PROTOKÓŁ Nr XXV/2005
Z XXV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 18 kwietnia 2005r.
W dniu 18 kwietnia 2005 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urz du
Gminy przy ul. 11-go Listopada 6 rozpocz ła si

XXV 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 o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodnicz cego
Rady Powiatu.
8. Informacja Przewodnicz cych Komisji o wnioskach podj tych przez Komisje
w okresie mi dzy sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z
realizacji zada z zakresu pomocy społecznej w 2004 roku.
11. Podj cie uchwały w sprawie przyj cia „Powiatowego Programu Działa
Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego”.
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12. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia zada
Pa stwowego

Funduszu

Rehabilitacji

i wysoko ci

Osób

rodków

Niepełnosprawnych

przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.
13. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie trybu wdra ania działa
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla
których beneficjentem ko cowym jest Urz d Marszałkowski Województwa
l skiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne)
14. Podj cie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych

w szkołach

i

placówkach

opieku czo-wychowawczych

prowadzonych przez powiat kłobucki.
15. Podj cie

uchwały

w

sprawie

wysoko ci

oraz

szczegółowych

zasad

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadz cym.
16. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli za ich osi gni cia dydaktyczno-wychowawcze.
17. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia opinii w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im prof.
Emila Michałowskiego w Katowicach.
18. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005
rok.
19. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005
rok.
20. Podj cie uchwały w sprawie zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na
termomodernizacj obiektów o wiatowych.
21. Podj cie uchwały w zmieniaj cej uchwał w sprawie podj cia deklaracji przez
Rad

Powiatu o przeznaczeniu

rodków finansowych na finansowanie

inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
22. Sprawozdanie Zarz du z wykonania bud etu za 2004 rok.
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23. Uchwała Składu Orzekaj cego RIO w Katowicach w sprawie opinii o
przedło onym

przez

Zarz d

Powiatu

Kłobuckiego

sprawozdaniu

z

wykonania bud etu za 2004 rok.
24. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz du
Powiatu z wykonania bud etu za 2004 rok.
25. Uchwała Składu Orzekaj cego RIO w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
26. Podj cie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarz du Powiatu.

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Zako czenie XXV Sesji.
AD. p.1
Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył
obrady – XXV 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 i wniósł, aby poszerzy
porz dek obrad o podj cie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opieku czo-wychowawczych
prowadzonych przez powiat kłobucki, w sprawie wysoko ci oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadz cym oraz w
sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osi gni cia dydaktyczno-wychowawcze. Ponadto poinformował, e zgodnie z
wnioskiem Komisji Bud etu i Finansów wnosi o wycofanie z porz dku obrad sesji
uchwały w sprawie
wyra enia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im prof. Emila Michałowskiego
w Katowicach. Nast pnie zapytał radnych czy maj jakie propozycje zmian do
porz dku obrad.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek, aby podj cie uchwały w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
opieku czo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki, w sprawie
wysoko ci oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest
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organem prowadz cym oraz w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osi gni cia dydaktyczno-wychowawcze przesun i
umie ci przed punktem dotycz cym odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych.
Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie porz dek obrad z naniesionymi
poprawkami.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” - ................................................................oddano 20
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 XXIV Sesji
Rady Powiatu.
W zwi zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.
Protokół z XXIV sesji został przyj ty przy jednym głosie wstrzymuj cym.
AD. p.5
Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków.
Zgłoszono trzy kandydatury
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 o przedstawienie informacji z działalno ci
Zarz du z okresu mi dzy Sesjami.
Informacj o pracy Zarz du Powiatu za okres od 21 marca 2005 roku do 18 kwietnia
br. przedstawił Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak.
Tre

informacji stanowi integraln cz

niniejszego protokołu.

Radni nie zgłaszali adnych pyta do przedstawionej informacji.
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AD. p.7
Pan Władysław Serafin – poinformował, e pisma skierowane do Rady Powiatu
i Przewodnicz cego Rady Powiatu s do wgl du w trakcie trwania obrad sesji, a
tak e w Biurze Rady.
Tre

pism stanowi zał cznik do protokołu.

AD. p.8
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił Przewodnicz cych Komisji stałych
o przedstawienie wniosków podj tych przez Komisje w okresie mi dzy sesjami.
/ wnioski stanowi zał czniki do protokołu /
AD. p.9
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e przy uchwalaniu bud etu na 2005 rok
powinna zosta przedstawiona prognoza długu, w zwi zku z tym i takiej informacji
Radni nie otrzymali zwrócił si z pro b ,o przedstawienie prognozy długu Powiatu
Kłobuckiego z ko cem 2005 roku nie uwzgl dniaj c dzisiejszych uchwał. Zaznaczył,
e prognoza powinna by znana Radzie w połowie marca. Nast pnie odniósł si do
punktu 7 porz dku obrad sesji i zwrócił uwag , e nie ma pism skierowanych do
Przewodnicz cego Rady Powiatu, s pisma skierowane do Rady Powiatu na r ce
Przewodnicz cego Rady Powiatu. Zapytał na jakiej podstawie Przewodnicz cy Rady
Powiatu decyduje czy pisma przedstawi ogółu Radnym. Zwrócił uwag , e je li
pismo jest kierowane do Rady Powiatu, to Rada nie ma mo liwo ci odniesienia si
do pism. Dodał, e je li pismo jest kierowane do Rady to organ jako ciało kolegialne
wtedy odnosi si do pisma. Powiedział, e je eli pisma s o jakiej zasadniczej tre ci
i s do wła ciwo ci Rady to one powinny by na forum Rady odczytane. W zwi zku
z tym zapytał jaka jest praktyka w tej teorii.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e Radny Henryk Mach powinien
dokładnie zapozna si ze Statutem i prze ledzi protokoły z sesji z ostatnich lat, co
pozwoli na przeprowadzenie dyskusji w punkcie odpowiedzi na interpelacje i
zapytania radnych.
Pan Stefan Pawłowski – zapytał na jakim etapie s wnioski w pozyskaniu rodków
na zakup sprz tu medycznego. Nast pnie zapytał jak wygl da sytuacja
nieruchomo ci przy ulicy Staszica 12 w Kłobucku.
Pan Władysław Serafin – zwrócił si z pro b do Rady Powiatu w Kłobucku o
usprawiedliwienie jego nieobecno ci podczas obrad XXIV Sesji Rady Powiatu
w Kłobucku z uwagi na rozpraw s dow w sprawie zorganizowania działa w
obronie producentów owoców mi kkich na wniosek wielu samorz dów
powiatowych, gminnych i wojewódzkich w lipcu 2004 roku. Powiedział, e kolejny
termin rozprawy wyznaczony jest na 22 kwietnia 2005 roku. Zwrócił uwag , e
rozprawa ma charter zwi zany z wypełnianiem mandatu publicznego, funkcji
publicznej, w zwi zku z tym wnosi o rozwa enie usprawiedliwienia w punkcie
odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Radni nie zgłosili wi cej interpelacji i zapyta .
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AD. p.10
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Tomasza Sobisia o przedstawienie
sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji
zada z zakresu pomocy społecznej w 2004 roku.
Pan Tomasz Sobi - Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłobucku przedstawił informacj o realizacji zada z zakresu pomocy społecznej w
2004 roku przez PCPR w Kłobucku.
Sprawozdanie stanowi integraln cz

protokołu.

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag e dokument, który w chwili obecnej jest
przedstawiany, ka dy Radny zapoznał si z jego tre ci , ponadto został szczegółowo
przedstawiony na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady
Powiatu w Kłobucku, w zwi zku z tym poprosił o przedstawienie najistotniejszych
faktów zawartych w dokumencie lub zmiany wypowiedzi, której nie udało si
zawrze .
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e w roku 2003 została podj ta uchwała w
sprawie Powiatowej Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych. W zwi zku z
tym zapytał, które spo ród punktów zawartych w niniejszej strategii zostały ju
zrealizowane.
Pan Tomasz Sobi – powiedział, e w strategii zawarty jest punkt dotycz cy
zdiagnozowania rodowiska osób niepełnosprawnych i stworzenie takiej bazy
informacji słu cej osobom niepełnosprawnym. W chwili obecnej odbywaj si
spotkania z przedstawicielami Gminnych O rodków Pomocy Społecznej i nad tym
punktem PCPR pracuje. Powiedział, e w zało eniach było mi dzy innymi
stworzenie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawno ci, jednak punkt
ten nie zostanie zrealizowany, z uwagi na wysokie koszty jakie si z tym wi .
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, który punkt został zrealizowany.
Pan Tomasz Sobi – odpowiedział, e wszystkie s w trakcie realizacji, natomiast
aden nie został jeszcze zrealizowany w 100%.
Pan Władysław Serafin – zapytał co oznacza „ niezrealizowany w 100%”.
Pan Tomasz Sobi – odpowiedział, e trwaj prace, tworzone s bazy danych, badane
s potrzeby osób niepełnosprawnych, tworzony jest Program Działa na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.
Pan Henryk Mach – zapytał jakie jest rozeznanie w zwi zku z baz danych, na jakim
jest ona etapie, czy PCPR posiada wiedze o ilo ci osób niepełnosprawnych, o
potrzebach tych osób, jakie s mo liwo ci kontaktowania z tymi osobami. Zapytał,
czy informacja o uzyskaniu po yczki dotarła do wszystkich niepełnosprawnych na
terenie naszego powiatu.
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Pan Tomasz Sobi – poinformował, e PCPR podj ł działania takie jak wysyłanie
informacji do gmin, jak równie dwukrotnie informacja ukazała si w prasie lokalnej.
Powiedział, e na terenie powiatu kłobuckiego w chwili obecnej jest ponad 7 tysi cy
osób niepełnosprawnych. Dodał, e jest to problem bardzo szeroki ze wzgl du na
specyfik tego problemu, z jednej strony rodzaj i potrzeby, z drugiej strony stopie .
Zaznaczył, e pracuj c z Gminnymi O rodkami Pomocy Społecznej i realizuj c te
zadania PCPR zna doskonale potrzeby tych osób i je eli chodzi o działania zlecone to
grupa osób, która korzysta z PCPR to s to przede wszystkim te same osoby.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionego sprawozdania.
AD. p.11
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie przyj cia
„Powiatowego Programu Działa za Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu
Kłobuckiego”.
Pan Tomasz Sobi – przedstawił uchwał w sprawie przyj cia „Powiatowego
Programu Działa za Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego”.
Poinformował, e na podstawie art. 35 a ust.1 pkt.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zada powiatu nale y
opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategi rozwoju województwa, powiatowych
programów działa na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych. Dodał, e program, o którym mowa został przedstawiony w
zał czniku do uchwały.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 232/XXV/2005 w sprawie
przyj cia „Powiatowego Programu Działa za Rzecz Osób Niepełnosprawnych z
Powiatu Kłobuckiego”.
Głosowało 18 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 232/XXV/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do
protokołu.
AD. p.12
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie okre lenia
zada
i wysoko ci
rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.
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Pan Tomasz Sobi – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Powiedział, e w miesi cu lutym Prezes Zarz du PFRON pismem
Nr WF/74 z dnia 03.02.2005 r. poinformował Starost Kłobuckiego, e zgonie z
Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu
przekazywania rodków PFRON samorz dom wojewódzkim i powiatowym na
zadania wynikaj ce z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla powiatu kłobuckiego na 2005 rok została
przyznana kwota w ł cznej wysoko ci 435 709 zł. Ponadto do zada samorz du
powiatowego finansowanych ze rodków funduszu zalicza si zadania okre lone w
art. 35 a ust 1 wy ej cytowanej uchwały. Powiedział, e propozycja podziału
przyznanej kwoty na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej została przedstawiona w zał czniku do uchwały.
Pan Marek Sawicki – zapytał, czy b dzie mo liwe tak jak w poprzednich latach
przesuni cie tych rodków.
Pan Tomasz Sobi – odpowiedział, e wyst puje taka mo liwo .
Pan Marek Sawicki – zwrócił uwag , e wi cej rodków zostaje przekazanych na
rehabilitacj społeczn ni zawodow .
Pan Tomasz Sobi – odpowiedział, e od dwóch lat takie jest wła nie
zapotrzebowanie na rehabilitacj społeczn , a mo liwo przesuni cia w zale no ci
od potrzeb zawsze wyst puje.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e komisja
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała projekt tej uchwał na posiedzeniu komisji w
dniu 18 kwietnia 2005 roku.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 233/XXV/2005 w sprawie
okre lenia zada i wysoko ci rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 233/XXV/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p. 13
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie uchwały
zmieniaj cej uchwał w sprawie trybu wdra ania działa współfinansowanych z
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Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem ko cowym
jest Urz d Marszałkowski Województwa l skiego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne).
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu. Poinformował,
e chodzi o formalno podj tej wcze niej uchwały, a zmiana dotyczy § 3 tj.
zapis w przedniej uchwale „ Uchwała wchodzi w ycie po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urz dowym Województwa l skiego” zostaje zast piony ” Uchwała
wchodzi w ycie z dniem podj cia”.
Pan Henryk Mach – zapytał z czego wynika taka zmiana.
Pani Barbara Kosi ska Bus – Radca Prawny odpowiedziała, e jest to uchwała
zmieniaj ca uchwał poprzedni , poprzednia uchwała te wchodzi z yciem z dniem
podj cia, jednak był z ni ten sam problem. Zwróciła uwag , e pierwsza uchwała
w tej sprawie miała termin wej cia w ycie 14 dni po ogłoszeniu w DZ.Urz.
Nast pnie Wojewoda doszedł do wniosku, e nie podlega publikacji tego typu
uchwała, gdy nie jest to prawo miejscowe. Wyja niła, e na sesji została zmieniona
pierwsza uchwała, gdzie dokonano zapisu, e wchodzi w ycie z dniem podj cia. W
zwi zku z tym taka sama powinna by data wej cia w ycie tej uchwały, zmieniaj cej
uchwał pierwsz . Powiedziała, e nie sprawdzono, e ta zmiana była ju dokonana,
wi c w chwili obecnej zapis w drugiej uchwale musi by taki sam jak w uchwale
pierwszej.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e Komisja
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała projekt tej uchwały na posiedzeniu komisji
w dniu 18 kwietnia 2005 roku.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 234/XXV/2005 w sprawie
uchwały zmieniaj cej uchwał
w sprawie trybu wdra ania działa
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których
beneficjentem ko cowym jest Urz d Marszałkowski Województwa l skiego w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
(dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne).
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 20
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 0
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Uchwała Nr 234/XXV/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.15
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w
bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu kłobuckiego przedstawił uchwał , która
stanowi zał cznik do niniejszego protokołu. Poinformował, e w uchwale proponuje
si zmniejszenia dochodów Powiatu o kwot 1.578.949 zł oraz zwi kszenia
przychodów o t sam kwot . Powy sza zmiana zwi zana jest z otrzymaniem
informacji o wysoko ci przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej po yczki oraz dotacji na termomodernizacj
obiektów o wiatowych. Dodał, e otrzymane informacje wskazuj na ni szy udział
dotacji z WFO iGW oraz wy szy udział po yczki i rodków własnych pochodz cych
z kredytu na dofinansowanie termomodernizacji.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jaka jest ogólna kwota po yczek i kredytów
proponowana przez Zarz d z przeznaczeniem na termomodernizacj .
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e po yczka zaci gni ta z WFO iGW to
2.665. 311 zł, natomiast dotacja, która została zmniejszona zgodnie z §2 uchwały
b dzie w kwocie tylko 1. 008.769 zł, za rodki własne tzn. kredyt b dzie musiał by
zaci gni ty w kwocie 2.795.214 zł.
Pan Mieczysław Chwałczyk – ponownie sprecyzował zapytanie, jaka jest suma
kredytów i po yczki.
Pan Marian Obersztyn – zaznaczył, e kredyt zostanie zwi kszony do kwoty
2.795.214 zł.
Pan Władysław Serafin – podkre lił, e szczegółowe kwoty zawarte s w
uzasadnieniu do wy ej cytowanej uchwały. Zaproponował, aby Radni bardziej
wczytywali si w dokumenty i ł cznie je analizowali, co ułatwi ocen całego systemu
i zjawiska jaki wyst puje.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 235/XXV/2005 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 17
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 3

Uchwała Nr 235/XXV/2005 została przyj ta.
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AD. p.16
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
kłobuckiego na 2005 rok. Poinformował, e w uchwale proponuje si zwi kszenia
wydatków bie cych dla Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku w kwocie 500.000
zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowi za z 2004 roku zwi zanych z remontami
grysami i emulsj dróg powiatowych, wykonaniem kanalizacji, deszczowej w
miejscowo ci Panki, projektem budowlanym na przebudow mostu w W soszu oraz
wykonaniem odcinka DP w miejscowo ci Kałmuki, pokrycie zwi kszonych
wydatków zwi zanych z akcj zima, niezb dne remonty dróg powiatowych po
zimie. Zaznaczył, e ródłem pokrycia w/w wydatków w kwocie 500.000 zł s
przychody z uzyskaniem wolnych rodków za 2004 rok.
Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwag , e w dniu 14 kwietnia podczas
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu
w Kłobucku, członkowie komisji skierowali wniosek do Zarz du Powiatu o
dostarczenie przed Sesj Rady Powiatu informacji dotycz cej szczegółowego
przeznaczenia rodków wynikaj cych z projektu uchwały i wskazania w szczegółach
wydatków uj tych w uzasadnieniu w/w projektu uchwały w cz ci dotycz cej
zobowi za z 2004 roku.
Pan Tadeusz Pulka – Dyrektor Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku przedstawił
informacj . Powiedział, e kwota 500. 000 zł przeznaczone jest w du ej mierze na
sfinansowanie zaległo ci z roku ubiegłego tj. faktura 68/07/20004 dla firmy REZ –
DROGPOL za remont cz stkowy grysami i emulsj DP na terenie Obwodu
Drogowego Nr 1 na kwot 60 227, 07 zł, faktura 74/08/2004 za remont j.w na kwot
40 151,69 zł, faktura 74/2004 PUH REMOST za remont j.w na terenie Obwodu
Drogowego Nr 2 na kwot 74 565,25 zł jako jedna cz
zapłaty oraz 60 358,15 zł
kwota wynikaj ca do zapłaty z umowy, faktura 81/08/2004 FV KAN – GAZ za
wykonanie fragmentu odwodnienia ul. Powsta ców l. DP S 2035 w miejscowo ci
Panki na kwot 27 066, 00 oraz umowa Nr 47/2004 WADROX Cz-wa za wykonanie
nakładki w ci gu DP 2047 Kałmuki – Hutka na kwot 63 580, 58 zł. Zaznaczył, e
pozostała kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za akcj zima 2004/2005
oraz remonty niebezpiecznych ubytków na drogach powiatowych. Podsumowuj c
dodał, e akcja zima wyniosła 313. 000 zł w tym piasek, sól i usługi zwi zane ze
zwalczaniem gołoledzi i usuwaniem niegu. Zaznaczył, e zobowi zania na 1
stycznia 2005 wynosz 325, 000 zł, cz
tych pieni dzy jest pokrywana z roku
bie cego, 175. 000 zł zostanie przeznaczona na akcj zima, na remonty.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , i takiej informacji, któr przedstawił Dyrektor
PZD Radni nie otrzymali.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, e posiedzenie komisji, na którym został
skierowany wniosek odbyło si we czwartek, w zwi zku z tym informacja została
przygotowana na sesj zgodnie z warunkiem zawartym w wniosku. Powiedział, e
informacja zostanie powielona i rozdana w ilo ci odpowiadaj cej Radnym.
Pan Władysław Serafin – dodał w kwestii przypomnienia wysokiej Radzie, e Radny
w Statucie ma zagwarantowane wszystkie prawa, z tym, e je eli jest konieczno
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szczegółowych wyja nie po to pada pytanie „ czy s pytania lub uwagi”.
Zaznaczył, e je eli sprawy s oczywiste to s rozwa ane na komisjach, natomiast
je li jest potrzeba uszczegółowienia mo na pyta , bo taka jest konieczno
prowadzenia jawnej gospodarki mieniem publicznym i to jest przykład tego, e je li
jest pytanie to trzeba wyja ni do ko ca, je eli jest potrzebne pisemne przygotowanie
dokumentów to te powinno by przygotowane, tak eby nigdy adnej z Radnych
nie miał w tpliwo ci co do faktów, nad którymi głosuj .
Pan Mieczysław Chwałczyk –przychylił si do wypowiedzi Pana Przewodnicz cego
i zaznaczył, e na posiedzeniach komisji powinno by wszystko szczegółowo
wyja niane. Dodał, e na posiedzeniu komisji nie było Dyrektora czy przedstawiciela
z Powiatowego Zarz du Dróg, który mógłby wyja ni w tpliwo ci.
Pan Tadeusz Pułka – poinformował, e nie mógł by obecny w posiedzeniu komisji,
poniewa uczestniczył w spotkaniu Zarz dców Dróg Powiatowych.
Pan Władysław Serafin – podkre lił, e wa ne s informacje i niewa ne kto je
przedstawia, wa ne czy przedstawia je wyczerpuj co.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e takiej informacji nie miał kto udzieli .
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e na komisje ka dy przygotowywuje si
bardziej szczegółowo, je eli Naczelnik Wydziału nie mo e uczestniczy w
posiedzeniu komisji to ma zabezpieczy przez swoich pracowników tak informacj ,
która wyczerpie potrzeby wiedzy członków komisji.
Pan Mieczysław Chwałczyk – dodał, e w przypadku braku wyczerpuj cych
informacji b dzie zabiegał o jej wyja nienie podczas sesji. Ponadto powiedział, e w
uzasadnieniu do uchwały wyst puje zapis, „ projektem budowlanym na
przebudow mostu w W soszu” w zwi zku z tym zapytał czy zapis jest aktualny .
Zapytał czy faktura za projekt została całkowicie zapłacona w roku ubiegłym.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, e ta faktura została zapłacona w ubiegłym roku.
Zwrócił uwag , e by mo e kiedy było zwi kszenie dochodów w miesi cu grudniu
faktura była cz ciowo niezrealizowana.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e wniosek o kwot 500.000 zł został
zło ony 21 marca, w zwi zku z tym nie mo na mówi e to było w grudniu.
Nast pnie zapytał ile kosztuje przebudowa drogi w Kałmukach.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, e koszt przebudowy drogi w Kałmukach to
113.580.58 zł.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e na pytanie podczas posiedzenia
Komisji Bud etu i Finansów na rozliczenie za 3 kwartały wydatków pozapłacowych
za 2004 rok Dyrektor PZD umie cił informacj „ wykonanie nakładki z podbudow
w Kałmukach 113.580 zł”, w zwi zku z tym zapytał czy trzeba jeszcze dopłaci .
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Pan Tadeusz Pułka – powiedział, e trzeba dopłaci 63.000 zł, a 50.000 zł zostało
zapłacone.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e w sprawozdaniu z wykonania bud etu
Powiatu Kłobuckiego za 2004 rok, jest zapisane, e wykonanie nakładki z
podbudow w Kałmukach 113.581 zł, ponownie zapytał czy b dzie trzeba dopłaci .
Dodał, e w sprawozdaniu z wykonania bud etu za 2004 rok mieszcz si faktury
zapłacone, w tym droga w Kałmukach.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e w sprawozdaniu bud etowym je li chodzi
o wydatki , oprócz wykonania wyst puj równie zobowi zania jakie zostały
kasowo zapłacone. Dodał, e kwota 63.000 zł była uj ta w zobowi zaniach na rok
nast pny.
Pan Władysław Serafin – podkre lił, e wyja nienie Pana Skarbnika jest
podtrzymaniem zasady rozlicze finansowych z planowanego wydatku, pozostało
jeszcze zobowi zanie finansowe na poziomie 63.000 zł. Odczytał § 2 uchwały, który
mówi, e ródłem pokrycia niedoboru bud etu Powiatu w kwocie 500.000 zł s
przychody z uzyskania wolnych rodków za 2004 rok.
Pan Mieczysław Chwałczyk – podkre lił, e w sprawozdaniu z wykonania bud etu
jest uj ta kwota 113.581.00 zł, która jest kwot zapłacon .
Pan Władysław Serafin – powiedział, e nie ka dy musi zna przepisy fiskalne,
ekspertem w tej sprawie dla Rady jest Skarbnik. Zwrócił si do Radnego
Mieczysława Chwałczyka, e je eli udowodni wad to zostan wyci gni te
konsekwencje. Zaapelował, aby nie wyci ga z kontekstu pewnego zjawiska,
poniewa organ pa stwowy, który analizuje wszystkie finansowe relacje Starostwa i
nie wskazuje na jakiekolwiek uchybienia finansowe to wyja nienia Skarbnika s
wiarygodne, e procedura zwi kszenia bud etu, które zreferował Pan Dyrektor PZD
ma swoje uzasadnienie i nie narusza dyscypliny bud etowej.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał ile kosztuje wykonanie dokumentacji na most
w W soszu, ile zostało zapłacone w roku ubiegłym.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, e jest suma na poziomie 86. 620 zł.
Pan Mieczysław Chwałczyk – skierował pytanie do Skarbnika czy podtrzymuje
kwot 160. 000 zł, któr podał podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony
rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 14 kwietnia br.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e nie miał przy sobie sprawozdania i nie
był w stanie odpowiedzie kompetentnie w tej sprawie co zaznaczał.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , aby na przyszło nie udziela informacji
nie popartymi dokumentami i zaznaczy , e odpowied zostanie udzielona w innym
trybie i terminie.
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Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów poinformował, e
komisja na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2005 roku w dniu pozytywnie
zaopiniowała projekty uchwał .
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 236/XXV/2005 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Henryk Mach – zapytał, który rok 2004 czy 2005 jest
niedoboru bud etu Powiatu Kłobuckiego w kwocie 500. 000 zł .

ródłem pokrycia

Pani Barbara Kosi ska – Bus – odpowiedziała, e wszystko co si w danym roku
wydaje musi by w bud ecie danego roku. Dodała, e uchwała bud etowa na 2004
rok przestała działa z dniem 31 grudnia i s to oszcz dno ci bud etu 2004 roku,
wprowadzane do bud etu na rok 2005.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e tytuł uchwały zawiera, którego roku
dotyczy zmiana.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 236/XXV/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.17
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał w sprawie zaci gni cia po yczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej z
przeznaczeniem na termomodernizacj obiektów o wiatowych.
która stanowi zał cznik do niniejszego protokołu. Poinformował, e w uchwale
proponuje si zaci gn po yczk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizacj
obiektów
o wiatowych. Zaznaczył, e po yczk w wysoko ci 2.665.311 zł przeznacza si na
nast puj ce inwestycje – termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku –
1.090.133 zł, termomodernizacj Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku – 946.460 zł oraz
termomodernizacj Zespołu Szkół w Krzepicach – 628.718 zł. Ogólne warunki
dotycz ce zaci gni cia i spłaty w/w po yczki okre lone s w uchwale.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał w ci gu ilu lat b d spłacane odsetki.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e odsetki b d ju spłacone w pierwszym
roku.
Pan Mirosław Szymanek – Członek Komisji Uchwał i Wniosków zgłosił wniosek, e
w/w projekt uchwały jest defakto kontynuacj uchwały przewidzianej w punkcie
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kolejnym, poniewa z §1 tre ci w/w uchwały to jednoznacznie wynika, w zwi zku
z czym zaproponował, aby zrealizowa punkt kolejny, który b dzie kontynuacj
punktu aktualnie przedstawianego. Zaznaczył, e proponowana uchwała powinna
mie numer Nr 238/XXV/2005, natomiast uchwała Nr 238/XXV/2005 miała numer
Nr 237/XXV/2005, wówczas wyst pi spójno decyzyjna. Dodał, e je eli uchwała
Nr 237/XXV/2005 zostałaby teraz podj ta, a gdyby nie doszło do przegłosowania
uchwały Nr 238/XXV/2005 to traci moc uchwała aktualnie przedstawiana.
Pan Władysław Serafin – poprosił o sprecyzowanie wniosku pod głosowanie.
Pan Mirosław Szymanek – wniósł o zmian numeracji uchwał z Nr 238/XXV/2005
na Nr 237/XXV/2005 i z Nr 237/XXV/2005 na Nr 238/XXV/2005.
Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

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

Wniosek został przyj ty jednogło nie.
Pan Władysław Serafin – w zwi zku z zaistniałymi zmianami poprosił
o przedstawienie uchwały zmieniaj cej uchwał w sprawie podj cia deklaracji
przez Rad Powiatu o przeznaczeniu rodków finansowych na finansowanie
inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu.
Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów poinformował, e
komisja na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2005 roku w dniu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 237/XXV/2005 zmieniaj cej
uchwał w sprawie podj cia deklaracji przez Rad Powiatu o przeznaczeniu
rodków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich
programów inwestycyjnych. Członek Komisji Uchwał i Wniosków zwrócił uwag , e
w zał czniku do uchwały wyst pił bł d techniczny, i tak ZS Nr 2 w Kłobucku , który
widnieje w zał czniku, powinien by zast piony ZS Nr 3 w Kłobucku.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „za’........................................................................................oddano 21
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•
•

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

Uchwała Nr 237/XXV/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.18
Pan Władysław Serafin – poprosił Komisj uchwał i Wniosków o odczytanie
przedstawionej ju uchwały w sprawie zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na
termomodernizacj obiektów o wiatowych.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 238/XXV/2005 w sprawie
zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i
Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizacj
obiektów
o wiatowych.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 238/XXV/2005 została przyj ta.
AD. p.19
Pan Władysław Serafin – przypomniał, e wszyscy Radni otrzymali wcze niej
sprawozdanie z wykonania bud etu Powiatu za 2004 rok wraz z uchwałami I Składu
Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i nast pnie udzielił
głosu Panu Marianowi Obersztynowi – Skarbnikowi Powiatu celem przedatwienia
najistotniejszych elementów sprawozdania i udzielenia odpowiedzi na ewentualne
zapytania Radnych.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e sprawozdanie zostało dostarczone trzy
tygodnie temu wszystkim Radnym. Przedstawił jak kształtował si plan i wykonanie
wydatków bud etowych pocz wszy od uchwalenia bud etu na 2004 rok, a do
ko ca tego roku bud etowego.
Radni nie zgłaszali adnych pyta .
Kopia sprawozdania zarz du z wykonania bud etu powiatu za 2004 rok stanowi
zał cznik do niniejszego protokołu.
AD. p.20
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Pan Władysław Serafin – odczytał uchwały I Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/I/34/2005 z dnia 3 lutego 2005 roku w
sprawie opinii o prawidłowo ci zał czonej do bud etu na 2005 rok prognozy kwoty
długu Powiatu w Kłobucku oraz Nr 4100/I/136/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 roku
w sprawie opinii o przedło onym przez Zarz d Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu
z wykonania bud etu za 2004 rok.
Radni nie zgłaszali adnych pyta .
Kopie uchwał Nr 4100/I/34/2005 i Nr 4100/I/136/2005 I Składu Orzekaj cego RIO
w Katowicach stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
AD. p.21
Pan Waldemar Robak – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarz du Powiatu z wykonania bud etu za 2004 rok.
Kopia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz du
Powiatu stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłaszali adnych pyta .
AD. p.22
Pan Władysław Serafin – odczytał uchwał Nr 4100/I/137/2005 z dnia 14 kwietnia
2005 roku I Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Kopia uchwały Nr 4100/I/137/2005 stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłaszali adnych pyta .
AD. p.23
Pan Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz cego Komisji Uchwał i Wniosków o
odczytanie tre ci uchwały w sprawie absolutorium dla Zarz du Powiatu.
Przewodnicz cy Komisji Uchwał i Wniosków odczytał tre uchwały
Nr 239/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarz du
Powiatu.
Nast pnie przyst piono do głosowania. Głosowanie odbyło si jawnie, głosowało 21
radnych w tym:
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 18
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 2
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 1
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Uchwała Nr 239/XXV/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu.
Rada Powiatu w Kłobucku wi kszo ci głosów udzieliła absolutorium dla Zarz du
Powiatu.
Pan Władysław Serafin – zło ył gratulacje Zarz dowi Powiatu w imieniu Rady
Powiatu osi gni tego wyniku i dodał, e całokształt tej całej trudnej pracy
finansowej, organizacyjnej za ubiegły rok jest pozytywnie oceniony przez wszystkie
instytucje i organizacje, organy pa stwowe i samorz dowe.
Pan Dariusz Desperak – w imieniu Zarz du Powiatu zło ył podzi kowania za
udzielenie absolutorium Zarz dowi za rok 2004. Ponadto zło ył gratulacje Panu
Władysławowi Serafinowi – Przewodnicz cemu Rady Powiatu ponownego wyboru
na Wiceprzewodnicz cego Komitetu Generalnego Spółdzielczo ci Rolniczej w Unii
Europejskiej.
AD. p.24
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opieku czowychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e komisja
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała projekt tej uchwał na posiedzeniu komisji w
dniu 18 kwietnia 2005 roku.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 240/XXV/2005 w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
opieku czo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 19
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 1

Uchwała Nr 240/XXV/2005 została przyj ta.
AD. p.25
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie wysoko ci
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
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mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem
prowadz cym.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e komisja
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała projekt tej uchwał na posiedzeniu komisji w
dniu 18 kwietnia 2005 roku.
Nie zgłoszono pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 241/XXV/2005 w sprawie
wysoko ci oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest
organem prowadz cym.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 20
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 1

Uchwała Nr 241/XXV/2005 została przyj ta.
AD. p.26
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osi gni cia
dydaktyczno-wychowawcze.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu.
Pan Henryk Mach – powiedział, e poniewa te 80% rodków z funduszu nagród jest
do dyspozycji dyrektorów szkół, natomiast 20% do organu prowadz cego, w
zwi zku z tym zapytał czy ta proporcja jest wła ciwa.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e organ prowadz cy wyró nia nauczycieli na
wniosek dyrektora szkoły.
Pan Henryk Mach – wyraził w tpliwo , eby nie zadziałało w ten sposób, e organ
prowadz cy dysponuj 20% tych rodków i wyró nia dyrektorów szkół czy
nauczycieli, natomiast 80%
tych
rodków jest dla pozostałego grona
pedagogicznego, dla pozostałych szkół.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e praktyka jest taka, e wpływaj wnioski o
nagrodzenie nauczycieli przez Starost za wyj tkowe osi gni cia i tak jest co roku, w
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ubiegłym roku równie tak było, w którym wpłyn ło 11 wniosków, z czego 6
wniosków otrzymało nagrody Starosty.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e Dyrektor posiada dwa narz dzia, mo e
wnioskowa do Starosty lub sam nagrodzi .
Pan Tadeusz Witt – powiedział, e problem, który poruszył Radny jest faktycznie
problemem, bo nic nie stoi na przeszkodzie, eby nauczyciel otrzymał nagrod
Starosty i nagrod Dyrektora Szkoły. Zaznaczył, e nauczyciele bardzo cz sto na
tym trac , poniewa dyrektor wyst puje do organu prowadz cego czy do kuratora o
nagrod kuratora nie wypłacaj c nagrody dyrektora temu nauczycielowi, bo w ten
sposób zaoszcz dzi dla innych i ko czyło si to cz sto tak, e ten najlepszy
nauczyciel nie otrzymywał ani nagrody kuratora ani nagrody dyrektora.
Pan Mieczysław Szewczyk – zaznaczył, e najcz ciej odbywa si to na takiej
zasadzie, e je eli kto otrzyma nagrod w tym roku to w roku przyszłym otrzyma
kto inny. Zwrócił uwag , eby te regulaminy rzeczywi cie zostały wprowadzone w
ycie, eby ocena dyrektora była zgodna z tym regulaminem i premiowała tych
najlepszych, a nie eby to był dodatek do wynagrodzenia. Poprosił, aby organ
nadzoruj cy zwrócił uwag szczególn uwag , czy te kryteria oceny s zachowane,
czy rzeczywi cie te nagrody otrzymuj najlepsi.
Pan Tadeusz Witt – poinformował, e kiedy pracował w szkole te były
przyznawane nagrody, w zwi zku z tym wyraził opini na ten temat. Zwrócił
uwag , e nawet wysoko nagrody nie ma takiego znaczenia dla nauczyciela jak
sam fakt uznania. Powiedział, e rol dyrektora jest zauwa y te osi gni cia, doceni
co ma ogromne znaczenie z psychologicznego punktu widzenia – docenienie
pracownika.
Pan Henryk Mach – wyraził w tpliwo ci co do § 8 uchwały, zaproponował jego
wycofanie.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, e nagrody przyznaje si przede wszystkim z okazji
Dnia Edukacji Narodowej , zaznaczył, aby zostawi t „furtk ”, bo by mo e jaki
szczególny przypadek mo e zaistnie , eby mo na było nauczycielowi wr czy
nagrod w innym terminie. Przyznał, e zapis jest praktycznie nie wykorzystywany.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , aby wyrazu, e uchwały powinny by
przygotowane czytelnie.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, e u ycie słowa „furtka” było uj te w dobrym tego
słowa znaczeniu. Powiedział, e je li chodzi o procedur przyznawania nagród to
procedura jest do
cisła w naszych szkołach, jest Komisja Nagród powoływana,
sprawa jest przedstawiana na Radzie Pedagogicznej, która musi zatwierdzi uchwał
Rady Pedagogicznej i musi zosta wywieszona na tablicy ogłosze .
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Pan Tadeusz Wieczorek – powiedział, e w ka dej szkole obowi zuje regulamin
przyznawania nagród, to nie jest tajemnica, to musz by osi gni cia, minimum
szczebel wojewódzki. Zaproponował, aby nie wykre la § 8 uchwały.
Pan Henryk Mach – zgłosił wniosek o usuni cie § 8 wy ej cytowanej uchwały.
Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 1
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 15
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 4

Wniosek został odrzucony.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e komisja
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała projekt tej uchwał na posiedzeniu komisji w
dniu 18 kwietnia 2005 roku.
Nie zgłoszono wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 242/XXV/2005 w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osi gni cia
dydaktyczno-wychowawcze.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 17
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 2

Uchwała Nr 242/XXV/2005 została przyj ta.
AD. p.27
Pan Władysław Serafin – przedstawił informacj Wojewody o obowi zku zło enia
o wiadcze maj tkowych do 30 kwietnia 2005 roku przez Radnych Powiatu na r ce
Przewodnicz cego Rady Powiatu.
Pan Dariusz Desperak – udzielił odpowied odno nie zapytania Radnego Stefana
Pawłowskiego w sprawie pozyskania rodków na sprz t medyczny oraz przedstawił
sytuacj nieruchomo ci poło onej przy ulicy Staszica 12. Powiedział, e zlecono
wycen
zabudowanej nieruchomo ci celem okre lenia warto ci gruntowej.
Powiedział, e dwa lata temu została podj ta uchwała przekazania nieruchomo ci
budynku s dowi, jednak tak si nie stało, wobec czego dokonano ponownej wyceny,
poniewa wycena jest aktualna przez okres tylko jednego roku od daty
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sporz dzenia. Zaznaczył, e w ci gu tego tygodnia b dzie znana aktualna wycena,
wycena w roku 2003 opiewała na kwot 712. 040 zł w tym warto rynkowa gruntu
91. 710 zł, warto rynkowa składnika budowlanego 620. 330 zł, jest to wycena na 31
pa dziernik 2003 roku. Natomiast je eli chodzi o pytanie zwi zane ze sprz tem
medycznym został sporz dzony wykaz poczy w zakresie aparatury medycznej
oraz sprz tu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, przez szpitale, poradnie
specjalistyczne i poszczególne przychodnie w danych gminach naszego powiatu, jest
to kwota na 2. 712. 200 zł. Podkre lił, e t spraw bardzo szczegółowo zaj ł si
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jak równie Naczelnik Wydziału
EKZ.
Pan Marek Sawicki – zapytał czy Starostwo nadal szuka jednego inwestora czy
zostanie ogłoszony przetarg na budynek.
Pan Dariusz Desperak – odpowiedział, e nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzie ,
zadziałania te b d konsultowane z Komisja Bud etu i Finansów oraz komisja
Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Władysław Serafin – odniósł si do zapytania Radnego Henryka Macha.
Powiedział,
e ze Statutu wynika tryb post powania Przewodnicz cego.
Przedmiotem obrad Rady Powiatu niejednokrotnie były listy, skargi obywateli,
którym przysługuje prawo uzyskania odpowiedzi Rady Powiatu. Zaznaczył, e do
tej pory nie wyst piło adne uchybienie. Przedkładane zgodnie z tre ci wnioski
zostaj przez Rad rozpatrywane, natomiast jako Przewodnicz cy Rady Powiatu ma
prawo oceny dokumentu, czy kwalifikuje si jako skarga czy jako donos, s osoby,
które pisz których ujawnienie publiczne tre ci jest niewskazane, zatem wła ciwe
pisma i adresy, które Przewodnicz cy otrzymuje s adresowane do Starosty, do
Zarz du, do Przewodnicz cych poszczególnych komisji, i nie sposób jest o
wszystkim informowa Rad , bo musiałby poinformowa , e otrzymał np. 385 kart
wi tecznych z okazji wi t Bo ego Narodzenia. Podkre lił, e nie widzi potrzeby
ani mo liwo ci, eby wszystko kserowa , cz sto kto pisze Rada Powiatu, ale z tre ci
wynika, e adresuje do Przewodnicz cego Rady Powiatu, a tak naprawd to
adresatem jest albo Starosta albo Zarz d, natomiast kopiowanie tych dokumentów
mówiłoby o nieoszcz dno ci i niegospodarno ci.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e nie ma takiego organu powiatu jak
Przewodnicz cy Rady Powiatu. Poinformował,
e otrzymał pismo od
Przewodnicz cego Rady Powiatu, gdzie w nagłówku jest piecz tka Przewodnicz cy
Rady Powiatu. Zwrócił uwag , e organami powiatu jest Zarz d Powiatu, Rada
Powiatu i Starosta, kiedy wykonuje zadania z zakresu administracji rz dowej, a
u ywanie takiej piecz tki jest nieuzasadnione. Zaznaczył, e w statucie Powiatu jest
zapisana rola Przewodnicz cego Rady Powiatu, z której wynika, ze jego rol jest
organizowanie pracy Rady, prowadzenie Sesji.
Pan Władysław Serafin – zgłosił interpelacj do Radnego Henryka Macha o
zapoznanie si z prawem, bo to co Pan Radny nadinterpretuje z powodu własnej
niewiedzy jest bardzo upokarzaj ce i przykre. Poprosił o przytoczenie przykładów,
gdzie naruszył jakiekolwiek prawo u ywaj c Przewodnicz cy Rady. Powiedział, e
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Przewodnicz cy Rady Powiatu ma prawo prowadzi korespondencje, bo zgodnie ze
Statutem i ustaw jest funkcja Przewodnicz cego Rady Powiatu do okre lonych
celów przywołana i nie nadu yta do innych celów. Powiedział, e Radny nie musi
poucza Przewodnicz cego Rady Powiatu, e nie jest organem ustawodawczym,
zwrócił uwag , aby mówi o sprawach, gdzie Radny ma dowody, ze wykonuj c
funkcj Przewodnicz cego przekroczył granice dopuszczalne prawem. Dodał, e
obywatel ma prawo pisa
do Przewodnicz cego Rady Powiatu, je eli
Przewodnicz cy mu odpisuje i u ywa funkcji Przewodnicz cy Rady Powiatu w
podpisie – Władysław Serafin, ma prawo takiej piecz tki u y . Ponadto dodał, e
stara si organizowa prac Rady bezkonfliktowo, w zwi zku z czym wyraził
zdziwienie, e Radny Henryk Mach stara si wyznaczy mu rol w yciu
publicznym, gdzie reprezentuje Rad Powiatu. Zwrócił uwag , e charakter pracy
Przewodnicz cego Rady jest bardzo rozległy i nie zawsze mo e uczestniczy w
spotkaniach regionalnych, ale wówczas uczestnicz poszczególni. Zaznaczył, ze
je eli Radny stwierdzi, e jest to naruszenie dyscypliny to mo e taki zarzut postawi .
Pan Henryk Mach – podkre lił, e nie chciał Przewodnicz cego urazi , zwrócił
uwag , e Przewodnicz cy niepotrzebnie czyni zarzucanie niewiedzy. Powiedział,
e taka jest osobista interpretacja, do której miał prawo.
Pan Władysław Serafin – zaproponował, aby Radny Henryk Mach przegl dał
wszelk korespondencj lub by wspólnie to czyni , w celu zaci gni cia opinii komu
j przekaza , czy uczestniczy w imprezach i uroczysto ciach , czy zwoła sesj czy
nie. Powiedział, e wyznaczanie terminów sesji le y w zakresie Przewodnicz cego i
je eli Przewodnicz cy wyznaczy sesj na okre lony dzie sesja si odbywa. Ponadto
powiedział, e jeden spo ród liderów prawicowych terenu kłobucka skierował do
Wojewody list, aby nie dopu cił do konkursu na stanowisko w sposób
demokratyczny osoby XYZ. Zaznaczył, e człowiek, który si dzi chełpi
prawicowo ci i demokracj sam da metod socjalistycznych według, których był
powoływany i mianowany na wiele wa nych urz dów w tym województwie,
dawnym cz stochowskim. Ponadto przypomniał o rozpatrzenie wniosku o
usprawiedliwienie nieobecno ci podczas obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, na podstawie którego artykułu Statutu.
Pan Władysław Serafin – odpowiedział, e wykonywał funkcj zwi zan z
samorz dowymi działaniami. Zwrócił uwag , e nie była to prywatna sprawa karna,
jest to sprawa z lipca tamtego roku kiedy rolnicy mieli problemy ze sprzeda
owoców mi kkich. Podkre lił, e jest to kontynuowanie mandatu społecznego i je li
b dzie taka konieczno przedstawi dokumenty w tej sprawie.
Pan Stanisław Garncarek – jako Członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Kłobucku wniósł, aby wniosek Przewodnicz cego Rady Powiatu w/w sprawie
rozstrzygn ła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Władysław Serafin – poinformował, e na zaproszenie do Brukseli go ciła grupa
Wójtów, Burmistrzów i osób zwi zanych z terenem naszego powiatu. Dodał, e była
to pierwsza grupa wyjazdowa, która przeciera szlaki, podczas której odbyło si
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spotkanie z Komisj Europejsk gdzie została omówiona sprawa funkcjonowania
samorz dów, funduszy, rodków, a koszt takiego wyjazdu to kwota ok.1500 - 2000
zł. Powiedział, e wystosuje kolejn ofert zaproszenia do Radnych Powiatu,
Radnych Gmin, a w przyszło ci dla rolników, dla mieszka ców, dla wszystkich tych,
którzy chcieliby poznawa Europejsk struktur . Dodał, e był to wyjazd prywatny,
za własne pieni dze.
Pan Maran Obersztyn – powiedział, e uchwał I Składu Orzekaj cego RIO
w Katowicach z dnia 3 lutego 2005 roku Nr 4100/34/2005 w sprawie opinii o
prawidłowo ci zał czonej do bud etu na 2005 rok prognozy kwoty długu Powiatu w
Kłobucku wyniesie na koniec 2005 roku 8.174.928 zł, na co składaj si zobowi zania
z tytułu zaci gni tych kredytów – 5.587.211 zł oraz zaci gni tych po yczek –
2.587.717 zł. Zwrócił uwag , e uchwał Nr 235/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005
roku została zmienienia kwota długu, a mianowicie kredyt został zwi kszony o
1.501.355 zł. , a po yczka została zwi kszona o 77.594 zł, w zwi zku z tym prognoza
długu na koniec 2005 roku wynosi 9.753.877 zł.
Pan Henryk Mach – podkre lił, e t informacj , któr przekazał Pan Marian
Obersztyn Rada powinna posiada w momencie uchwalania bud etu, jest to bardzo
istotne. Ponadto zapytał jakie jest w tej chwili zadłu enie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e ZOZ jest osob prawn podobnie jak
Powiat Kłobucki.
Pan Władysław Serafin – zapytał czy w zwi zku z tym finanse ZOZ – u s finansami
Starostwa.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e nie s naszymi finansami, w ZOZ – ie
wyst puje dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pan Władysław Serafin – zapytał czy zadłu enie ZOZ – u nie ma wpływu na
zadłu enie Starostwa.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – odpowiedziała, e przy likwidacji ZOZ – u ma
wpływ, je eli doszłoby do likwidacji ZOZ – u to wtedy zadłu enie ZOZ – u staj si
długami, zadłu eniem Powiatu.
Pan Dariusz Desperak – dodał, e w ci gu tej kadencji, od kiedy Dyrektorem jest
Pan Marian Nowak kwota zobowi zania uległa zmniejszeniu o 3.000.000 zł.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e na Komisji Bud etu i Finansów zostało
skierowane zapytanie do Dyrektora Powiatowego Zarz du Dróg w sprawie
wyja nienia jaka jest ró nica mi dzy remontami grysami, a remontami na stałe.
Dodał, e w posiedzeniu nie uczestniczył Dyrektor PZD, w zwi zku z tym tak
informacj chciałby uzyska w chwili obecnej.
Pan Władysław Serafin – stwierdził, e nie jest to przedmiotem interpelacji.
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Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e nie jest to przedmiotem interpelacji, ale
na komisji padło zapewnienie, e odpowied w tej sprawie zostanie udzielona na
sesji.
Pan Władysław Serafin – stwierdził, e został przyj ty okre lony tryb pracy według
przyj tego porz dku obrad sesji, w zwi zku z tym wnioski si przedstawia i
informuje, nie głosuje si wniosków. Poprosił o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie
z zaznaczeniem, aby w przyszło ci przestrzega przyj ty porz dek obrad sesji.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – odpowiedziała, e grysami wykonuje si remonty
cz stkowe, polegaj ce na łataniu dziur, czyli remonty na te drogi, gdzie jest
gwarancja rok czy dwa lata na trwało tych robót, natomiast remont na stałe, s to
remonty dróg metod asfaltow .
AD. p.28
W zwi zku z wyczerpaniem punktów w porz dku obrad sesji około godziny 1215
Pan Władysław Serafin zamkn ł XXV Jubileuszow Sesj Rady Powiatu w Kłobucku.
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