PROTOKÓŁ Nr XXXI/2005
Z XXXI WYJAZDOWEJ SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 9 listopada 2005r.

W dniu 9 listopada 2005r. o godz. 1300 w Zespole Szkół w Krzepicach rozpocz ła si
XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 19 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.

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. Prezentacja Gminy Krzepice.
11. Informacja nt. termomodernizacji obiektów o wiatowych.
12. Informacja na temat:

− Zadania Powiatu dotycz ce rolnictwa i le nictwa
− Realizacja „Programu ochrony rodowiska z Planem gospodarki odpadami dla
Powiatu Kłobuckiego”
13. Informacja na temat o wiadcze maj tkowych.
14. Podj cie uchwały w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania

Powiatu Kłobuckiego w Zwi zku Powiatów Polskich.
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15. Podj cie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do

składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku.
16. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i baga u

pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim.
17. Podj cie

uchwały

w

sprawie

sposobu

ustalenia

opłat

dodatkowych

i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sob

do

rodka

transportowego rzeczy i zwierz t.
18. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał Nr 233/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005

roku w sprawie okre lenia zada

i wysoko ci rodków Pa stwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w sprawie dla
powiatu kłobuckiego.
19. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
20. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
21. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
22. Podj cie

uchwały

o przeznaczeniu

w

sprawie

podj cia

deklaracji

przez

Rad

Powiatu

rodków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach

realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
23. Podj cie w sprawie udzielenia por czenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
24. Podj cie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
25. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Kłobucku poprzez likwidacj

Poradni Ginekologicznych usytuowanych w jego

jednostkach organizacyjnych .
26. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Kłobucku poprzez likwidacj Poradni dla Dzieci.
27. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Kłobucku poprzez poł czenie obecnie funkcjonuj cych Poradni Alergologicznej dla
Dzieci i Poradni Alergologicznej dla Dorosłych w Poradni

Alergologiczn

dla

Dzieci i Dorosłych.
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28. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Kłobucku poprzez utworzenie w Wiejskim O rodku Zdrowia w Truskolasach
Gabinetu Fizjoterapii z siedzib – Golce 72.
29. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Kłobucku poprzez zmniejszenie liczby łó ek na Oddziałach Wewn trznych w
Szpitalach Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach.
30. Podj cie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku.
31. Podj cie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku.

32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
33. Zako czenie XXXI Sesji.

AD. p.1
Pan Grzegorz Mastalerz – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzepicach powitał serdecznie
wszystkich go ci. Podkre lił, e to ogromny zaszczyt go ci władze powiatu. Zapewnił, e
doło y wszelkich stara , aby stworzy takie warunki i klimat, by obrady sesji przebiegły
w nale yty sposób i miłej atmosferze.

Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył obrady –
XXXI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz d powiatu oraz
uczestnicz cych go ci. Zwrócił uwag , e jest to pierwsza sesja poza siedzib Starostwa, z
uwagi na to, e została podj ta decyzja, aby wyruszy w teren, przybli y ró ne postawy,
problemy mieszka ców naszego powiatu. Powiedział, e powstawały ró ne głosy i opinie
o ró nych podziałach samorz dowych w powiecie kłobuckim, dlatego t
rozpocz ty cykl spotka

sesj

został

z samorz dami gminnymi w postaci uczestniczenia w naszych

obradach wszystkich zainteresowanych na terenie powiatu kłobuckiego.
AD. p.2
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Przewodnicz cy Władysław Serafin – po zapoznaniu si z list obecno ci stwierdził, e na
21 radnych ustawowego składu rady jest obecnych 19, wobec czego wszystkie
podejmowane uchwały b d prawomocne.
AD. p.3
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił porz dek obrad sesji i zaproponował,
aby w punkcie 22 przedło onego porz dku obrad wprowadzi punkt dotycz cy podj cia
uchwały w sprawie zmian w bud ecie powiatu kłobuckiego na 2005 rok, jak równie punkt
dotycz cy podj cia uchwały w sprawie zaj cia stanowiska w zwi zku zamiarem likwidacji
delegatur w Urz dzie Wojewódzkim w punkcie 33 porz dku obrad.
Nie zgłoszono wi cej propozycji, ani uwag do tre ci przedstawionego porz dku obrad.
Nast pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz dek obrad sesji.

Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ................................................................oddano 19
• głosów „ wstrzymuj cych si ”- .................................oddano 0
• głosów „przeciw” - ......................................................oddano 0

Porz dek został przyj ty jednogło nie.
AD. p.4
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto ma jakie uwagi do protokołu z
XXX Sesji Rady Powiatu.
W zwi zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.
Protokół z XXX Sesji Rady Powiatu został przyj ty jednogło nie.
AD. p.5
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Przewodnicz cy 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 ca – Wiesław DRYNDA
2.Członek – Mieczysław SZECZYK
3.Członek – Stefan PAWŁOWSKI

AD. p.6
Przewodnicz cy 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 7 pa dziernika do 11 listopada
2005 r. przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak. Kopia informacji stanowi
zał cznik do niniejszego protokołu. Poinformował, e wraz z Wicestarost Kłobuckim –
Panem Stanisławem Garncarkiem uczestniczył w licznych spotkaniach, uzgodnieniach.
Ponadto podkre lił,

e Miasto Krzepice jest jednym z czołowych jednostek samorz du

terytorialnego, które w maksymalnym stopniu wykorzystuje

rodki strukturalne do

realizacji inwestycji. Zwrócił uwag , e elementem strategicznym układu komunikacyjnego
w chwili obecnej jest budowa mostu na rzece Watra w miejscowo ci W sosz, przy czym
koszt realizacji tej inwestycji zwi kszył si

o 2. 000.000 zł, a cały koszt inwestycji po

przeprojektowaniu to kwota ok. 5.000.000 zł. Zaznaczył, e zostały podj te starania w celu
pozyskania

rodków

zwi zanych

z

monta em

finansowym

na

realizacj

tego

przedsi wzi cia. Poinformował równie o zako czonej realizacji programu stypendialnego,
czyli wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zameldowanych na terenie powiatu
kłobuckiego, jak równie
stypendiów dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zostało wypłacone 1031

studentów na ł czn

kwot

1.200.000 zł i dla 933 uczniów szkół

ponadgimnazjalnych na kwot 1.035.000 zł. Ponadto dodał, e niekorzystnie zako czyło si
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post powanie przed Naczelnym S dem Administracyjnym dla Starostwa Powiatowego w
Kłobucku i od nowego roku Starostwo b dzie zobowi zane do opłaty czynszu za
u ytkowanie budynku, który jest obecnie siedzib . Tocz si nadal rozmowy sprawie
wysoko ci tych obci e , niemniej jednak jest to sprawa do

istotna, je eli chodzi o sprawy

finansowe zwi zane z planami bud etowymi na przyszły rok.

Radny Henryk Mach – odniósł si do budowy mostu na rzece Warta w miejscowo ci
W sosz i powiedział, e inwestycja miała by pod nazw „Przebudowa mostu”, a w chwili
obecnej okazało si , e ekspertyza była nieprawna i trzeba budowa most od podstaw.
Zapytał, czy Zarz d Powiatu podj ł jakie kroki prawne, czy firma w ramach rekompensaty
wykona ten most.
Starosta Krzysztof Nowak – odpowiedział, e projektant, który przygotował dokumentacj
na przebudow mostu zobowi zał si , e przeprojektuje ten projekt, który nadal b dzie pod
nazw

„Przebudowa mostu”, poniewa

rodki na ten cel zostały przekazane z

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zwi zku z tym zmiana
nazwy zadania narodziłaby pewne reperkusje. Firma „DROMOST”, która wygrała przetarg
zako czyła na chwil obecn budow przyczółków i ław fundamentowych na ł czn kwot
433.000 zł. Dodał,
decyzj

e

adne kroki prawne nie zostały jeszcze podj te, natomiast maj c

Urz du Zamówie

Publicznych, który nie wyraził zgody na kontynuacj

tej

budowy w trybie z wolnej r ki, zostały podj te działania zgodnie ze wskazaniami, które
Prezes Urz du Zamówie Publicznych zawarł w tym postanowieniu. Skierował na cie k
post powania w trybie negocjacji bez ogłoszenia i z takim wnioskiem Starostwo zwróciło
si

do Urz du Zamówie

Publicznych, aby wyraził zgod

na taki tok post powania.

Podsumowuj zwrócił uwag , e kosztorys opiewa na kwot 5.039.000 zł.
Radni nie zgłosili wi cej pyta .
AD. p.7
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłyn ły do Rady Powiatu
w Kłobucku w okresie mi dzy sesjami:
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•

EKZ.I.0715 – 84/05 z dnia 18 pa dziernika 2005 roku w sprawie dokonania zmiany
w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
opieku czo – wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki,

•

Pismo Pani Agnieszki Osadnik - sołtys wsi Hutka z Gminy Wr czyca Wielka w
sprawie uwzgl dnienia poło enia nakładki asfaltowej na ulicy Długiej, na terenie
zabudowanym do nr 107. Zobowi zał, aby Członkowie Komisji RO iI Rady Powiatu
w Kłobucku ustosunkowali si do wy ej cytowanego pisma i zaproponowali, czy
wniosek uj

w planie inwestycyjnym na rok przyszły.

Kopie pism stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
AD. p.8
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz cych Komisji stałych o
przedstawienie wniosków podj tych przez Komisje okresie mi dzy sesjami.
/Kserokopie wniosków stanowi zał cznik do protokołu/
AD. p.9
Radny Henryk Mach – powiedział,

e w zwi zku ze zmian Zarz du Powiatu Radny

Mieczysław Szewczyk pełni funkcj Przewodnicz cego Komisji RO iI, a jednocze nie jest
Członkiem Zarz du Powiatu. Zwrócił si
wyst puje sprzeczno

z zapytaniem, czy w takim przypadku nie

natury formalno – prawnej.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – odpowiedział, e sprzeczno

nie wyst puje, prawnie

przysługuj trzy miesi ce na uporz dkowanie takich spraw. Dodał, e w tym temacie
pojawiaj si pewne propozycje, s prowadzone rozmowy ze współprzewodnicz cymi, ze
starostami i je eli zajdzie taka potrzeba takie zmiany zostan zaproponowane. Natomiast
nie stwarza to formalnie kolizji pełnienia funkcji Przewodnicz cego Komisji z
wykonywaniem funkcji Członka Zarz du.
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Wiceprzewodnicz ca Małgorzata Gworys – zgłosiła interpelacj w sprawie podj cia działa
przez PZD w Kłobucku zmierzaj cych do usuni cia drzew i wykonania oznakowania
„czarny punkt” na drodze wojewódzkiej Nr 494 na łuku w miejscowo ci Golce.
AD. p.10
Pan Krystian Kotynia – Burmistrz Gminy Krzepice – jako gospodarz Gminy Krzepice
powitał serdecznie wszystkich uczestnicz cych w obradach tej e sesji. Poinformował, e
Gmina Krzepice jest poło ona w północno – zachodniej cz ci powiatu kłobuckiego w
województwie l skim. Od północy graniczy z gmin Lipie, od wschodu z gmin Opatów,
od południa z gminami Panki, Przystaj

oraz od zachodu z gminami Rudniki, Olesno,

Radłów poło onymi na terenie województwa opolskiego. Powierzchnia gminy wynosi 79
km 2 , liczba mieszka ców wynosi 9666 ( stan na dzie 31.12.2004), obszar gminy obejmuje
miasto Krzepice oraz wsie Dankowice Pierwsze, Drugie, Trzecie, Piaski, Lutrowskie,
Podł e Królewskie, Stany, Starokrzepice, Szarki, Zaj czki Drugie i Zaj czki Pierwsze.
Ponadto poinformował,

e Gmina Krzepice funkcjonuje od 1990 roku jako jednostka

Samorz du Terytorialnego, jest organem prowadz cym dla 6 szkół podstawowych, dwóch
gimnazjów oraz jednego przedszkola do których ł cznie ucz szcza prawie 1300 dzieci.
Ponadto zwrócił uwag , e bud et gminy na rok 2005 to kwota 15 mln z czego prawie
połowa 49% to wydatki o wiatowe, a ok. 18% udało si wygospodarowa na wydatki
inwestycyjne. Je eli chodzi o inwestycje to ka dego roku urz d stara si pozyska fundusze
zewn trzne i tak w roku 2003 udało si pozyska na kwot prawie 2.500.000 zł oraz 274.000
zł z umorze po yczek, w 2004 prawie 500.000 zł oraz 375.000 zł z umorze po yczek, a w
2005 roku b dzie to kwota prawie 2.900.000 zł rodków zewn trznych. Nale y podkre li ,
e w procesie pozyskiwania tych funduszy praktycznie nie korzysta z firm zewn trznych
lecz dokumentacj sporz dza siłami pracowników urz du. Zwrócił uwag , e w okresie
samorz dów postawiono przede wszystkim na ekologi i ochron

rodowiska. W dniu 30

listopada 1994 roku oddano do u ytku składowisko odpadów komunalnych o pow. 1, 00
ha, które pozwala na składowanie odpadów przez okres 20 lat. Wyposa one jest w drena
odprowadzaj cy odcieki do oczyszczalni. Wykonana jest sie obserwacyjna do kontroli
jako ci wód podziemnych, prowadzona jest selektywna gospodarka odpadami. Kolejn
du

inwestycj

była budowa oczyszczalni cieków w Krzepicach, któr

zako czono i
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oddano do rozruchu w pa dzierniku 1996 roku, a do eksploatacji przekazano w czerwcu
1997 roku, a w chwili obecnej dopływa do oczyszczalni 576 m3

na dob . Nast pnie

wymienił wa niejsze inwestycje gminne wykonane w ostatnich latach,
m. in.
•

budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach, a ogólny koszt to
3.884.487,85 zł w tym dofinansowanie MENIS 986. 000 zł, oddana do u ytku w roku
2003,

•

budowa kanalizacji sanitarnej w Krzepicach przy ulicy Kuków, ogólny koszt
2.298.215,60 zł w tym fundusz SAPARD 940.691,18 zł, oddana do u ytku w 2003
roku,

•

budowa dróg i chodnika w osiedlu D browa w Krzepicach, ogólny koszt
1.071.999,02 zł w tym fundusz SAPARD 481.840,78 zł, realizacja w roku 2003,

•

budowa drogi w Stankach – 356.092,00 zł w tym 154.712,00 z funduszu SAPARD,
realizacja w roku 2004,

•

budowa drogi w Krzepicach przy ulicy Broniewskiego 602.241,00 zł w tym
2.231.683,00 z funduszu ZPORR, realizacja w roku 2005-2006,

•

przebudowa dróg gminnych w ulicy Dolna, Krakowska, Targowa w Krzepicach
426.409,02 zł w tym 217.000 zł programu Łagodzenia w Regionie l skim skutków
zatrudnienia w górnictwie w gla kamiennego.

Wyraził podzi kowania za realizacj drogi w Podł u Królewskim, podkre lił, e była to
inwestycja długo oczekiwana, szczególnie przez mieszka ców tej miejscowo ci. Ponadto
skierował wyrazy wdzi czno ci do władz Powiatu za dotychczasow

współprac

z

poszczególnymi wydziałami Starostwa oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi, za
zrozumienie, szczególnie gdy w gr wchodzi czas niezb dny do załatwienia danej sprawy
co w przypadku gromadzenia dokumentacji o rodki unijne odgrywa bardzo istotn rol .
Radny Mieczysław Szewczyk – odniósł si do przedstawionej prezentacji. Wyraził uznanie
za osi gni cia działalno ci samorz dowej dla swojej gminy, społecze stwa. Dodał, e jest
to pierwsza wyjazdowa Sesja Rady Powiatu, która zapocz tkowała spotkaniom w innych
gminach, pozwala zapocz tkowa lepsz współprac gmin i powiatu w realizacji zada
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samorz dowych tzn. uzyska jeszcze lepsze wyniki w tym zakresie. Zwrócił uwag , e
powiat powinien wzorowa si na tych działaniach, które wykonuj gminy, a szczególno ci
gmina Krzepice, która na tle powiatu jest gmin przoduj c . Wyraził nadziej , e nowy
Zarz d Powiatu podejmie kroki, aby ta współpraca została odpowiednio wypracowana w
przyszło ci pozwoliła uzyska pozytywny odd wi k.

Pan Jerzy Kłudka – Wiceprzewodnicz cy Sejmiku l skiego w Katowicach wraz
z Przewodnicz cym Rady Powiatu w Kłobucku wr czyli Panu Krystianowi Kotyni –
Burmistrzowi Miasta

i Gminy Krzepice złot

odznak

za zasługi dla województwa

l skiego.

Pan Jerzy Kłudka – zło ył gratulacje Radzie Powiatu o umiej tne pozyskanie rodków
przez powiat w szczególno ci przez Gmin Krzepice. Dodał, e z praktycznego punktu
widzenia Gmina Krzepice zazwyczaj jako pierwsza składa wniosek o pozyskanie rodków
zewn trznych.
AD. p.11
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji dotycz cej
przebiegu termomodernizacji prowadzonej na terenie powiatu kłobuckiego.

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłobucku poinformował, e Sesja Rady Powiatu w
Kłobucku odbywa si

w murach jednej ze

szkół, w której została przeprowadzona

termomodernizacja obiektów o wiatowych w okresie wakacji, czyli na przestrzeni dwóch
miesi cy lipca i sierpnia. Przygotowania do termomodernizacji trwały tylko dwa lata
zwłaszcza kiedy chce si pozyska
który powiódł si

rodki z zewn trz. Podkre lił sukces termomodernizacji,

w trzech najwi kszych szkołach w naszym powiecie, dla których

Starostwo jest organem prowadz cym. Zaznaczył,

e wa ne było to,

e szkoły zostały

oddane do u ytku w terminie, pierwszego wrze nia rozpocz ły si zgodnie z planem
zaj cia.

Powiedział,

e cała inwestycja to kwota 6.428.209 zł z tym,

e z robotami

dodatkowymi równie z kosztami audytu energetycznego z czego prawie 55% kosztów
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zostało pozyskane w formie po yczki, dotacji z WFO i GW. Udział Starostwa bezpo redni
to kwota 212.000 zł, czyli niewiele ponad 3%, natomiast reszt trzeba pozyska w ramach
kredytu CEB linii kredytowej, do którego to dopłaca Unia Europejska. Podsumowuj c
stwierdził,

e termomodernizacja jest sukcesem Starostwa, a tym samym sukcesem

wszystkich firm, które brały udział w jej realizacji. Ponadto poinformował o mo liwo ci
przeprowadzenia termomodernizacji indywidualnych, prywatnych wła cicieli domów w
ocieplaniu budynków, wymianie stolarki okiennej i wymianie kotłów centralnego
ogrzewania.

Powiedział,

e

w
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gminach

województwach

l skiego

taka

termomodernizacja jest ju zrealizowana lub w trakcie realizacji z dopłat rz du 70 – 75 %.
Jednocze nie zaznaczył, e gminy te posiadaj poka ne kwoty na Gminnych Funduszach
Ochrony
równie

rodowiska. Zwrócił uwag ,

e WFO

w roku bie

cym miał

przeznaczone

na ocieplenia domów prywatnych 80% kosztów kwalifikowanych. Nast pnie

wyraził podzi kowania firmom przeprowadzaj cym termomodernizacj

na terenie

powiatu kłobuckiego.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – zło ył podzi kowania w imieniu Rady oraz Zarz du
Powiatu w Kłobucku za pełne po wi cenie i zaanga owanie dyrektorom szkół i wszystkim
pracownikom szkoły, jak równie

firmom przeprowadzaj cym termomodernizacj

sprawne i terminowe jej przeprowadzenie, za dobr jako
Nast pnie wspólnie ze Starost
Kłobucku

z

wyrazami

i organizacj pracy.

Kłobuckim i Wiceprzewodnicz c

gł bokiego

podzi kowania

za

wr czono

Rady Powiatu w
dyplomy

na

r ce

przedstawicieli nast puj cych firm:
- Wielobran owe Przedsi biorstwo Inwestycyjne „Wudimex” z Cz stochowy,
- Przedsi biorstwo Budowlano – Usługowe „Wiktor” z Radomska,
- Przedsi biorstwo Projektowo – Wdro eniowe z Zabrza,
- Zakład Budowlano – Instalacyjny „Wachelka – Łyczba” z Cz stochowy

Przewodnicz cy Władysław Serafin około godziny 14 40 ogłosił przerw .
Pan Grzegorz Mastalerz – poinformował, e w projekt termomodernizacji weszła wymiana
wszystkich okien w budynku, parapetów podokiennych, grzejników, całej instalacji
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ogrzewania

oraz

przebudowa

kotłowni.

Zaproponował

wizj

przeprowadzonej

termomodernizacji budynku szkoły podczas przerwy.
AD. p.12
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji nt. zada
powiatu dotycz cych rolnictwa i le nictwa oraz realizacja „Programu ochrony rodowiska
z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”.
Pan Jerzy Bułacz – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony rodowiska w Starostwie
Powiatowym w Kłobucku przedstawił informacj . Zwrócił uwag , e w najbli szym czasie
powinien zosta

opracowany Powiatowy Program Likwidacji Azbestu do ko ca

pierwszego półrocza przyszłego roku, który zostanie przedstawiony Radzie.
Kopia informacji stanowi zał cznik do protokołu.

Pan Marek Wydmuch - odniósł si do Powiatowego Programu Likwidacji Azbestu
i zapytał, czy na dzie

dzisiejszy istnieje jaka oferta dla mieszka ców umo liwiaj ca

dofinansowanie zmiany pokry dachowych.

Pan Jerzy Bułacz – odpowiedział, e to wszystko b dzie zale ało od rodków jakie powiat
b dzie posiadał i jakie b d mo liwo ci pozyskania dodatkowych rodków zewn trznych.
Powiedział, e w 2032 roku eternit ma zanikn

z dachów. Dodał, e wszystko zale y od

tego jak zostan wypracowane mo liwo ci dofinansowania.
AD. p.13
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił informacj

dotycz c

o wiadcze

maj tkowych Radnych Rady Powiatu w Kłobuku zło onych za 2004 rok. Podkre lił, e
o wiadczenia maj tkowe zostały zło one przez radnych w ustawowych terminach tj. w
terminie do 30 kwietnia 2005 roku, w o wiadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowo ci.
Jedynie w zwi zku z korekt zeznania o wysoko ci osi gni tego dochodu dokonanej przez
Pana Mirosława Szymanka w dniu 28 lipca 2005 roku Pan Mirosław Szymanek zło ył
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korekt

o wiadczenia maj tkowego. Ponadto pismami Nr Or. IX.0043-4/05 z dnia

27.06.2005 roku oraz Nr Or. IX. 0043-5/05 z dnia 29.08.2005 roku kopie wszystkich
o wiadcze

zostały

poinformował,

e

przekazane
odno nie

do

Urz du

o wiadczenia

Skarbowego
maj tkowego

w

Kłobucku.

Starosty

Ponadto

przedmiotowe

o wiadczenie zostało zło one w terminie ustawowym, a w wyniku analizy o wiadczenia
nie stwierdzono nieprawidłowo ci.
Nie zgłoszono pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej informacji.
Kopia informacji stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.14
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił uchwał

w sprawie delegowania

Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Zwi zku Powiatów
Polskich. Poinformował, e w zwi zku z wyborem Pana Krzysztofa Nowaka na starost
Kłobuckiego proponuje si delegowa Starost Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu
Kłobuckiego w Zwi zku Powiatów Polskich w zamian za Pani

Aleksandr

Banasiak,

Sekretarza Powiatu.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 287/XXXI/2005 w sprawie

delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Zwi zku
Powiatów Polskich.

Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - ................................................oddano 0

Uchwała Nr 287/XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do protokołu.
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AD. p.15
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił uchwał

sprawie desygnowania

przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Kłobucku.

Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 288/XXXI/2005 w sprawie

desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Kłobucku.

Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 0

Uchwała Nr 288XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do protokołu.
AD p.16 i 17
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu przewozu osób i baga u pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
w powiecie kłobuckim oraz w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych
i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sob

do

rodka

transportowego rzeczy i zwierz t.
Pan Zdzisław Mazygli ski – Naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym
w Kłobucku przedstawił uchwał . Poinformował, e w zwi zku z ustnymi ustaleniami z
organem nadzoru prawnego tj. Wydziałem Prawnym i Nadzoru

l skiego Urz du

Wojewódzkiego Oddziału Zamiejscowego w Cz stochowie, dotycz cymi uchwały nr
256/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia
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regulaminu przewozu osób i baga u r cznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
w powiecie kłobuckim zalecono przygotowanie w/w uchwały w postaci dwóch
dokumentów, jednego dotycz cego ustalenia regulaminu przewozu osób i baga u
pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Powiecie Kłobuckim, a drugiego
dotycz cego ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz
zabierania ze sob

do

rodka transportowego rzeczy i zwierz t, oraz zredagowanie

cz ciowo tekstu nadmienionej uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 289/XXXI/2005 w sprawie

ustalenia regulaminu przewozu osób i baga u pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
w powiecie kłobuckim

Głosowało 19 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 19

•

głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 0

•

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

Uchwała Nr 289XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do protokołu.
Nast pnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 290/XXXI/2005 w

sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób
oraz zabierania ze sob do rodka transportowego rzeczy i zwierz t.

Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19
• głosów „ przeciw” - ......................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - ....................................................oddano 0
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Uchwała Nr 290XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. 18
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
uchwały zmieniaj cej uchwał Nr 233/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie
okre lenia zada

i wysoko ci

rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.

Pan Tomasz Sobi

– Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Kłobucku poinformował,

e zgodnie z pismem Prezesa Pa stwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 czerwca 2005 r. kwota na zadania
wynikaj ce z

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych realizowane przez samorz d powiatowy w bie
kłobuckiego wynosi 589.890zł. Zwrócił uwag ,

e uchwał

cym roku dla powiatu

Nr 233 /XXV/2005 Rady

Powiatu z dnia 18 kwietnia 2005 roku dokonano podziału rodków na poszczególne
zadania realizowane przez powiat, nast pnie uchwał
Nr 257/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 lipca 2005r. dokonano zmian w
podziale rodków spowodowane zwi kszeniem planu finansowego o kwot 154.181 zł.
Stwierdził,

e z analizy zło onych i napływaj cych wniosków na dofinansowanie

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprz t rehabilitacyjny dla dorosłych osób
niepełnosprawnych wynika,

e dotychczasowa kwota przeznaczona na to zadanie nie

pokrywa potrzeb w tym zakresie. Do chwili obecnej mimo ogłosze

w lokalnej prasie i

informacji do jednostek samorz dów z terenu powiatu nie wyst piło zainteresowanie
pracodawców

rodkami finansowymi na przystosowanie tworzonych lub istniej cych

stanowisk pracy, dlatego proponuj

si

przesun

kwot

25.000 zł na dofinansowanie

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprz t rehabilitacyjny dla dorosłych osób
niepełnosprawnych. Ponadto dodał, e rodki finansowe przeznaczone na dofinansowanie
do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci nie zostan wykorzystane w kwocie
10.000 zł oraz na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych dla dzieci w kwocie
10.508 zł.

w zwi zku z czym proponuje si

kwot

20.508 zł. przesun

równie

na
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dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprz t rehabilitacyjny dla
dorosłych osób niepełnosprawnych.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e w uchwale uj ta jest informacja, e nie zostan
zlikwidowane bariery funkcjonalne dla dzieci w kwocie 10.508 zł, a kwota ta zostanie
przeznaczona na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i sprz t rehabilitacyjny
dla osób dorosłych niepełnosprawnych. Zapytał, czy nie wyst puj tego typu potrzeby
je eli chodzi o dzieci.

Pan Tomasz Sobi

– odpowiedział,

e proponuj c pewne kwoty na dofinansowanie

poszczególnych zada zwracano uwag jak kształtuj si ich potrzeby w roku, w którym
dzielone s

rodki.

W chwili planowania

rodków najwi ksza potrzeba istniała w

przypadku osób dorosłych. Ponadto zwrócił uwag , e PCPR dysponuje jeszcze rodkami
w przypadku poszczególnych zada z przeznaczeniem dla dzieci, natomiast nie ma ju
rodków, je eli chodzi o dofinansowanie dla dorosłych.

Radny Henryk Mach – stwierdził, e je eli nie s wykorzystane pieni dze na likwidacj
barier funkcjonalnych to warto byłoby przeznaczy je na rehabilitacj dla dzieci i zostawi
to w tym dziale.

Pan Tomasz Sobi – powiedział,

e sugerowano si

potrzeb

pomocy, a skoro w ród

dorosłych istnieje tak wiele potrzeb to nale y je zaspokoi .
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poinformował, e projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu w dniu 7.11.2005 przez Komisj Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku oraz w dniu 8.11.2005 roku przez Komisj
Bud etu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 291/XXXI/2005 zmieniaj cej

uchwał Nr 233/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie okre lenia zada

i
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wysoko ci

rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.

Głosowało 20 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 1

Uchwała Nr 291/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD.p.19
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian
w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego poinformował,

e w uchwale

proponuje si zwi kszenia dochodów i wydatków bud etu Powiatu Kłobuckiego o kwot
25.313 zł w zwi zku z otrzymaniem rodków z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej
w ramach Projektu „Szkoła marze ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z bud etu pa stwa. Do Projektu zostało zaklasyfikowane Technikum Nr
1 w Kłobucku, a rodki zostan wykorzystane zgodnie z programem zło onym w Fundacji
w ramach Działania 2.1. Zwi kszanie dost pu do edukacji – Promocja kształcenia przez całe
ycie, zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomi dzy wsi a miastem. Powiedział, e
w 2005 roku zostanie wykorzystana kwota 25.313 zł, natomiast w 2006 roku na to zadanie
przeznaczona zostanie kwota 62.687 zł – ł cznie 88.000 zł.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – poinformował, e projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu w dniu 7.11.2005 przez Komisj Edukacji, Kultury, Sportu i
Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku oraz w dniu 8.11.2005 roku przez Komisj
Bud etu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku.
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 292/XXXI/2005 w sprawie zmian

w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Radny Henryk Mach – zapytał co to jest za program i na czym polega.

Pan Marian Obersztyn – odpowiedział,

e jest to program dotycz cy zmniejszanie

dysproporcji edukacyjnych pomi dzy wsi , a miastem.
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłobucku odpowiedział, e program dotyczy tych
szkół, które maj pewien pomysł na rozszerzenie propozycji czy zakresu edukacji.
Radny Henryk Mach – zapytał, czy samorz dy gminne mog

z takiego programu

skorzysta .

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział,

e samorz dy gminne mog

z tego programu

skorzysta . Ponadto zaznaczył, e ZS Nr 1 jest jedn z nielicznych szkół w województwie
l skim, zwłaszcza w byłym województwie cz stochowskim, która spełniła wszystkie
wymagania programu.

Głosowało 19 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 19

•

głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 0

•

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

Uchwała Nr 292/XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.20
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Wiceprzewodnicz ca Małgorzata Gworys – poprosiła o omówienie uchwały w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e w uchwale proponuje si zwi kszenia planu
dochodów i wydatków o ł czn kwot 52.530 zł, w tym z tytułu otrzymania dodatkowych
rodków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o kwot 17.000
zł z przeznaczeniem na zalesianie i prowadzenie uprawy le nej oraz z tytułu sprzeda y
złomu – grzejniki z Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Krzepicach – 35.530 zł.
Kwota ze sprzeda y złomu zostanie przeznaczona na zwi kszenie wydatków rzeczowych
w szkołach.

Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 293/XXXI/2005 w sprawie zmian

w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.

Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18
• głosów „ przeciw” - ......................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - ....................................................oddano 1

Uchwała Nr 293/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.21
Wiceprzewodnicz ca Małgorzata Gworys – poprosiła o omówienie uchwały w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – poinformował,

e w uchwale proponuje si

zwi kszenia

dochodów i wydatków bud etu Powiatu Kłobuckiego o kwot 32.690 zł w zwi zku z
otrzymaniem

rodków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa
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Programu Socrates w ramach programu Sokrates – Comenius na realizacj

projektu

zatytułowanego „Poznajemy si we wspólnej Europie : Spotkanie Lombardii i Górnego
l ska i wzajemne poznanie si ”. Zaznaczył,

e na przedmiotowy program zostały

przyznane rodki w wysoko ci 10.620 Euro, a okres realizacji projektu trwa od 1 sierpnia
2005 roku do 31 lipca 2006 roku.

Radny Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i finansów rady Powiatu w Kłobucku
poinformował, e projekty uchwał w zakresie bud etu zostały pozytywnie zaopiniowane
na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2005 roku.

Pan Tadeusz Witt – powiedział, e jest to drugi program do którego przyst pił
ZS Nr 1 w Kłobucku, a dotyczy on wymiany młodzie y Włoskiej i Polskiej. W ubiegłym
roku były to grupy niemiecko j zyczne, w roku bie

cym b d angielsko j zyczne.

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy w ramach bud etu powiatu jest finansowany
ten program.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e programy nie s finansowane z bud etu powiatu, s
to programy finansowane ze rodków strukturalnych, wspieraj ce takie inicjatywy.

Radny Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e w sprawozdaniu za trzy kwartały istnieje
zapis, e 3.000 zł zostało przeznaczone na sfinansowanie przejazdu autokarem polsko –
włoskiej wycieczki zorganizowanej.

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e szkoła zwróciła si o dodatkowe rodki na atrakcje
dla młodzie y włoskiej, tj. na zwiedzanie ciekawych miejscowo ci, ciekawych zabytków,
była to forma pomocy udzielonej poza programem.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 294/XXXI/2005 w sprawie zmian

w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.

Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ................................................................................oddano 19
• głosów „ przeciw” - ......................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - ....................................................oddano 0

Uchwała Nr 294/XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.22
Wiceprzewodnicz ca Małgorzata Gworys – poprosiła o omówienie uchwały w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e w zwi zku z osi gni ciem dochodów z tytułu
opłat za zaj cie pasa drogowego w uchwale proponuje si zwi kszenia dochodów powiatu
o kwot 11.850 zł z przeznaczeniem na transport ludzi przez rzek Wart w W soszu.
Dochody proponuje si

tak e zwi kszy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez

gmin Paj czno i powiat Paj czno w kwocie 23.700 zł z przeznaczeniem na zapewnienie
transportu ludzi przez rzek Wart w czasie remontu mostu w W soszu Górnym.
Radny Henryk Mach – powiedział, e termin inwestycji przedłu y si o kilka miesi cy, w
zwi zku z czym zapytał, jaka jest alternatywa formy transportu.

Pan Krzysztof Nowak – Starosta Kłobucki odpowiedział,

e rozwi zania mo na

rozpatrywa w nast puj cych kategoriach, tj. budowa kładki, która napotyka trudno ci
hydrotechniczne i wysokie koszty np. firma „Mazur” ze

wi tochłowic, która

zaproponowała kwot 150.000 zł. Zaznaczył, e kładka nie wytrzymuje prób zwi zanych z
nadchodz cym okresem zimowym, oblodzeniem, w zwi zku
zakresie zostały rozwiane. Nast pnie odniósł si

z czym

plany w tym

do propozycji mostu pontonowego

informuj c, e jego koszt kształtowałby si w granicach 600. 000 zł. Powiedział, e istnieje
jeszcze jedna alternatywa, mo na spowodowa

wahadłowy transport samochodowy,

22

jednak ta alternatywa jest równie bardzo kosztowna. Podsumowuj c stwierdził, e zostały
rozpatrzone wszelakie rozwi zania jednak na dzie

dzisiejszy rozwi zaniem pozostaje

flisak.

Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 295/XXXI/2005 w sprawie zmian

w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.

Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 1

Uchwała Nr 295/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do protokołu.
AD. p.23
Radny Stanisław Garncarek – Wicestarosta Kłobucki przedstawił uchwał
podj cia deklaracji przez Rad

Powiatu o przeznaczeniu

w sprawie

rodków finansowych na

finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
Poinformował,

e wieloletnie programy inwestycyjne s

elementem projektowania i

uchwalenia bud etu jednostki samorz dowej. Powiedział,

e w zał czniku Nr 1 do

uchwały w punkcie 8,9 i 10 drogi były projektowane na lata 2006. Zagadnienia zostały
omówione na posiedzeniach Komisji, a konsekwencj

tych dyskusji były wnioski

przedstawione w punkcie 8, i dotyczyły przesuni cia terminu realizacji z roku 2006 na rok
2007. Ponadto odniósł si do pozycji 6 i 7 tj. droga Nr S2036 i S2041 i poinformował, e nie
jest jeszcze rozstrzygni te czy te drogi w programie górniczym ostatecznie znajd
akceptacj . Analiza wst pnego planu projektu bud etu wykazała, e drogi te przewidziane
do realizacji w roku 2006 w du ym stopniu obci yłyby, b d uniemo liwiły realizacj
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innych zada m. in. słu by zdrowia. Dlatego powstała nowa propozycja, która nie została
przedstawiona na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury
Rady Powiatu w Kłobucku, aby dokona technicznej korekty i zapisa na lata 2006 – 2007 w
tych dwóch pozycjach. Nast pnie odniósł si do pozycji 15,16 i 17 i poinformował, e w
pozycji 17 nie uwzgl dniona została mo liwo

ewentualnego dofinansowania z FOGR w

kwocie przewidywanej 48. 000 zł, w zwi zku z czym zwrócił si z pro b o uzupełnienie
zapisu w kolumnie 7 – FOGR 48. 000 zł. Powiedział,

e z pewnym spokojem mo na

zarekomendowa realizacj tych dróg na rok 2006, zwłaszcza, e s deklaracje na drogi
(poz. 15 i 16 ) ze strony gmin o współfinansowanie. Ponadto odniósł si do zał cznika Nr 4
uchwały i poinformował,

e Zarz d zaproponował słu bie zdrowia w ramach

inwestowania wykonanie termomodernizacji obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej
dotycz ce obiektów w Kłobucku i Krzepicach. Zwrócił uwag , e obiekty te wymagaj prac
termomodernizacyjnych. Powiedział, e na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia Rady
Powiatu w Kłobucku zwrócił si z zapytaniem do Radnych co według ich opinii byłoby
potrzebniejsze – termomodernizacja obiektów wymienionych słu by zdrowia, czy inne
obszary finansowania. Według opinii Radnych w pierwszej kolejno ci dofinansowanie
podstawowej działalno ci medycznej, a w szczególno ci dofinansowanie sprz tu,
doposa enia

szpitali.

Zaproponował,

aby

przyj

w

zał czniku

niniejsz

termomodernizacj do realizacja na lata 2006 - 2007, która w efekcie globalnym przyniesie
korzy ci finansowe, ponadto eliminuje niedogodno ci jak ledwo trzymaj ce si okna, w
bardzo złym stanie kotłownia w Szpitalu w Kłobucku i Krzepicach.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek o zorganizowanie przerwy i umo liwienie
Komisji Rolnictwa, Ochrony

rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku

wydania opinii w/w sprawie. Powiedział, e sprawy przedstawione przez Wicestarost
daleko wykraczaj poza projekt uchwały przedstawionej na posiedzeniu komisji.

Radna Małgorzata Gworys – zaproponowała, aby wszyscy radni odnie li si do propozycji
przedstawionej przez Wicestarost .
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Przewodnicz cy Władysław Serafin – poddał pod głosowanie wniosek przedstawiony
przez Radnego Mieczysława Chwałczyka.

Głosowało 18 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 3

•

głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 12

•

głosów „wstrzymuj cych si ” - ................................................oddano 3

Wniosek nie został przyj ty.

Wicestarosta Stanisław Garncarek – zaznaczył, e zagadnienia dotycz trzech komisji, nie
tylko Komisji RO iI, ale przede wszystkim Komisji Ochrony Zdrowia i Komisji Bud etu i
Finansów Rady Powiatu w Kłobucku.

Radna Aleksandra Majchrowska – Przewodnicz ca Komisji Ochrony Zdrowia Rady
Powiatu w Kłobucku – zapytała kiedy na konto słu by zdrowia wpłynie zabezpieczona w
bud ecie kwota 720. 000 zł.
Wicestarosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwag ,

e wraz ze Skarbnikiem Powiatu

zweryfikuj potrzeby finansowe bud etu po to, eby odpowiedzie na to pytanie. Na dzie
dzisiejszy takiej informacji nie udzieli, bo kiedy i w jakiej kwocie rodki dla słu by zdrowia
zostan przekazane oka e si w najbli szych dniach.
Radny Władysław Owczarek – zapytał, dlaczego nie mo na było zweryfikowa bud etu i
udzieli w dniu dzisiejszym wi

cej i rzetelnej informacji w tej sprawie, tym bardziej , e

temat słu by zdrowia został uj ty w porz dku obrad sesji i jest tematem budz cym wiele
zastrze e , je eli chodzi o jego finansowanie ze strony Starostwa.
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Radny Henryk Mach – zwrócił uwag , e zwa ywszy na mo liwo ci bud etowe temat
termomodernizacji obiektów słu by zdrowia nale y kontynuowa , ale w bardzo
ograniczonym zakresie. Stwierdził,

e je eli dałoby si znale

te 720. 000 zł to warto

byłoby je zainwestowa jako udział własny w programy w celu pozyskania dodatkowych
rodków. Podkre lił,

e s

programy pomocowe dla słu by zdrowia i nale y z tych

programów korzysta .
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku powiedział, e w
lipcu wystosował pismo do Starosty z zapytaniem kiedy te 720. 000 zł zostanie przekazane
dla Słu by Zdrowia. Dodał, e po pozytywnym zaopiniowaniu przez Rad Społeczn ZOZ
w Kłobucku zakupów sprz tu medycznego dla potrzeb Słu by Zdrowia mo na rozpisa
procedur przetargow , bo w przeciwnym wypadku sprz tu o takiej warto ci nie da si
zakupi . Nast pnie odniósł si do programów unijnych i podkre lił, e nie ma mo liwo ci
opracowywania programów, je eli nie ma zabezpieczonych rodków własnych. Ponadto
podkre lił,

e nale ałoby opracowa

strategi

rozwoju słu by zdrowia w powiecie

przynajmniej na 10 lat, poniewa do wszelkich programów unijnych taka strategia jest
niezb dna.
Radny Mieczysław Chwałczyk – wyraził w tpliwo

co do dalszego funkcjonowania

Szpitala w Krzepicach ze wzgl du na niespełnione wymogi Rady Ministra Zdrowia, w
zwi zku z czym zapytał, czy jest sens przeprowadzania termomodernizacji w tym szpitalu.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, e problem dotyczy nie tylko naszego szpitala, ale
du ej cz ci szpitali w Polsce (ok. 40%), jednak wszyscy ywi nadziej , e rozporz dzenie
zostanie zmienione.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – dodał, e nie ma innej mo liwo ci rozstrzygni cia
problemu finansowanego na dzie dzisiejszy, a na rok przyszły nale y wygospodarowa
rodki w bud ecie i przeznaczy na funkcjonowanie dla ZOZ - u. Zaproponował, aby
przyj

to co przedstawił Wicestarosta Stanisław Garncarek w postaci uchwały.
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Radny Stefan Pawłowski – podkre lił,

e kwota zabezpieczona w bud ecie z

przeznaczeniem dla ZOZ – u do dnia dzisiejszego nie dotarła, co wiadczy o łamaniu
zapisu bud etu.

Dodał,

e jako Członek Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w

Kłobucku nie mo e zgodzi si na to, eby Zarz d Powiatu w jaki sposób targował si czy
przeznaczy 720. 000 zł czy mniej.

Zaznaczył, e kwota nie podlega adnej dyskusji, z

uwagi przede wszystkim na poprzednie dofinansowania jakim mo na si pochwali z lat
poprzednich. Ponadto taka suma jest znikoma w stosunku do potrzeb i zaniedba

jakie

powstały w strukturze ZOZ-u. Powiedział, e nie neguje potrzeb termomodernizacji, ale
kolejno

termomodernizacji obiektów podanych w zał czniku z punktu widzenia potrzeb

jest uchybiona, poniewa s placówki znajduj ce si w strukturach ZOZ-u, które wymagaj
tych samych prac w pierwszej kolejno ci przed szpitalami, m. in. Przychodnia Nr 1 i 2 w
Kłobucku, Gminne O rodki Zdrowia w Mied nie, Popowie, Wiejskie O rodki Zdrowia,
gdzie instalacje grzewcze maj po 40 lat i wi cej, a starty globalnie s o wiele wi ksze, ni
obiektów wskazanych w zał czniku uchwały.

Radny Henryk Mach – ponownie podkre lił,
funduszy, inwestowanie w słu b
zabezpieczy

e bez korzystania ze strukturalnych

zdrowia jest niemo liwe. Powiedział,

e nale y

rodki w bud ecie, aby program mógł powsta .

Pan Marian Nowak – zaznaczył, e trzeba opracowa strategi rozwoju słu by zdrowia w
powiecie przynajmniej na 10 lat. Odniósł si
powiedział,

e nale y mie

wiadomo ,

do przewidywanej termomodernizacji i

e te zobowi zania przejd

na lata nast pne,

dlatego trzeba umiej tnie go rozpisa i sukcesywnie realizowa . Dodał,
sytuacji ZOZ-u, która znana jest od lat nigdy nie b dzie go sta

e przy takiej

na zainwestowanie

rodków własnych na takie programy. Ponadto przy wielomilionowym długu, ZOZ nigdy
nie b dzie posiadał zdolno ci kredytowej.

Radny Jerzy Bułacz – zapytał, jaka jest potrzeba kwota na odpowiednie funkcjonowanie
ZOZ – u, zakup rentgena. Zwrócił uwag , e na dzie dzisiejszy nie ma innej mo liwo ci
jak zaci gni cie kredytu z przeznaczeniem na potrzeby ZOZ.
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Pan Marian Nowak – odpowiedział, e najprostszy rentgen, który spełniłby wymagania z
ciemni automatyczn kształtuje si w granicy 450. 000 zł, tak e kwota 720. 000 zł nie
pokrywa kosztów nawet dwóch rentgenów.

Wicestarosta Stanisław Garncarek – powiedział, e istnieje mo liwo

zakupu w systemie

ratalnym, tak e w przypadku sprz tu medycznego zapewne taki system równie
wyst puje.
Pan Marian Nowak – powiedział, e jedynym zabezpieczeniem ZOZ - u w tej chwili jest
przeno ny aparat rentgenowski, który ZOZ otrzymał w ramach dotacji z ratownictwa
medycznego i jest on w Szpitalu w Krzepicach w zakładzie radiologii. Podkre lił, e jest to
w zasadzie jedyny sprz t, który mo e działa po pierwszym stycznia nowego roku.
Pani Anna Graniewska - Ordynator Szpitala Rejonowego w Krzepicach – stwierdziła, e
przeno ny aparat rentgenowski jest dobry do sytuacji

pojedynczych, a nie do pracy

szpitala.
Pan Marian Nowak – powiedział, e aparat przeno ny jest wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem, spełnia wymogi NFZ i mo e w pewnym czasie zast pi

aparat

stacjonarny.

Pani Anna Graniewska - dodała, e aparat jest dobry, ale na sal operacyjn , do wykonania
zdj cia przy łó ku pacjenta.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił Komisj Uchwał i Wniosków o odczytanie
tre ci uchwały z naniesionymi ju

poprawkami zaproponowanymi przez Wicestarost

Stanisława Garncarka.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre
podj cia deklaracji przez Rad

uchwały Nr 296/XXXI/2005 w sprawie

Powiatu o przeznaczeniu

rodków finansowych na

finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 8
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 7
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 4

Uchwała Nr 296/XXXI/2005 została przyj ta.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił si do Przewodnicz cego Rady Powiatu
z pro b

o ponowne przeliczenie głosów, poniewa

zdaniem Radnego zostały one

policzone niewła ciwie.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – na pro b

Radnego ponownie poddał pod

głosowanie przedstawion uchwał .

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 7
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 7
•

głosów „wstrzymuj cych si ” - ................................................oddano 4

Uchwała Nr 296/XXXI/2005 nie została przyj ta.
AD. p.24
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały

w sprawie

udzielenia por czenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku.
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Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał i poinformował, e w dniu 30.11.2005 roku
upływa termin spłaty kredytu zaci gni tego w ubiegłym roku przez ZOZ w Kłobucku,
który został przeznaczony na wpłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za
rok 2001 dla pracowników Zespołu. Dodał,

e pieni dze uzyskane z odnawialnego

kredytu, o który Zespół Opieki Zdrowotnej chce si
przeznaczone na bie

c

działalno

Zespołu.

ubiega

w tym roku zostan

rodki te zostan

wszystkim na pokrycie wydatków jakie ZOZ musi ponie

przeznaczone przede

w zwi zku z realizacj ustawy z

dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej ( dodatkowe składki na ZUS pracodawcy, odsetki od zaległych
wynagrodze pracowników z tytułu tzw. ustawy 203, spłat po yczki z BGK). Jednocze nie
poinformował, i w dniu 18.10.2005 roku Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku uchwał

Nr 19/2005 wydała pozytywn

opini

dotycz c

zaci gni cia

odnawialnego kredytu bankowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Ponadto
z Banku BGK Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku otrzymał po yczk w wysoko ci
2.700.000 zł., połowa tej kwoty została ju

wypłacona pracownikom tj. 1.300.000 zł,

nast pne nale no ci b d w dwóch transzach, ostatnia transza w styczniu przyszłego roku.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 296/XXXI/2005 w sprawie

udzielenia por czenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto

ma jakie

pytania do tre ci

przedstawionej uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 1

30

Uchwała Nr 296/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
AD.p.25
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie w
sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał . Poinformował, e w dniu 12.07.2005 roku Rada
Społeczna ZOZ w Kłobucku uchwał Nr 14/2005 dokonała zmian w Regulaminie Rady
Społecznej, w my l art. 46 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej do zada Rady Społecznej nale y uchwalenie regulaminu swojej działalno ci
oraz przedło enie do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład. Dodał, e jest to
praktycznie jedna zmiana dotycz ca głosowania, gdzie Radni z Rady Społecznej chcieli
zatwierdza uchwały wi kszo ci głosów, bez wi kszo ciowego głosu Przewodnicz cego
Rady Społecznej ZOZ, zgodnie z zał cznikiem Nr 1 do Aneksu uchwały.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto

ma jakie

pytania do tre ci

przedstawionej uchwały.

Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e nie ma w uchwale takiego zapisu, aby
głos przewodnicz cego nie był głosem wi kszo ciowym.
Pan Marian Nowak – odpowiedział,

e uchwale istnieje zapis jak ma przebiega

głosowanie, w zwi zku z czym nie został umieszczony zapis o decyduj cym głosie
przewodnicz cego., poniewa tak za yczyli sobie Radni Rady Społecznej.

Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 297/XXXI/2005w sprawie

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku.
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Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 16
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - ....................................................oddano 2

Uchwała Nr 297/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
AD. p.26
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj

Poradni

Ginekologicznych usytuowanych w jego jednostkach organizacyjnych.

Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał , poinformował ponadto,

e wniosek o

likwidacj obecnie funkcjonuj cych w ramach ZOZ w Kłobucku Poradni Ginekologicznych
w Kamyku, Lipiu, Opatowie i Przystajni podyktowany jest przede wszystkim wzgl dami
prawnymi,

ekonomicznymi

i

technicznymi.

Pomieszczenia

w/w

Poradni

Ginekologicznych, wymienionych w projekcie uchwały nie spełniały wymogów zarówno
nieobowi zuj cego ju Rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21
wrze nia 1992 roku w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada pod wzgl dem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dodał, e
dostosowanie pomieszcze poradni do wymogów w/w rozporz dzenia b dzie niemo liwe
ze wzgl du na brak warunków techniczno – budowlanych jak i brak rodków finansowych.
Ponadto przedstawił szczegółowy wykaz koniecznych prac dostosowawczych wraz z ich
kosztami, jakie nale ałoby wykona w ka dej z wymienionych. Ponadto podkre lił,

e

propozycja likwidacji w/w poradni dla kobiet została umieszczona w projekcie Programu
Restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowanego uchwał

Nr 261/XXVII/2005 Rady

Powiatu w Kłobucku z dnia 18.07.2005 roku. Dodatkowo nale y podkre li , i poradnie w
Kamyku i Opatowie istniej jedynie w sensie prawnym, faktycznie za od wielu lat nie
funkcjonuj , a wiadczenie usług z zakresu

ginekologii dla pacjentek tych Poradni w
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Kamyku i Opatowie zostało przyj te przez Poradnie w Kłobucku, Krzepicach i Mied nie.
Zwrócił uwag , e obecnie w Poradni w Lipiu działa gabinet, który nie spełnia aktualnych
wymogów, a lekarz przyjmuje raz w tygodniu po 2 godziny. Porady ginekologiczne dla
mieszkanek Lipia i okolic nadal b d udzielane przez pozostałe Poradnie Ginekologiczne
ZOZ w Kłobucku, a przede wszystkim Poradni w Krzepicach. Nast pnie poinformował,
e w Gminnym O rodku Zdrowia w Przystajni Poradnia Ginekologiczna znajduje si na
pi trze, brak jest mo liwo ci przeniesienia jej na parter, ze wzgl du na brak odpowiednich
powierzchni. Pacjentki Poradni w Przystajni b d

przyjmowane w pozostałych

funkcjonuj cych poradniach ginekologicznych, a głównie w oddalonych o 5 km Pankach.
Jednocze nie poinformował, i w dniu 17.08.2005 roku Rada Społeczna Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku uchwał Nr 18/2005 pozytywnie zaopiniowała przekształcenie
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj Poradni Ginekologicznych
usytuowanych w jednostkach organizacyjnych ZOZ tj. w O rodkach Zdrowia w Kamyku,
Lipiu, Opatowie i Przystajni.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto

ma jakie

pytania do tre ci

przedstawionej uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 298/XXXI/2005 w sprawie

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj

Poradni

Ginekologicznych usytuowanych w jego jednostkach organizacyjnych .

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ................................................................................oddano 18
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 0
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Uchwała Nr 298/XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu.
AD. p.27
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj Poradni dla
Dzieci.

Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał . Jednocze nie poinformował,
likwidacj

e wniosek o

poradni dla dzieci obecnie funkcjonuj cych w jednostkach organizacyjnych

Zespołu wskazanych w § 1 projektu uchwały podyktowany jest przede wszystkim
wzgl dami prawnymi i ekonomicznymi. Pomieszczenia w/w poradni dla dzieci nie
spełniaj

wymogów Rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21

wrze nia 1992 roku w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada pod wzgl dem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z
zał cznikiem Nr 2 do w/w Rozporz dzenia poradnia, której udzielane s

wiadczenia

zdrowotne dzieciom powinny odpowiada nast puj ce wymagania:
•

wej cie do cz ci poradni dla dzieci chorych powinno prowadzi przez przedsionek
– wózkarni , z którego powinno by bezpo rednie przej cie do poczekalni oraz do
izolatki, wej cie na zewn trz prowadzi przez przedsionek i wózkarni ,

•

niezale ne wej cie dla dzieci zdrowych wiod ce przez przedsionek do wózkarni,

•

pokój przygotowawczy i szczepie

powinien by

poł czony bezpo rednio z

pokojem bada lekarskich dzieci zdrowych,
•

gabinet bada

lekarskich dzieci chorych powinien by poł czony bezpo rednio z

pokojem przygotowawczo – zabiegowym,
•

poradnie dla dzieci chorych oraz dla dzieci zdrowych powinny mie

osobne

poczekalnie wraz z szatniami oraz w złami sanitarnymi dla pacjentów.

W podległych jednostkach ze wzgl du na zbyt mał powierzchni , brak jest mo liwo ci
dostosowania poradni dla dzieci do wymaga okre lonych w/w rozporz dzeniu. Jedynie
rozbudowa obiektów stworzyłaby mo liwo

dostosowania do obowi zuj cych wymogów,
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jednak nie mie ci si to w granicach finansowych naszego Zespołu. Jednocze nie zapewnił,
e likwidacja poradni dla dzieci nie b dzie wi zała si

z ograniczeniem działalno ci

Zespołu, a wiadczenia zdrowotne udzielane „małym pacjentom” b d wykonywane bez
ograniczenia ich dost pno ci i warunków udzielania. Dzieci nadal b d

leczone w

o rodkach zdrowia przez dotychczasowych lekarzy , ale w ramach poradni ogólnych.
Zwrócił uwag ,

e jedyn

poradni , która spełnia wymogi w/w rozporz dzenia jest

poradnia funkcjonuj ca w ramach Przychodni Nr 2 w Kłobucku z siedzib na ulicy 11
Listopada 5A i ta placówka b dzie działa na dotychczasowych warunkach.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto

ma jakie

pytania do tre ci

przedstawionej uchwały.

Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e w § 1 pkt.3 projektu uchwały istnieje
zapis,

e przekształca si

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj

poradni dla dzieci usytuowanej w Gminnym O rodku Zdrowia w Opatowie, natomiast w
uzasadnieniu projektu uchwały Dyrektor ZOZ zaznaczył, e jest to zgodne z Programem
Restrukturyzacji ZOZ w Kłobucku. Stwierdził, e w niniejszym programie taka poradnia w
tym o rodku zdrowia nie wyst puje.
Pan Marian Nowak – dopowiedział, e było to czyste przeoczenie, osoba opracowuj ca
program pomin ła ten punkt, co nie zmienia faktu, e podejmowane uchwały przez Rad
Powiatu nie w pełni musz

by

zgodne z programem restrukturyzacji, który ulega

modyfikacji.
Radny Henryk Mach – zapytał, czy likwiduj c poradnie dla dzieci nie zmieni si zasady
kontraktowania,

czy maj c

do dyspozycji poradni

kontraktowane. Nast pnie wyraził w tpliwo
poniewa

poradnie ogólne b d

ogóln

usługi b d

nadal

co do dost pno ci wiadczonych usług,

wiadczyły usługi zarówno dla dorosłych i dzieci

zdrowych lub chorych. Zapytał, czy w zwi zku z tym zostanie wywieszony harmonogram
w poradni ogólnej, który b dzie regulował godzinami dost pno ci do wiadczonych usług.
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Pan Marian Nowak – odpowiedział, e kontraktowanie dla podstawowej opieki zdrowotnej
odbywa si

na zasadach ogólnych, kontraktowanie polega na tym,

e zakład spełnia

wymogi okre lone w warunkach szczegółowych kontraktowania przez NFZ, natomiast
fundusz płaci za to,

e kto składa deklaracje do danego o rodka zdrowia. Dodał,

e

pozostaj te same osoby na tych samych stanowiskach tylko nie b d pracowa w Poradni
„D” tylko b d

pracowa w O rodku Zdrowia. Nast pnie odniósł si

wiadczonych usług i powiedział,

e w ka dej przychodni musz

do dost pno ci
by

wywieszone

harmonogramy kiedy lekarz pracuje, w jakich godzinach przyjmuje i te harmonogramy s
cz ci umowy z NFZ. Zwrócił uwag , e taki harmonogram musi by w widocznym
dost pnie miejscu, w zwi zku z tym trudno to nazywa ograniczeniem dost pno ci.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 299/XXXI/2005 w sprawie

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj Poradni dla
Dzieci.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ................................................................................oddano 14
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 0
•

głosów „wstrzymuj cych si ” - ..................................................oddano 4

Uchwała Nr 299/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
AD. p.28
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez poł czenie obecnie
funkcjonuj cych Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Poradni Alergologicznej dla
Dorosłych w Poradni Alergologiczn dla Dzieci i Dorosłych.
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Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał . Poinformował, e pacjenci przyjmowani s
zgodnie z ustalonym harmonogramem z podziałem godzinowym przyj

na osoby dorosłe

i dzieci. Istnienie dwóch oddzielonych poradni podyktowane było konieczno ci
dostosowania si ZOZ w Kłobucku do wymogów NFZ, który oddzielnie kontraktował
wiadczenia zdrowotne z zakresu alergologii dla dzieci i dorosłych. W zwi zku z wej ciem
w ycie Rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 wrze nia 1992
roku w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada

pod wzgl dem fachowym i

sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki zdrowotnej i konieczno ci
uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu, dalsze funkcjonowanie dwóch poradni nie jest
mo liwe. Jednocze nie ZOZ w Kłobucku zwrócił si z zapytaniem do NFZ o mo liwo
kontraktowania w ramach jednej poradni alergologicznej

wiadcze

zdrowotnych

udzielanych zarówno dorosłym jak i dzieciom. NFZ wyraził zgod na obj cie leczeniem
dzieci w poradni alergologicznej zgodnie z kryteriami dla poradni specjalistycznej.
Podkre lił, i

w wyniku przekształcenia nie nast pi ograniczenie dost pno ci oraz

warunków i jako ci udzielania wiadcze
doro li i dzieci b d

zdrowotnych z zakresu alergologii. Pacjenci

przyjmowani na obecnych warunkach tj. zgodnie z rozdziałem

czasowym. Maj c na uwadze wy ej przedstawione argumenty przekształcenie obecnie
funkcjonuj cych dwóch poradni w jedn Poradni Alergologiczn dla Dzieci i Dorosłych
jest działaniem koniecznym, a zarazem korzystnym dla Zespołu.

Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 300/XXXI/2005 w sprawie

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez poł czenie obecnie
funkcjonuj cych Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Poradni Alergologicznej dla
Dorosłych w Poradni Alergologiczn dla Dzieci i Dorosłych.
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Głosowało 17 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
•

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

Uchwała Nr 300/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.

AD. p.29
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez utworzenie w Wiejskim
O rodku Zdrowia w Truskolasach Gabinetu Fizjoterapii z siedzib – Golce 72.
Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał . Poinformował ponadto, e tworzony Gabinet
Fizjoterapii b dzie komórk organizacyjn Wiejskiego O rodka Zdrowia w Truskolasach, a
mie ci si b dzie w Golcach 72. Sprz t do Gabinetu zostanie przekazany Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku przez Kas

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach

umowy u yczenia. Budynek na potrzeby tworzonego Gabinetu udost pni Urz d Gminy
we Wr czycy. Zadaniem ZOZ b dzie zapewnienie personelu i zakontraktowanie
udzielanych wiadcze w NFZ. Dodał, i z uwagi na fakt, e Zespół rozpocz ł konieczn
procedur

likwidacji

Gabinetu

Fizykoterapii

w

Wiejskim

O rodku

Zdrowia

w

Truskolasach, utworzenie Gabinetu w Golcach zapewni pacjentom Zespołu, a przede
wszystkim pacjentom O rodka Zdrowia w Truskolasach, nieprzerwan
wiadcze

dost pno

zdrowotnych z zakresu rehabilitacji. Jednocze nie poinformował,

do

e w dniu

18.10.2005 roku Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku uchwał

Nr

23/2005 pozytywnie zaopiniowała przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
poprzez utworzenie w Wiejskim O rodku Zdrowia w Truskolasach Gabinetu Fizjoterapii z
siedzib – Golce 72.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – zwrócił uwag , e jest to darowizna ze strony
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KRUS – u , jednocze nie nale y podkre li , e wspólnie z Pani Wiceprzewodnicz c Rady
Powiatu w Kłobucku przyczynił si do tego, e jednostka ta jest uruchomiona.
Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy ten sprz t jest przekazany, czy tylko
u yczony.

Pan Marian Nowak – odpowiedział, e sprz t jest własno ci KRUS – u i przekazany do
u ytkowania.

Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 301/XXXI/2005 w sprawie

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez utworzenie w Wiejskim
O rodku Zdrowia w Truskolasach Gabinetu Fizjoterapii z siedzib – Golce 72.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - …..............................................oddano 0

Uchwała Nr 301/XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu.
AD. p.30
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zmniejszenie liczby łó ek
na Oddziałach Wewn trznych w Szpitalach Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach.
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Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał . Poinformował ponadto,

e Oddział

Wewn trzny Szpitala Rejonowego w Krzepicach posiada obecnie 60 łó ek. Zgodnie z
tre ci § 48 ust. 1 Rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca
2005 roku w sprawie wymaga , jakim powinny opowiada pod wzgl dem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia zakładu opieki zdrowotne szpital posiadaj cy
powy ej 50 łó ek powinien posiada

nie mniej ni

posiadaj cy do 50 łó ek powinien by

dwa d wigi. Natomiast szpital

wyposa ony co najmniej w jeden d wig

umo liwiaj cy transport chorych na wózkach i łó kach. Zwrócił uwag , e stosownie do
tre ci § 49 w/w rozporz dzenia w szpitalach do 50 łó kach wysoko

pokoi łó kowych

mo e wynosi co najmniej 2,5 m w wietle, natomiast w szpitalach o wi kszej liczbie łó ek
wysoko

ta powinna wynosi co najmniej 3,0 m w wietle. Ponadto dodał, e w szpitalu

do 50 łó ek dopuszcza si

korytarze i poczekalnie bez o wietlenia dziennego, pod

warunkiem zapewnienia odpowiedniego o wietlenia. W szpitalu do 50 łó ek dopuszcza si
korytarze i poczekalnie bez o wietlenia dziennego, pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego o wietlenia sztucznego i wła ciwej wentylacji. Poinformował,

e

zmniejszenie ilo ci łó ek na Oddziale Wewn trznym w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku
pozwoli na cz ciowe dostosowanie wymiarów powierzchni pokoi łó kowych do
obowi zuj cych przepisów. Ograniczenie liczby łó ek na obu Oddziałach Wewn trznych
pozwoli

unikn

poniesienie

znacznych

konieczno ci dostosowania pomieszcze

nakładów

i urz dze

powoływanego powy ej rozporz dzenia. Podkre lił,

finansowych

wynikaj cych

z

ZOZ w Kłobucku do wymogów
e wysoko

kontraktu z NFZ w

zakresie lecznictwa szpitalnego nie jest uzale niona od ilo ci posiadanych łó ek na
poszczególnych oddziałach. Finansowanie wiadcze w oddziałach szpitalnych oparte jest
o cen jednostkow wyra on w punktach.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 302/XXXI/2005 w sprawie

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zmniejszenie liczby łó ek
na Oddziałach Wewn trznych w Szpitalach Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach.
Radny Stefan Pawłowski – zaproponował, aby wykre li z uchwały słowo „istotnego”.
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Pan Marian Nowak – odpowiedział, e jest to zapis prawny, tylko wtedy taka uchwała
mo e by pozytywnie zaopiniowana przez Wojewod .
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
•

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

Uchwała Nr 302/XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu.
Około godziny 18 30 Przewodnicz cy Władysław Serafin ogłosił przerw .
AD. p.31
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w
Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał , ponadto poinformował, e zmiana wskazana w §
2 ust. 3 Aneksu Nr 1 polega na wykre leniu ze Statutu ZOZ w Kłobucku Laboratorium
Analiz Lekarskich w Gminnym O rodku Zdrowia w Mied nie. Nast pnie poinformował, e
zmiana wskazana w § 1 ust. 3Aneksu Nr 1 dotycz ca wykre lenia z § 5 ust. 1 pkt. 5 lit. „b”
Statutu, jest konsekwencj wykre lenia w roku 2003 z Zał cznika Nr 1 do Statutu ZOZ
„Ambulatorium chirurgicznego”. Wprowadzenie w/w zmiany jest konieczne z uwagi na
ujednolicenie zakresu udzielanych przez ZOZ

wiadcze

istniej cymi komórkami organizacyjnymi. Zwrócił uwag ,

zdrowotnych z faktycznie
e uzasadnieniem zmian

wskazanych w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 1 i 2 Aneksu Nr 1 jest fakt, i wykre lenie ze Statutu
komórki nigdy nie zostały faktycznie utworzone i nigdy nie rozpocz ły udzielania wiadcze
zdrowotnych, a zostały one jedynie wpisane do Statutu ZOZ w Kłobucku, a faktu tego nie
zgłoszono do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewod
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l skiego. Podkre lił, e adna z tych komórek obecnie nie funkcjonuje, a ZOZ w Kłobucku
nie zamierza podj
zwrócił si

działa

w celu ich utworzenia. Jednocze nie poinformował, e ZOZ

do Wydziału Polityki Społecznej Urz du Wojewódzkiego w Katowicach z

zapytaniem o tryb prawny wykre lenia ze Statutu ZOZ komórek organizacyjnych, które nie
zostały zgłoszone do rejestru i nigdy nie rozpocz ły udzielania wiadcze zdrowotnych.

Radny Henryk Mach

– powiedział,

e Program Restrukturyzacji był nieodzownym

elementem, aby zło y wniosek o kredyt, w zwi zku z czym został przygotowany Statut
ZOZ. Stwierdził, e nie do ko ca był on odpowiednio przygotowany, a Dyrektor ZOZ
zobowi zał si ,

e przedło y jednolity tekst Statutu, poniewa

zawierał wiele istotnych

bł dów. Zapytał, dlaczego taki Statut nie został przygotowany.
Pan Marian Nowak – odpowiedział,

e Statut mo na zmienia

dopiero po podj ciu

odpowiednich uchwał przez Rad Społeczn , a nast pnie przez Rad Powiatu. Podejmuj c
dalsze działania przekształceniowe powoduje, e nadal ten Statut nale y zmienia . Ustalenie
tekstu jednolitego Statut jest mo liwe, ale w roku przyszłym z uwagi na to, e jeszcze kilka
uchwał musi by podj tych, które ten Statut zmieni .
Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag na pkt.2 w dziale lecznictwo Specjalistyczne
w zał czniku do uchwały co oznacza,

e proponuje si wykre li poradni urologiczn .

Natomiast w roku 2003 została podj ta uchwała na wniosek Dyrektora ZOZ o rozpocz ciu
działa

w zakresie rozwini cia wiadcze , w zwi zku z czym zapytał dlaczego w chwili

obecnej zapis okre la inaczej.

Pan Marian Nowak – odpowiedział, e były takie plany, jednak stworzenie takiej poradni
wymaga nakładów finansowych, a ponadto weszło w

ycie Rozporz dzenie w sprawie

wymogów, a w chwili obecnej nie ma nawet odpowiedniego miejsca,

eby te poradnie

urz dzi i pierwsze co nale ałoby zrobi to uruchomi pi tra w du ych poradniach i zało y
tam wind , a to wydatek rz du 100. 000 zł, wyposa enie tej poradni w sprz t, zatrudnienie
specjalistów z danej dziedziny i dopiero zakontraktowanie.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 303/XXXI/2005 w sprawie zmian w

Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 16
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano
•

1

głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 1

Uchwała Nr 303/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
AD. p.32
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w
Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał , ponadto poinformował, e zmiana wskazana w §
1 pkt. 1 Aneksu Nr 2 jest konsekwencj przekształcenia Poradni Alergologicznej dla Dzieci i
Poradni

Alergologicznej

dla

Dorosłych

funkcjonuj cych

Specjalistycznej w Kłobucku w Poradni Alergologiczn

w

ramach

Przychodni

dla Dzieci i Dorosłych. Zwrócił

uwag , e zmiana wskazana w § 1 pkt. 2 Aneksu Nr 2 jest konsekwencj utworzenia w
Wiejskim O rodku Zdrowia w Truskolasach Gabinetu Fizjoterapii z siedzib – Golce 72.

Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 304/XXXI/2005 w sprawie zmian w

Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ................................................................................oddano 16
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 1
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• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 1

Uchwała Nr 304/XXXI/2005 została przyj ta jednogło nie i stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu.
AD. p.33
Przewodnicz cy Władysław Serafin – przedstawił uchwał w sprawie zaj cia stanowiska w
kwestii likwidacji delegatur urz dów wojewódzkich. Nast pnie stanowisko Rady Powiatu
w Kłobucku, które stanowi zał cznik do wy ej cytowanej uchwały.

Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 305/XXXI/2005 w sprawie zaj cia

stanowiska w kwestii likwidacji delegatur urz dów wojewódzkich. Nast pnie stanowisko
Rady Powiatu w Kłobucku, które stanowi zał cznik do wy ej cytowanej uchwały.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 16
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano 2

Uchwała Nr 305/XXXI/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
AD. p.34
Przewodnicz cy Władysław Serafin – odniósł si do debaty zwi zanej z podj ciem uchwały
w sprawie podj cia deklaracji przez Rad Powiatu o przeznaczeniu rodków finansowych
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na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
Wniósł o wznowienie rozpatrywania punktu 23, poniewa

wyst piły okoliczno ci, w

wyniku których nie do ko ca czytelnie referuj cy Wicestarosta Stanisław Garncarek
przekazał informacj , która w sposób niewła ciwy została odebrana przez Radnych, w
zwi zku z czym nale y sprecyzowa

informacj , jak prawidłowo brzmi projekt i

uzasadnienie tej uchwały. Zwrócił uwag , e na posiedzeniu klubów dokonał reasumpcji,
skonsultował wypowiedzi co wykazało,

e nie uchwalenie tej uchwały stanowi istotn

przeszkod w funkcjonowaniu bud etu, dlatego istniej ku temu potrzeby, aby wznowi
dyskusje i przedstawi uzasadnienie w taki sposób, w jaki powinno zosta przedstawione.

Radny Henryk Mach – zgłosił, aby wypowied Pana Przewodnicz cego traktowa jako
wniosek formalny , który nale y podda głosowaniu.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o
wznowienie debaty i głosowaniem punktu 23.

Głosowało 17 radnych, w tym:
• głosów „za” - ................................................................................oddano 12
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 4
• głosów „wstrzymuj cych si ” - ..................................................oddano 1

Wniosek został przyj ty.
Radna Aleksandra Majchrowska – zgłosiła,

e uchwała w dniu dzisiejszym nie została

przyj ta, poprawki nie zostały opiniowane na posiedzeniach komisji, a projekty uchwał
powinny zosta dostarczone radnym na siedem dni przez sesj . Zwróciła uwag , e jest to
procedura niezgodna z prawem.
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Przewodnicz cy Władysław Serafin – powiedział,

e projekt uchwały pozytywnie został

zaopiniowany w dniu 7.11.2005 roku przez Komisj RO iI oraz w dniu 8.11.2005 przez
Komisj Bud etu i Finansów Rady powiatu w Kłobucku.

Radny Mieczysław Chwałczyk – zgłosił, e projekt uchwały opiniowany przez komisje nie
zawierał poprawek przedstawionych w dniu dzisiejszym na forum rady.
Radny Mieczysław Szewczyk – Przewodnicz cy Komisji RO iI Rady Powiatu w Kłobucku
zwrócił uwag , e na posiedzeniu komisji zostały przedstawione poprawki w zał czniku Nr
1 uchwały w punktach 6, 7 – przesuni cie terminu realizacji z roku 2006 na lata 2006 – 2007
oraz w punktach 15,16,17 z roku 2007 na lata 2006 – 2007.
Wicestarosta Stanisław Garncarek – powiedział, e propozycje roboczego podej cia do zmian
w innych miejscach nie były naruszeniem Statutu, ponadto je eli wi kszo
swojej percepcji, znajomo ci stanu rzeczy jest zdolna podj

robocz

Radnych w

dyskusj

na sesji

plenarnej to mo e to by w tym trybie przeprowadzone. Dodał, e na spotkaniu klubowym
wyja niło si , e problem le y w oczekiwaniach słu by zdrowia i zaspokojeniu pytania, ile
zostanie przeznaczonych pieni dzy na jej funkcjonowanie. Stwierdził,

e podczas

posiedzenia klubów została wypracowana deklaracja, która zobowi zuje Zarz d, eby w
bud ecie roku przyszłego zabezpieczy dla słu by zdrowia 1. 000.000 zł poprzez zaci gni cie
kredytu.
Radna Aleksandra Majchrowska – zapytała, kiedy pieni dze zostan

przekazane słu bie

zdrowia.

Przewodnicz cy Władysław Serafin – podkre lił,

e nowy Zarz d Powiatu b dzie tak

kształtował polityk społeczn w Starostwie, aby te oczekiwania, szczególnie płyn ce ze
słu by zdrowia zostały spełnione. Podkre lił, e nale y wygospodarowa

rodki w bud ecie

na rok przyszły, które zabezpiecz niezb dny zakup sprz tu do szpitali i innych działa
zwi zanych z słu b zdrowia.
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Radny Krzysztof Krawczyk – powiedział,

e wa ne jest,

eby został okre lony termin

przekazania tych pieni dzy dla słu by zdrowia. Zaproponował, aby Zarz d Powiatu
zobowi zał si przekaza

rodki w pierwszym kwartale roku przyszłego.

Radny Władysław Owczarek – zaproponował, aby na nast pn

Sesj

Rady Powiatu w

Kłobucku przygotowa uchwał dotycz c przekazania rodków na potrzeby dla
ZOZ-u.
Radny Henryk Mach – zapytał, czy po posiedzeniu klubów powstał inny pomysł formy
pomocy dla słu by zdrowia np. przeprowadzenie termomodernizacji w ograniczonym
zakresie, czy pozostaje ona zgodnie z zapisem w zał czniku do uchwały plus obiecany
1.000.000 zł zadeklarowany przez Zarz d.
Przewodnicz cy Władysław Serafin – odpowiedział,

e termomodernizacja zostaje

utrzymana w zał czniku do uchwały zgodnie z terminem przewidzianym do realizacji na
lata 2006 -2007.

Radny Stefan Pawłowski – powiedział, e w zał czniku do uchwały nie zostały uj te inne
obiekty słu by zdrowia, w których równie nale ałoby przeprowadzi termomodernizacj .
Zwrócił uwag , e je eli inne obiekty nie zostan umieszczone w zał czniku, to realizacja
tych obiektów b dzie niemo liwa.

Wicestarosta Stanisław Garncarek – podkre lił, e program cz sto zostaje modyfikowany,
dzisiejsza wersja jest widziana z perspektywy dnia dzisiejszego i przyszłorocznego bud etu.

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy kwota 470. 000 jest wystarczaj ca do pokrycia
3000 mb drogi.

Wicestarosta Stanisław Garncarek – odpowiedział, e kwota jest wystarczaj ca, poniewa jest
to wersja tucze , a nie wersja pełnej, klasycznej asfaltowej drogi.

Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre

uchwały Nr 306/XXX/2005 w sprawie podj cia

deklaracji przez Rad Powiatu o przeznaczeniu rodków finansowych na finansowanie
inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 13
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

3

• głosów „wstrzymuj cych si ” - .................................................oddano

2

Uchwała Nr 306/XXX/2005 została przyj ta i stanowi zał cznik do niniejszego

protokołu.

AD. p.35
Przewodnicz cy Władysław Serafin – odpowiedział,

e w zwi zku

z wykonywaniem

mandatu Członka Zarz du Powiatu Pana Mieczysława Szewczyka, który pełni
jednocze nie funkcje Przewodnicz cego Komisji Rolnictwa, Ochrony

rodowiska i

Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku nie zachodzi konieczno , ani ustawowa, ani
statutowa, aby rozdziela te funkcje, natomiast prawnie przysługuje okres trzech miesi cy
na rozstrzygni cie tego typu sprawy.
Radny Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwag , e w najbli szym czasie spraw nale y
rozstrzygn .

Pan Tadeusz Pułka – odniósł si do zapytania Wiceprzewodnicz cej Małgorzaty Gworys i
poinformował, e na łuku w miejscowo ci Golce wyst puje du o wypadków, samochody
rozbijaj si przede wszystkim o przydro ne drzewa. Temat wcze niej był ju poruszany,
była wizja, Powiatowy Zarz d Dróg podj ł decyzj , e zostan wyci te wszystkie drzewa
na łuku tj. ponad 20 drzew, które stanowi zagro enie. Drzewa s ju oznaczone, zostało
wysłane pismo do Wójta Wr czycy Wielkiej o wydanie decyzji, bo taki jest wymóg i je eli
tylko tak

decyzje PZD otrzyma to przyst puje do usuni cia tych drzew ł cznie z
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karczowaniem, czyli wyrwaniem drzew z korzeniami. Poinformował,

e nast pnym

krokiem, który b dzie chciał zrealizowa b dzie przebudowa łuku.
Radny Mieczysław Szewczyk – odniósł si sytuacji finansowej ZOZ w Kłobuck i zaznaczył,
e sprawa 1. 000.000 zł nie pozwoli rozstrzygn

problemów finansowych słu by zdrowia.

Zaproponował, aby w przypadku takiej potrzeby powoła

zespół, w którym b d

przedstawiciele gminni, a eby dopracowa stanowiska nt. słu by zdrowia i zastanowi si ,
czy powiat jest w stanie zrealizowa jej potrzeby.

Pan Marian Pomykała – Radny Gminy Krzepice zgłosił interpelacj w sprawie podj cia
działa zmierzaj cych do umo liwienia mieszka com korzystania z chodnika na mo cie w
Starokrzepicach ( bariery ochronne).
Pan Józef Borecki – sołtys wsi Starokrzepice zwrócił si

z pro b

o podj cie działa

zwi zanych z wła ciwym utrzymaniem przejezdno ci drogi Starokrzepice – Bobrowe w
okresie zimowym.

Burmistrz Krystian Kotynia – zwrócił si z pro b , aby przy szkole w Starokrzepicach i w
Zaj czkach II na drodze powiatowej od wie y pasy dla pieszych, dzieci, aby zapewni im
bezpieczne dotarcie do szkoły i domu. Zaznaczył, e Zarz d Dróg odmalował pasy w
Łobodnie, Mied nie, Kamyku, w zwi zku z czym zapytał od czego zale y decyzja
okre laj ca kolejno

ich wykonania. Poprosił, aby Zarz d Powiatu okre lił kiedy te pasy

b d odnowione, aby mógł rzeteln informacj przekaza Dyrektorom Szkół.
AD. p.36
W zwi zku z wyczerpaniem punktów w porz dku obrad sesji około godziny 2015
Przewodnicz cy Władysław Serafin zamkn ł XXXI Sesj Rady Powiatu w Kłobucku.
PRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
Protokołowała

Władysław SERAFIN

Magdalena NOWAK
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