka – Wicestarosta Kłobucki – odpowiedział, e w takim przypadku
zostanie przygotowany projekt do Europejskiego Funduszu Społecznego wówczas
b dziemy wnioskowa o rodki na te cele, które Dyrektor wyznaczy.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e w uchwale Nr 4100/I/188/2004 z dnia
10 grudnia 2004 roku I Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie opinii o przedło onym przez Zarz d Powiatu w Kłobucku
projekcie bud etu na 2005 rok zostały przedstawione nieprawidłowo ci i
uchybienia. W zwi zku z tym poprosił, aby Skarbnik odniósł si do uchybienia
trzeciego , tzn. „nie zaplanowano wydatków na warsztaty terapii zaj ciowej”.
Pan Marian Obersztyn – powiedział, e nie ma tej kwestii wł czonej do bud etu z
uwagi na brak rodków na warsztaty terapii zaj ciowej.
Pan Władysław Serafin – powiedział, e Komisja Ochrony Zdrowia postawiła
bardzo wysok poprzeczk , je li chodzi o rodki na funkcjonowanie słu by zdrowia.
Odniósł si do wymienionej nieruchomo ci i zaznaczył, e Rada powinna mie
wiadomo , e stawianie nieruchomo ci do sprzeda y jako zabezpieczenie
bud etowe wydatków, podyktowane jest spełnieniem da postawionych przez
Komisj Ochrony Zdrowia. Dodał, e je li b dzie konieczno zaci gni cia kredytu
to przede wszystkim na sfinansowanie potrzeb zwi zanych z słu b zdrowia, nie na
inne cele. Powiedział, e Zarz d powinien o tym oficjalnie informowa , eby za
kilka miesi cy, je li budynek si nie sprzeda takie rozwi zanie mogło mie miejsce.
Powiedział, e jest szansa, e rodki z UE przyczyni si do sfinansowania zada bez
znacznego obci enia bud etu powiatu.
Pan Mieczysław Szewczyk – podkre lił, e bud et Powiatu na 2005 rok jest od trzech
lat bud etem bardzo napi tym i trudnym, zwrócił uwag na du e plusy, które w tym
bud ecie wyst puj , przede wszystkim zadania inwestycyjne w zakresie o wiaty i
infrastruktury drogowej. Zaznaczył równie ,
e pierwszy raz od czasu
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funkcjonowania Starostwa zostały zapisane rodki na funkcjonowanie słu by
zdrowia. Odniósł si do sprzeda y wymienionej nieruchomo ci i zaznaczył, e je li
nie dojdzie do jej sprzedania trzeba b dzie pozyska te rodki z innych ródeł.
Podkre lił, e bud et Powiatu na 2005 rok mo na okre li bud etem pozytywnym.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek formalny, który na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku
został przegłosowany jako wniosek mniejszo ci. Wniosek dotyczy zmiany § 8 pkt.6,
tj. zapis brzmi cy „ Upowa nia si Zarz d Powiatu Kłobuckiego do udzielania
por cze do zaci gania zobowi za do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł” zast pi
zapisem „Upowa nia si Zarz d Powiatu Kłobuckiego do udzielania por cze do
zaci gania zobowi za do maksymalnej kwoty 500.000 zł”
Pan Władysław Serafin poddał pod głosowanie wniosek.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 3
głosów „przeciw” - ...........................................................................oddano 15
głosów „wstrzymuj cych si ” - ........................................................oddano 3

Wniosek został odrzucony.
Pan Jan Praski – poinformował, e Komisja w dniu 13 grudnia 2004 roku
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ponadto powiedział, e Komisja
przychyliła si do wniosków poszczególnych Komisji uwzgl dniaj c je w bud ecie
Powiatu na 2005 rok.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 208/XXII2004 w sprawie
bud etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 18
głosów „przeciw” - ...........................................................................oddano 3
głosów „wstrzymuj cych si ” - ........................................................oddano 0

Uchwała Nr 208/XXII/2004 została przyj ta.
Uchwała stanowi integraln cz

niniejszego protokołu.

AD. p.17
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
Kłobuckiego na 2004 rok.
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Powiedział, e w uchwale proponuje si zwi kszenie planu przychodów o kwot
18.000 zł oraz wydatków warsztatów szkolnych funkcjonuj cych jako gospodarstwo
pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Zaznaczył, e w zwi zku ze
zwi kszeniem planu wpłaty do bud etu powiatu przez warsztaty szkolne dokonuje
si zwi kszenia planu dochodów powiatu o kwot 1.093 zł w rozdziale 80197 –
Gospodarstwa pomocnicze z przeznaczeniem rezerwy ogólnej - rozdz. 75818.
Radni nie zgłosili uwag ani pyta do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 209/XXII/2004 w sprawie
zmiany w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - ...................................................................................oddano 21
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - ........................................................oddano 0
głosowało „przeciw” -........................................................................oddano 0

Uchwała Nr 209/XXI/2004 została przyj ta i stanowi integraln
protokołu.

cz

niniejszego

AD. p.18
Przyst piono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zasad i trybu
przyznawania nagród Powiatu w dziedzinie kultury.
Pan Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku przedstawił uchwał , która stanowi integraln cz
protokołu.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 210/XXII2004 w sprawie
zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu w dziedzinie kultury.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - .................................................................................oddano 21
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - ......................................................oddano 0
głosowało „przeciw” -.....................................................................oddano 0

Uchwała Nr 210/XXII/2004 została przyj ta jednogło nie.
Ad. p.19
Pan Władysław Serafin poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia
wysoko ci i warunków przyznawania nagród za wybitne osi gni cia sportowe
zawodnikom i trenerom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego.
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Pan Maciej Biernacki – przedstawił uchwał , która stanowi integraln
protokołu.

cz

Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 211/XXII/2004 w sprawie
ustalenia wysoko ci i warunków przyznawania nagród za wybitne osi gni cia
sportowe zawodnikom i trenerom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - .....................................................................................oddano 21
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - ..........................................................oddano 0
głosowało „przeciw” -..........................................................................oddano 0

Uchwała Nr 211/XXII/2004 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.20
W zwi zku z wyczerpaniem punktów w porz dku obrad około godziny 15
Władysław Serafin zamkn ł obrady XXII Sesji Rady Powiatu.
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Pan

PRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Władysław SERAFIN

Protokołowała
Magdalena Nowak

