PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2005
Z XXVIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 29 SIERPNIA 2005r.
W dniu 29 sierpnia 2005r. o godz. 1100 w

wietlicy Komendy Powiatowej

Pa stwowej Stra y Po arnej w Kłobucku przy ul. Cz stochowskiej 45 rozpocz ła
si XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 18 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 oraz Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz 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. Informacja Zarz du Powiatu o przebiegu wykonania bud etu powiatu za
I półrocze 2005 roku.
11. Informacja na temat sytuacji w placówkach o wiatowych oraz o ich
przygotowaniu do roku szkolnego 2005/2006.
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12. Podj cie uchwały w sprawie wymiaru godzin i rozmiaru zni ek dla

niektórych

nauczycieli oraz nauczycieli pełni cych funkcje kierownicze w szkole.
13. Podj cie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 251/XXVI/2005 Rady
Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 roku zmieniaj cej uchwał
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach opieku czo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki.
14. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w
formie weksla in blanco spłaty po yczki, o udzielenie której Zespół Opieki
Zdrowotnej wyst pi do Skarbu Pa stwa.
15. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
16. 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).
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Zako czenie XXVIII Sesji.
AD. p.1
Przewodnicz cy Władysław Serafin – otworzył obrady – XXVIII Sesji Rady Powiatu
w Kłobucku, powitał Radnych, Zarz d Powiatu oraz uczestnicz cych go ci.
AD. p.2
Przewodnicz cy Władysław Serafin – po zapoznaniu si z list obecno ci stwierdził,
e na 21 radnych ustawowego składu rady jest obecnych 18, wobec czego wszystkie
podejmowane uchwały b d prawomocne.
AD.p.3
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił porz dek obrad sesji. Zgłosił
propozycj wpisania do porz dku obrad sesji punktu 16 tj. 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 –
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Działania 2.2–Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne).
Poinformował, e punkt ten był przedmiotem obrad Komisji, których opinia jest
wymagana, aby punkt mógł zosta wprowadzony do porz dku obrad Sesji.
Nast pnie zapytał, czy kto ma uwagi do zaproponowanego porz dku obrad Sesji.
Nie zgłoszono uwag do tre ci przedstawionego porz dku obrad Sesji.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poddał pod głosowanie przedstawiony
porz dek obrad Sesji.
Głosowało 15 Radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” - ................................................................oddano 15
głosów „ wstrzymuj cych si ”- .................................oddano 0
głosów „przeciw” - ......................................................oddano 0

Porz dek obrad został przyj ty.
AD. p.4
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu
z XXVII Sesji Rady Powiatu.
Nie zgłoszono wi cej pyta do tre ci protokołu. Nast pnie Pan Władysław Serafin
poddał go pod głosowanie.
Głosowało 17 Radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” - ................................................................oddano 15
głosów „ wstrzymuj cych si ”- .................................oddano 2
głosów „przeciw” - ......................................................oddano 0

Protokół został przyj ty.
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 – Mirosław SZYMANEK
2. Członek – Renata SZEWCZYK
3. Członek – Mieczysław CHWAŁCZYK
AD. p.6
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił Starost o przedstawienie informacji z
działalno ci Zarz du z okresu mi dzy Sesjami.
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Informacja o pracy zarz du Powiatu za okres od 18 lipca do 29 sierpnia 2005 roku
przedstawił Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak.
Tre

informacji stanowi integraln cz

protokołu.

Starosta Dariusz Desperak –przedstawił ponadto wykaz spotka Starosty od
ostatniej Sesji Rady Powiatu, który stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
Radny Henryk Mach – odniósł si do projektu uchwały Zarz du Powiatu w sprawie
sprzeda y nieruchomo ci poło onej w Krzepicach przy ul. D browskiego 69, zwrócił
uwag , e Zarz d Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 roku
wyraził zgod na zbycie nieruchomo ci w formie przetargu na rzecz Zespołu szkół w
Krzepicach, natomiast na nast pnym posiedzeniu Zarz d podj ł decyzj o
sprzedaniu tej nieruchomo ci w formie bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia „
Strzelec” w Krzepicach. Oznajmił, e wymagana opinia komisji Bud etu i Finansów
oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w
Kłobucku odno nie sprzedania nieruchomo ci w formie bezprzetargowej była
negatywna. Zapytał, z czego wynika niniejsza zmiana.
Starosta Dariusz Desperak – wyja nił, e w roku 2003 w budynku strzelnicy
poło onej w Krzepicach przy ulicy D browskiego 69 znajdowała si składnica opon,
przeciekaj cy dach, budynek za dwa, trzy lata byłby całkowicie zdewastowany,
gdyby nie remont ze strony Stowarzyszenia. Powiedział, ze budynek został
u yczony osobom, które chciały go doprowadzi do stanu u ywalno ci i w
porozumieniu z Burmistrzem Krzepic i Dyrektorem Zespołu szkół w Krzepicach
budynek został im u yczony. Zwrócił uwag , e w momencie kiedy do Starostwa
wpłyn ło pismo od Stowarzyszenia „ Strzelec” o ch ci przej cia niniejszego
budynku, Zarz d podj ł decyzj , aby obiekt zby w drodze bezprzetargowej dla
Stowarzyszenia z przeznaczeniem na działalno sportow , społeczn , komercyjn ,
nie zwi zan z działalno ci zarobkow . Nadmienił, e czynniki społeczne były
powodem tego, e poprzednia decyzja o zbyciu nieruchomo ci w drodze przetargu
nieograniczonego została zweryfikowana.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e zapytanie Radnego
Henryka Macha nie mie ciło si w kategorii niniejszego punktu, dodał, e punkt
dotyczy czynno ci Starosty wykonywanych na zewn trz mi dzy Sesjami, , a nie
zapyta czy interpelacji Radnych. Oznajmił, e w przyszło ci zapytanie w tym
miejscu porz dku obrad zostanie uchylone.
AD. p.7
Przewodnicz cy Władysław Serafin –przedstawił pisma, które wpłyn ły do
Przewodnicz cego i Rady Powiatu w Kłobucku w okresie mi dzy sesjami:
•

pismo od Pana Ryszarda Kadziaka - współorganizatora i współtwórcy
Festiwalu Blues nad Oksz w Kłobucku w sprawie wsparcia finansowego w
kwocie 1 500 w zwi zku z organizowanym VIII Festiwalem Blues nad Oksz ,
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•

stanowisko Rady Miejskiej w Krzepicach wyra one na Sesji Rady Miejskiej w
dniu 11 sierpnia 2005 roku w sprawie wykonania nakładki asfaltowej w
Krzepicach na ulicy Skłodowskiej,

•

pismo z podzi kowaniami za współprac od l skiego Dyrektora O wiaty
Pana Jarosława Grzybowskiego, który ze wzgl du na kandydowanie w
wyborach zło ył rezygnacj z pełnienia tej funkcji,

•

postanowienie Wojewody l skiego Nr PS.V-0717-23-69/05 w sprawie
wniosku ZOZ Kłobuck wobec restrukturyzacji,

•

protokół ze spotkania w sprawie restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku dnia 11 lipca 2005 w Urz dzie Miejskim w Krzepicach,

•

pismo ZOZ w Kłobucku do Departamentu Organizacji i Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie , w sprawie odst pstwa od przepisów
zawartych w § 36.1. rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005
roku,

•

pismo ZOZ w Kłobucku do Wojewody l skiego w Katowicach w sprawie
odst pstwa od przepisów zawartych w § 36.1. rozporz dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku.

Ponadto poinformował, e na wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i
Infrastruktury został skierowany wniosek do Przewodnicz cego Rady Powiatu w
Kłobucku w sprawie ustalenia terminu najbardziej dogodnego dla radnych do
odbywania Sesji Rady Powiatu. Powiedział, e na niniejszy wniosek została
przedło ona radnym ankieta z pro b o wyplenienie celem ustalenia jak najbardziej
dogodnego dnia i godziny obrad Sesji. Oznajmił, e z przedło onych ankiet Radnych
wynika, e najbardziej dogodnym dniem i godzin obradowania jest poniedziałek,
godzina 1300 lub 1400 . W zwi zku z tym dniem obradowania od kolejnej sesji b dzie
poniedziałek w godzinach popołudniowych.
AD. p.8
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz cych Komisji stałych
o przedstawienie wniosków podj tych przez Komisje w okresie mi dzy sesjami.
/ wnioski stanowi zał czniki do protokołu/.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e na poprzedniej sesji został skierowany
wniosek do Przewodnicz cego Rady Powiatu od Komisji Rewizyjnej w sprawie
wyra enia opinii przez Komisj Bud etu i Finansów oraz Komisj Rolnictwa,
Ochrony rodowiska i Infrastruktury w sprawie umowy zawartej pomi dzy
Zarz dem Powiatu w Kłobucku, a Firm FR „ Sigma” S.C. w Kłobucku na dzier aw
nieruchomo ci nr 1063/3 poło onej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5b stanowi cej
własno Powiatu. Zwrócił uwag , e wniosek został podj ty dwa miesi ce temu, a
do chwili obecnej nie został zrealizowany.
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Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e niniejszy wniosek w dniu
dzisiejszym chciał przekaza do rozpatrzenia przedstawionym Komisjom
w przedmiotowej sprawie. Poinformował, e na najbli szej Sesji Rady Powiatu
zostan przedstawione opinie komisji w formie informacji. Nast pnie dodał, e na
wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26 sierpnia 2005 roku został nadany bieg sprawie
wyja nienia przez projektanta – wykonawc ekspertyzy technicznej mostu w
W soszu. Zobowi zał, aby na kolejn Sesj Rady Powiatu, Zarz d Powiatu tak
informacj przygotował i przedstawił.
AD. p.9
Radny Władysław Owczarek – zwrócił uwag , e na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
zgłosił wniosek w sprawie powołania na Sesj Rady Powiatu projektanta w celu
przedło enia ekspertyzy technicznej mostu w m. W sosz nad rzek Warta. Ponadto
zgłosił wniosek skierowany do Dyrektora Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku o
wykonanie pasów na drogach powiatowych. Ponadto zgłosił wniosek o wykonanie
oznakowania – zakaz parkowania w miejscowo ci Borowianka przy firmie
„Consoni”.
Radny Mirosław Szymanek – skierował zapytanie do Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku jakie czynno ci i działania zostały podj te w celu
zabezpieczenia wiadczenia usług medycznych przez Laboratorium Analiz
Lekarskich i Zakład rtg w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach oraz podpisania
umowy z NFZ na ich finansowanie w roku 2005r.
Radny Jan Praski –zapytał, dlaczego nie ma stomatologa w miejscowo ci Popów,
który wykonywałby wiadczenia na poziomie podstawowym.
Radna Janina wi – Irach – przedstawiła protest Rady Miejskiej w Krzepicach z
powodu braku realizacji robót drogowych w obr bie ul. M.C. Skłodowskiej – droga
powiatowa nr S – 2071 na odcinku 1100 m. / protest stanowi zał cznik do
protokołu/
Radny Henryk Mach – zapytał o przepraw w obr bie mostu w W soszu, a
mianowicie o flisaka. Zapytał, czy rzeczywi cie s to koszty 12. 000 zł miesi cznie,
jak jest skonstruowana umowa. Dodał, e samorz d w Popowie miał inne
alternatywne rozwi zania. Zapytał, czy flisacy to najbardziej korzystne rozwi zanie.

Radny Mieczysław Chwałczyk – zgłosił, aby w ramach przejrzysta Polska
przeprowadzono szkolenie dla Radnych Powiatowych w zakresie bud etu powiatu.
AD. p.10
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji Zarz du
Powiatu o przebiegu wykonania bud etu powiatu za I Półrocze 2005 roku.
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Skarbnik Powiatu Marian Obersztyn – omówił powy sz informacj . Poinformował,
e sprawozdanie zostało szczegółowo przedstawione na posiedzeniach komisji.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy wyst puje zagro enie bud etu.
Skarbnik Marian Obersztyn – odpowiedział, e bud et jest wykonany dobrze, nie
wyst puje zagro enie.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionego sprawozdania.
AD. p.11
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji na temat
sytuacji w placówkach o wiatowych oraz ich przygotowaniu do roku szkolnego
2005/2006.
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłobucku omówił niniejsz informacj .
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej informacji.
AD. p.12
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
wymiaru godzin i rozmiaru zni ek dla niektórych nauczycieli oraz nauczycieli
pełni cych funkcje kierownicze w szkole.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Poinformował, e podstawowym kryterium przy ustalaniu wysoko ci
zni ek zastosowano ilo oddziałów w szkole, która bezpo rednio wynika od liczby
uczniów i z tym zwi zanej liczby zatrudnionych nauczycieli i pozostałych
pracowników. Ponadto zwrócił uwag , e zni ka godzin dotyczy, dwóch
wicedyrektorów w Zespole Szkół Nr 1, wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 2 w
Kłobucku, wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku i wicedyrektora w
Zespole Szkół w Krzepicach oraz dyrektorów Domu Dziecka i Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku oraz Kierownika warsztatów przy
Zespole Szkół Nr 1.
Radny Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Polityki Społecznej poinformował, e Komisja na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia br.
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 263/XXVIII/2005 w sprawie
wymiaru godzin i rozmiaru zni ek dla niektórych nauczycieli oraz nauczycieli
pełni cych funkcje kierownicze w szkole.
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Głosowało 18 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 263/XXVIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.13
Wiceprzewodnicz cy Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w
sprawie uchylenia uchwały Nr 251/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27
czerwca 2005 roku zmieniaj cej uchwał w sprawie Regulaminu
wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opieku czo-wychowawczych
prowadzonych przez powiat kłobucki.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Poinformował, e l ski Urz d Wojewódzki w Katowicach wszcz ł
post powanie nadzorcze w sprawie niewa no ci uchwały Nr 251/XXVI/2005 Rady
Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2005 r. jako niezgodnej z przepisem art. 30
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Zawrócił uwag , e w
zwi zku z tym, e § 5 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy – (Dz. U. Nr
22, poz.181 ), okre la funkcje, z którymi zwi zane jest prawo do otrzymania dodatku
funkcyjnego. Nadmienił, e w/w rozporz dzeniu funkcja opiekuna praktyk
zawodowych nie mie ci si w cytowanym katalogu, wobec powy szego uchwał w
tej sprawie nale y uchyli .
Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, ile klas obejmuje opiekun.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e je eli chodzi o szkolenie praktyczne to jest to
ró nie, w ró nych szkołach, w ró nych latach, w zale no ci od tego ile jest
technikum i szkół zasadniczych, ile wynika zaj , tyle ma pod opiek uczniów
kierownik szkolenia praktycznego. Zaznaczył, e najwi cej klas obejmuje w ZS Nr 1,
poniewa tam jest najwi cej oddziałów technikum i szkoły zasadniczej, nast pnie ZS
Nr 2 w Kłobucku i ZS w Krzepicach. Zapewnił, e dokładne dane przedstawi pod
koniec wrze nia.
Radny Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i
Polityki Społecznej poinformował, e Komisja na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia
pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 264/XXVIII/2005 sprawie
uchylenia uchwały Nr 251/XXVI/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca
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2005 roku zmieniaj cej uchwał w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych
w szkołach
i
placówkach
opieku czo-wychowawczych
prowadzonych przez powiat kłobucki.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 19
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 0

Uchwała Nr 264/XXVIII/2005 została przyj ta.
AD. p.14
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
wyra enia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco spłaty
po yczki, o udzielenie której Zespół Opieki Zdrowotnej wyst pi do Skarbu Pa stwa.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił
uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu. Poinformował, e por czenie,
o którym mowa obejmuje kwot 2.748.662,63 zł wraz z odsetkami i ustanawia si je
na okres 10 lat od dnia podpisania umowy o po yczk . Ponadto zwrócił uwag , e
w przypadku niewypełnienia przez Zespól Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
warunków umowy o po yczk Powiat Kłobucki zobowi zuje si przeznaczy
dochody własne na spłat zobowi zania.
Radny Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e w Programie Restrukturyzacji była
kwota 3.746. 232,0, w zwi zku z tym zapytał sk d wyst puje taka rozbie no .
Pan Marian Nowak – odpowiedział, e w wyniku ustawy zespół pracuj cy przy ZOZ
wykazał w/w kwot zadłu enia, natomiast Ministerstwo zweryfikowało t kwot
odrzucaj c zadłu enie, które nie mo e obj te programem, co w konsekwencji
zamkn ło si kwot 2.748.662,63 zł.
Radny Henryk Mach – zapytał, czy weksel in blanco czy por czenie, która z tych
form jest korzystniejsza.
Pani Ewa Recha – Radca Prawny odpowiedziała, e weksel in blanco jest form du o
korzystniejsz , poniewa por czony jest przez ZOZ i nie obci a bud etu Starostwa
Powiatowego, a tym samym nie wpływa na zwi kszenie zadłu enia Starostwa.
Radna Aleksandra Majchrowska – Przewodnicz ca Komisji Ochrony Zdrowia
poinformowała, e Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały na
swoim posiedzeniu w dniu 26 sierpnia br.
Starosta Dariusz Desperak – przedstawił wyniki głosowania Społecznej Rady ZOZ w
Kłobucku, która jednogło nie i pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
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Radny Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów Rady Powiatu w
Kłobucku poinformował, e Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt
uchwały na swoim posiedzeniu w dniu 26 sierpnia.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 265/XXVIII/2005 sprawie
wyra enia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco spłaty
po yczki, o udzielenie której Zespół Opieki Zdrowotnej wyst pi do Skarbu Pa stwa.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 265/XXVIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.15
Przewodnicz cy Władysław Serafin – w zwi zku z wyjazdem Naczelnika Tadeusz
Witta na Sesj Rady Miejskiej do Przystajni zaproponował, aby projekt uchwały uj ty
w punkcie 16 został przedstawiony w punkcie 15.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Poinformował, e w zwi zku z ogłoszonym przez Zarz d Województwa
l skiego konkursem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego – Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne” dla projektów typu I – Wspieranie rozwoju edukacyjnego
młodzie y wiejskiej, Starostwo Powiatowe zło yło kolejny projekt stypendialny
obejmuj cy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodz cych z terenów wiejskich
i znajduj cych si w trudnej sytuacji materialnej. Powiedział, e niezb dnym
zał cznikiem do projektu jest Regulamin przyznawania stypendiów. Ponadto dodał,
e w dotychczasowym Regulaminie zmienia si okres przyznawania stypendium –
do 10 miesi cy, a nie jak poprzednio przez 9, ponadto refundacj mo na obj
faktury lub inne dokumenty o równowa nej warto ci dowodowej obejmuj ce czas
trwania roku szkolnego, tj. od 1 wrze nia do 31 sierpnia, /poprzednio od 15
wrze nia 2004 roku do 30 czerwca 2005/. Zwrócił uwag , e z Ramowego Planu
Realizacji Działania na rok 2005 stanowi cego Zał cznik nr 1 do Uchwały
nr 1231/270/II/2005 Zarz du Województwa l skiego z dnia 27 czerwca 2005 roku
priorytetowo b d traktowane projekty, do których jako zał cznik doł czony
zostanie regulamin przyznawania stypendium na kolejny rok szkolny. Oznajmił, e
przyj cie regulaminu stosown uchwał jest zasadne.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e nie ma przewidzianych rodków
dla studentów, a do niniejszej uchwały doł czony jest zał cznik „Wniosek o
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przyznanie stypendium dla studenta szkoły wy szej”. W zwi zku z tym zapytał,
dlaczego taki zał cznik został doł czony do uchwały.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e wniosek został przygotowany celowo, aby w
momencie ewentualnego otrzymania rodków dla studentów wniosek był gotowy, bo
takie działanie musi by błyskawiczne. Ponadto zaznaczył, e stypendia studenckie
nie zostały wycofane, nie zostały zlikwidowane, tylko zawieszone z uwagi na brak
rodków.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – podkre lił, e cała ta operacja jest po stronie
Urz du Marszałkowskiego, niezale na od Starostwa.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy student, który zwróci si o wniosek
b dzie miał mo liwo go otrzyma zgodnie z niniejsz uchwał .
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e je eli student zdecyduje si , aby taki wniosek
zło y , to Wydział taki wniosek przyjmie, z zaznaczeniem, e zostanie on
zrealizowany, dopiero wówczas, je eli Starostwo otrzyma rodki z przeznaczeniem
na w/w cel.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 266/XXVIII/2005 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

Uchwała Nr 266/XXVIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.16
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Starosta Dariusz Desperak – omówił uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu.
Zaznaczył, e projekt uchwały został szczegółowo przedstawiony na posiedzeniu
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Komisji Bud etu i Finansów, jak równie na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia,
gdzie Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek, aby głosowanie w sprawie
przyj cia niniejszej uchwały odbyło si w sposób tajny, uzasadniaj c, e w ród
Radnych znajduje si spore rodowisko lekarzy, dla których Dyrektor ZOZ jest ich
szefem.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e mimo,
zainteresowana zawodowo ma przewag decyduje Rada Powiatu.

e grupa

Radny Marek Sawicki – poinformował, e projekt uchwały był przedmiotem obrad
dwóch poprzednich sesji, jednak został przesuni ty, aby Rada mogła dokona
cało ci oceny Dyrektora ZOZ w Kłobucku. W zwi zku z czym na Komisji Ochrony
Zdrowia padła propozycja, aby uchwała weszła w ycie z moc obowi zuj c z
dniem 1 czerwca.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Marka Sawickiego.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Wniosek został przyj ty, a zamiana została zapisana w projekcie w/w uchwały.
Radny Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwag , na Komisji Ochrony Zdrowia
Wicestarosta Marek Sroka sugerował, aby uchwała weszła w ycie z moc
obowi zuj c z dniem 1 kwietnia lub z dniem 1 stycznia. Zaznaczył, e komisja nie
przychyliła si do propozycji Wicestarosty, poniewa po raz pierwszy wniosek w
sprawie podwy szenia wynagrodzenia wpłyn ł w czerwcu, w zwi zku z czym
Członkowie Komisji podj li wniosek, aby uchwała mogła obowi zywa z dniem
1 czerwca 2005 rok.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e wniosek Radnego Mieczysława
Chwałczyka został zgłoszony jako pierwszy i dotyczył całego projektu uchwały, w
zwi zku z czym wniosek powinien zosta poddany głosowaniu wcze niej, zanim te
wszystkie zmiany zostały dokonane.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zaznaczył, e Radny Mieczysław Chwałczyk
sprecyzował wniosek o poddanie głosowania niniejszej uchwały w sposób tajny, aby
jednak doprowadzi do głosowania uchwały wcze niej nale y przegłosowa
szczegóły.
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Nast pnie Przewodnicz cy Władysław Serafin – poddał pod głosowanie wniosek
Radnego Mieczysława Chwałczyka, aby głosowanie uchwały 267/XXVIII/2005
przeprowadzi w sposób tajny.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Wniosek został odrzucony.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 267/XXVIII/2005 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Radny Henryk Mach – poinformował, e głosował za przyj ciem uchwały w sposób
tajny, poniewa w momencie głosowania uchwały w sposób jawny zostanie
naruszony interes prawny Radnych, o czym powinien wiedzie zarówno
Przewodnicz cy jak i Radca Prawny podpisuj c projekt tej uchwały. Ponadto wyraził
przekonanie, e organ nadzoru niniejsz uchwal uchyli.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e s to czynno ci publicznie
jawne, w zwi zku z czym nie mog by głosowane w sposób tajny. Ponadto nie
widzi kolizji w pełnieniu mandatu Radnego, a ustaleniem wynagrodzenia dla
Dyrektora ZOZ.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Nast pnie Przewodnicz cy
przedstawion uchwał .

Władysław Serafin – poddał pod głosowanie

Głosowało 20 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 267/XXVIII/2005 została przyj ta.
AD. p.17
Starosta Dariusz Desperak – odniósł si do zapytania Radnego Henryka Macha w
sprawie przeprawy w obr bie mostu w W soszu przez flisaków. Odpowiedział, e
jest to koszt 9. 600 zł miesi cznie, pracuj 21 godzin na dob . Takie ustalenia zapadły,
je eli chodzi o cztery samorz dy, kwota ta jest wypłacana miesi c przez Starostwo
Powiatowe w Kłobucku, sukcesywnie m. Popów, Starostwo Paj cza skie, Gm.
Paj czno. Nadmienił, e Gm. Popów miała swoje rozwi zania do przewozu osób,
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jednak potrzebnych było szereg ró nych uprawnie , których to miejsce osoby, które
mogłyby si zaj tym e przewozem nie posiadały.
Radny Henryk Mach – zapytał, pomi dzy kim jest zawarta umowa.
Starosta Dariusz Desperak – odpowiedział, e umowy b d zawierane sukcesywnie
przez wszystkie samorz dy.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, jak oferta flisaków miała si do innych
ofert, np. autobusy itd.
Starosta Dariusz Desperak – odpowiedział, e autobus byłby du o dro szy, flisacy to
najta sza forma komunikacji zast pczej na dzie dzisiejszy. Nast pnie odniósł si do
protestu mieszka ców Miasta i Gminy Krzepice w sprawie nakładki asfaltowej na
ulicy M.C. Skłodowskiej. Powiedział, e w dniu dzisiejszym odbył rozmow z
Burmistrzem Miasta Krzepice – Panem Krystianem Kotyni , Dyrektorem
Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku – Panem Tadeuszem Pułk i zaznaczył, e
postara si w roku bie cym niniejsz drog wyremontowa .
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy s
inwestycj wykona .

w bud ecie rodki, aby t

Starosta Dariusz Desperak – odpowiedział, e wszystko zale y od budowy mostu w
m. W sosz nad rzek Warta, jak i czy koszty niniejszej inwestycji wzrosn .
Dyrektor Tadeusz Pułka – odniósł si do zapytania w sprawie malowania dróg
powiatowych, zwrócił uwag , e finansowanie dróg wojewódzkich jest bez
porównania du o wi ksze, drogi powiatowe nie s malowane, poniewa nie PZD na
ten cel nie posiada rodków. Odno nie blokowania przejazdu w m. Borowianka
przy firmie „Consoni”, poinformował, e najlepszym rozwi zaniem byłoby
wykonanie oznakowania z zakazem zatrzymywania. Nast pnie poinformował, e w
sprawie budowy mostu w m. W sosz nad rzek Warta w dniu jutrzejszym odb dzie
si spotkanie z firm , projektantem i wszystkimi zainteresowanymi w/w sprawie.
Powiedział, e przed przyst pieniem do realizacji inwestycji projektant nie wzi ł pod
uwag , e belki pod mostem maj 40 lat. Dodał, e most mógłby by wykonany w
takiej technologii w jakiej był zakładany, ale utrzymałby tylko wówczas 1500 ton.
Radny Marek Sawicki – zapytał, czy mo na powoła eksperta, który okre liłby, czy
biuro projektowe wykonuj ce projekt czego niedopełniało.
Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, e mo na takiego eksperta powoła , ka dy
projektant jest ubezpieczony na inwestycj do kwoty 200. 000 Euro, ale
podstawowym i oczywistym warunkiem jest przedstawienie dowodów o
popełnieniu bł du ze strony biura projektowego.
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Radny Jan Praski – zapytał, czy powiat jest w stanie wykona odwodnienie przy
drodze powiatowej w Popowie, przy której Wójt wykona chodnik ze swoich
rodków
Pan Tadeusz Pułka – powiedział, e Wójt Gm. Popów zaproponował, e poniesie
koszty budowy chodnika, a powiat poniósł koszty odwodnienia. Zaznaczył, e 200 m
kanału kosztuje w granicach 200. 000 zł.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
odpowiedział, e na dzie dzisiejszy w Gminie Popów nie ma stomatologa, ale ju w
tej chwili ogłoszony jest przetarg. Zwrócił uwag , e zainteresowanie gabinetem jest
du e, a gabinet zacznie działa z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Nast pnie
odniósł si do zapytania Radnego Mirosława Szymanka i odpowiedział, e na dzie
dzisiejszy nie przewiduje si inwestycji w tych dwóch obiektach, tj. Laboratorium
Analiz Lekarskich i Zakład Rtg w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach.
Radny Stanisław Garncarek – zwrócił uwag , e aparat rtg w Krzepicach wymaga
wymiany jak najszybciej, wyraził zaniepokojenie dalszym funkcjonowania rtg w
Krzepicach. Powiedział, e wyczuwa konkurencyjno
pomi dzy Szpitalem w
Kłobucku, a Szpitalem w Krzepicach.
Pan Marian Nowak – zwrócił uwag , e to nie jest kategoria konkurencyjno ci, tylko
wybór, trzeba b dzie zdecydowa co jest najpilniejsze do wymiany ze sprz tu
medycznego.
Radna Aleksandra Majchrowska – zgłosiła zapytanie, dlaczego Starostwo Powiatowe
w Kłobucku nie przygotowało wniosku o dofinansowanie ze rodków UE na zakup
sprz tu medycznego dla ZOZ-u w Kłobucku. Zwróciła uwag , e z takim
zapytaniem wcze niej wyst powała Komisja Ochrony Zdrowia i nie otrzymała
odpowiedzi.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e je eli w Słu bie Zdrowia
jest wiadomo o jakim zjawisku ekonomicznym, finansowym to nale y go
wywoływa w odpowiednim czasie.
Radny Jerzy Bułacz – powiedział, e na nast pnej sesji temat zostanie wyja niony,
ponadto dodał, e Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłobucku informował, e po zebraniu
wszystkich dokumentów nie było ju mo liwo ci zło enia takowego wniosku, ale
wszystko to szczegółowo naczelnik przedstawi pisemnie Przewodnicz cej Komisji
Ochrony Zdrowia.
Pan Julian Chyra – Komendant Powiatowy Policji ustosunkował do tematu blokady
powstaj cej w m. Borowianka przy firmie „Consoni” i zapewnił, e zbada teren,
przeprowadzi rekonesans i zastosuje odpowiednie działania w celu zniwelowania
niniejszej blokady.
15

Radny Jerzy Bułacz – ustosunkował si do wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony
rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie szacowania
szkód, powiedział, e wystosował pisma do wszystkich prezesów Kół Łowieckich
działaj cych na naszym terenie, powiadomił równie Polski Zwi zek Łowiecki,
Zarz d Okr gowy w Cz stochowie, wszystkie Urz dy Gmin.
/pismo stanowi zał cznik do protokołu/
Radna Małgorzata Gworys – zwróciła uwag , e zako czyło si na wystosowaniu
pism, bo nie ma adnych efektów. W dniu jutrzejszym odb dzie si spotkanie w Gm.
Wr czyca Wielka, gdzie zaplanowana jest konfrontacja pomi dzy rolnikami, a Kołem
Łowieckim szacuj cym szkody przez zwierzyn le n . Dodała, e całokształt pracy
Kół Łowieckich, sposób odnoszenia si do rolnika pozostawia wiele do yczenia.
Radny Henryk Mach –zwrócił uwag ,
dzier awy Kołom Łowieckim.

e nale ałoby wypowiedzie

umowy

Przewodnicz cy Władysław Serafin – poinformował, e w zwi zku z 66 rocznic
wybuchu wojny Bitwy pod Mokr zostały wystosowane zaproszenia do władz
pa stwowych o udział w uroczysto ciach oddania hołdu poległym w walce pod
Mokr . Powiedział, e na 1 wrze nia zaproszenie przyj ł Marszałek Sejmu – Pan
Włodzimierz Cimoszewicz i o godzinie 18 odb dzie si uroczysto , na któr
wszystkich serdecznie zaprasza.
AD. p.18
W zwi zku z wyczerpaniem punktów w porz dku obrad sesji około godziny 14 00
Przewodnicz cy Władysław Serafin zamkn ł XXVIII Sesj
Rady Powiatu
w Kłobucku.

PRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Władysław SERAFIN
Protokołowała:

Magdalena Nowak
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