PROTOKÓŁ NR XXXVII/2006
Z XXXVII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 24 MAJA 2006 ROKU

W dniu 24 maja 2006r. o godz. 1500 w strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Złochowicach przy ul. Długiej 2 rozpoczęła się XXXVII Sesja Rady
Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady Powiatu
Kłobuckiego oraz zaproszeni goście według załączonych list obecności.
Obrady Sesji prowadził Pan Władysław Serafin – Przewodniczący
Rady Powiatu w Kłobucku.

1.

Otwarcie sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3.

Powitanie uczestników Sesji.

4.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

6.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.

Prezentacje
7.1. Prezentacja Gminy Opatów.
7.2. Informacja Starosty Kłobuckiego:
7.2.1 o działalności Zarządu z okresu między Sesjami
7.2.2 o działalności samorządu powiatowego

8.

Blok tematyczny – stan ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie
powiatu kłobuckiego.
8.1.Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku.
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8.2. Informacja Prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Kłobucku.
8.3. Informacja z działalności Policji na terenie powiatu kłobuckiego.
8.4. Informacja z działalności ZOZ na terenie powiatu kłobuckiego.
8.5. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego- współdziałanie powiatowych służb: PSP, OSP, Policji,
ZOZ na terenie powiatu kłobuckiego.
8.6.
Podziękowania
za
działalność
przeciwpożarowej i ratownictwa.

w

zakresie

ochrony

8.7. Dyskusja tematyczna.
Przerwa
9. Interpelacje i zapytania radnych (powiatowych i gminnych).
• Punkt dodatkowy
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego
Rady Powiatu.
12. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
• Punkt dodatkowy
13. Informacja nt. aktualnej sytuacji służby zdrowia w powiecie kłobuckim w
kontekście przewidywanego strajku.
14. Informacja Starosty w sprawie podziału Powiatu Kłobuckiego na okręgi, ich
numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych
do Rady Powiatu w Kłobucku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wspierania inicjatywy
przywrócenia Województwa Częstochowskiego lub utworzenia nowego
województwa pod roboczą nazwą: Województwo Jurajskie.
• Punkt wycofany
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na
2006 rok
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowych.
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• Punkt dodatkowy
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu wdrażania działań
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla
których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zakończenie XXXVII Sesji.

AD. p.1/3
Otwarcia obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku dokonał Przewodniczący
Rady Powiatu Pan Władysław SERAFIN słowami „otwieram obrady XXXVII Sesji
Rady Powiatu w Kłobucku” witając radnych obecnych na sesji (lista obecności w
załączeniu do protokołu), zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy w Opatowie,
Komendantów PSP, OSP, Policji, Dyrektora ZOZ, Komendantów i Prezesów
Gminnych OSP powiatu kłobuckiego, Radnych Gminy Opatów, Sołtysów,
Starostów,

Sekretarza

Powiatu,

Dyrektorów

i

Kierowników

jednostek

organizacyjnych powiatu kłobuckiego oraz wszystkich pracowników Starostwa.

AD. p.2
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w obradach XXXVII Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku bierze udział 20 radnych, /nieobecny Władysław Owczarek ze
względu na uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej Członka Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz Członka Orkiestry Dętej w Kamyku/, więc wszystkie podjęte
uchwały na sesji będą miały moc prawną.
AD. p.4
Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku przedstawił porządek obrad XXXVII
Sesji. Zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 16 dotyczącego podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz wprowadzenie
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punktu 18 dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu
wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS),

dla

których

beneficjentem

końcowym

jest

Urząd

Marszałkowski

Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne).
Radny Stefan Pawłowski – zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji
punkt 13 tj. informacja nt. aktualnej sytuacji służby zdrowia w powiecie kłobuckim w
kontekście przewidywanego strajku.
Radny Henryk Mach – powołując się na § 22 pkt. 7 ppkt. 5 zgłosił wprowadzenie do
porządku obrad punktu 19 w brzmieniu „ wioski i oświadczenia radnych”.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku przedstawił porządek obrad XXXVII
Sesji Rady Powiatu po zmianach.
Rada Powiatu jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęła porządek XXXVII Sesji
Rady .
Głosowało 20 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 20
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

0

• głosów „wstrzymujących się” - ..................................................oddano 0

AD. p.5
Przewodniczący Władysław Serafin – zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu
z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

Radny Mieczysław Chwałczyk – zgłosił uwagę do protokołu z XXXVI Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku. Stwierdził, że protokół jest niekompletny, brak załącznika, tj.
informacji Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Kłobucku z okresu między
sesjami.
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Przewodniczący Władysław Serafin – odpowiedział, że sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu, który został przedstawiony i przyjęty na sesji. Następnie
zapytał, czy są uwagi merytoryczne do treści protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.

Głosowało 20 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 16
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano
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• głosów „wstrzymujących się” - ..................................................oddano 2
Protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty.

AD. p.6
Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Uchwał
i Wniosków.

Radny Henryk Mach – zrezygnował z udziału w pracy Komisji Uchwał i Wniosków.
Następnie zgłoszono trzy kandydatury i jednogłośnie.
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni:

1. Przewodniczący – Mirosław SZYMANEK
2. Członek – Marek SAWICKI
3. Członek – Wiesław DRYNDA
AD. p. 7.1
Pan Bogdan Sośniak – Wójt Gminy Opatów – powitał serdecznie wszystkich
uczestniczących w obradach tejże sesji, a następnie dokonał prezentacji terenu
Gminy Opatów. Informacja w załączeniu do protokołu.
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AD. p.7.2.
Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z
działalności Zarządu z okresu między sesjami oraz z działalności samorządu
powiatowego

Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 26 kwietnia do 24 kwietnia 2006
roku przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak.

Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.p.8
Przewodniczący Władysław Serafin – powiedział, że tematem wiodącym XXXVII
Sesji jest stan bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa na terenie powiatu
kłobuckiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności ochotniczych straży
pożarnych. Wyraził słowa podziękowania wszystkim tym, którzy społecznie
wykonują

zadania

związane

z

zapewnieniem

bezpieczeństwa

i

porządku

publicznego społeczeństwu.
Informacje nt. stanu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie powiatu
kłobuckiego kolejno przedstawili:

8.1. Pan Zbigniew Stasiak – Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w
Kłobucku.
/Informacja w załączeniu do protokołu/.

8.2. Pan Jan Perz – Prezes Zarządu Powiatowego PSP w Kłobucku.
/Kopia informacji w załączeniu do protokołu /.

8.3.Pan Julian Chyra – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku oraz Pan
Naczelnik Ruchu Drogowego w Kłobucku.
/Kopia informacji w załączeniu do protokołu/.
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8.4. Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
/Kopia informacji w załączeniu do protokołu /.

8.5.Pan Marian Szyiński – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.
/Kopia informacji w załączeniu do protokołu /.

8.6.Przewodniczący Władysław Serafin wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady
Powiatu w Kłobucku Tadeuszem Wieczorkiem i Małgorzatą Gworys oraz ze Starostą
Kłobuckim Krzysztofem Nowakiem i Wicestarostą Stanisławem Garncarkiem
dokonali

wręczenia

statuetek

szefom

służb

ochrony

przeciwpożarowej

i

ratownictwa, Komendantom Gminnym, oraz jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu kłobuckiego.
/Listy wyróżnionych osób w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu/

Pan Józef Chyra – Naczelnik OSP Złochowice wyraził serdeczne podziękowania
Radzie Powiatu w Kłobucku za docenienie służb, które społecznie udzielają się
ratując życie ludzkie. Dodał, że działalność ta jest w ramach czynu społecznego, na
dzień dzisiejszy nie został przywidziany ani jeden etat w Gminie. Ponadto
zaapelował, aby podczas zjazdów gminnych zachęcać młodzież do włączania się w
struktury OSP.

Pan Henryk Kiepura – Prezes OSP Złochowice – wyraził podziękowania za
zorganizowanie sesji na rzecz służb ratowniczych, a następnie zaprosił na dożynki,
które odbędą się w sierpniu w Złochowicach.
Przewodniczący Władysław Serafin – ogłosił 30-minutową przerwę.
AD. p.9/10
Radny Henryk Mach – zgłosił zapytanie, jak została rozwiązana sprawa strzelnicy w
Krzepicach.

7

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jakie względy formalne spowodowały, że
drogi Kuków-Zwierzyniec i Kałmuki - Hutka nie zakwalifikowano do realizacji w
planie inwestycyjnym.

Radny Stanisław Tomczyk – odniósł się do analizy dotyczącej podziału powiatu
kłobuckiego na okręgi wyborcze i zaznaczył, że proponowana liczba radnych
wybieranych w okręgu pomiędzy okręgiem Nr 1, a okręgiem Nr 3 jest niezgodna.
Zaznaczył, że iloraz liczby mieszkańców i normy przedstawicielskiej w Okręgu Nr 1
wynosi 4,39 przy liczbie mieszkańców 17959, co daje proponowaną liczbę 4 radnych
w okręgu, natomiast w Okręgu Nr 3 iloraz liczby mieszkańców i normy
przedstawicielskiej wynosi 3,34 przy liczbie mieszkańców 13669 i również liczba
proponowanych radnych w okręgu wynosi 4. Ponadto zapytał, do kiedy zgłaszane
są okręgi wyborcze.

Radny Mirosław Szymanek – zapytał, jakie powiaty wchodziłyby w skład
proponowanego województwa jurajskiego.

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku udzielił
odpowiedzi na zapytanie Radnego Mieczysława Chwałczyka. Powiedział, że 10
sierpnia 2004 roku wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„przebudowa drogi powiatowej Nr S 2036 Kuków-Zwierzyniec” został złożony do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Priorytetu
3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary Wiejskie. Dodał, że wniosek przeszedł
wszystkie etapy oceny i znalazł się na liście rankingowej projektów ( nr wniosku 83,
które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania, jednak ze względu na
brak środków dofinansowania nie otrzymały. Następnie poinformował, że 24 marca
2005 roku wniosek w sprawie „Przebudowy dróg powiatowych Nr S 2041 Kałmuki –
Hutka oraz drogi Nr S 2036 Kuków – Zwierzyniec” został złożony wniosek o
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Priorytetu 1, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu
transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa, jednak wniosek w
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wyniku oceny formalnej nie zakwalifikował się do dalszego etapu oceny. Następnie
29 września 2005 roku wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego o
udzielenie dotacji w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej
skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – Komponent dotacje inwestycyjne”
realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Wniosek nie
zakwalifikował się do dofinansowania otrzymując 62,80 pkt, a wymagany limit
wynosił 65 pkt.
/W załączeniu do protokołu kopia listy rankingowej/.

Pani Barbara Kosińska – Buss – Radczyni Prawna udzieliła odpowiedzi na zapytanie
w sprawie strzelnicy w Krzepicach. Poinformowała, że w dniu 12 maja 2006 roku do
Starosty Kłobuckiego wpłynęła pismo z Ministerstwa Transportu i Budownictwa w
tej sprawie.
/Kopia odpowiedzi z Ministerstwa Transportu i Budownictwa w załączeniu/.

Wiceprzewodniczący Tadeusz Wieczorek – zwrócił uwagę, że strzelnicy nie należy
sprzedawać i jeżeli istnieje taka możliwość to przekazać ją na rzecz stowarzyszenia,
która ją wyremontowała i doprowadziła do stanu użyteczności.

Radny Henryk Mach – stwierdził, że nieruchomość należy zbyć drogą przetargową.

Przewodniczący Władysław Serafin – poparł pogląd Radnego Henryka Macha, aby
nieruchomość zbyć drogą przetargową.

Wiceprzewodniczący

Tadeusz

Wieczorek

–

wspomniał,

że

stowarzyszenie

wyremontowało strzelnice, w związku z czym zapytał, kto teraz tym ludziom zwróci
pieniądze, które zainwestowali w remont.

9

Wicestarosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu zadecydował
sprzedaż strzelnicy w drodze przetargu. Ponadto podkreślił, że pieniądze na remont
strzelnicy przekazała Liga Ochrony Kraju.

Pani Barbara Kosińska –Buss – udzieliła odpowiedzi na zapytanie w sprawie
podziału powiatu kłobuckiego na okręgi wyborcze. Powiedziała, że ilość radnych
ustalana jest w stosunku do liczby mieszkańców. Wyjaśniła, że Starosta wnioskuje o
podział na okręgi, w tym przypadku o utrzymanie dotychczasowego podziału
Powiatu na okręgi wyborcze zgodnie z uchwałą Nr 219/XXIX/2002 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 1 lipca 2002 roku.

Radny Stanisław Tomczyk – zwrócił uwagę, że odpowiedź nie jest wyczerpująca,
bowiem zapytanie dotyczyło ilości radnych w stosunku do liczby mieszkańców.
Radny Marek Sroka – zwrócił uwagę, że należałoby przeanalizować dokładnie
sytuację.

Pan Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie
Powiatowym w Kłobucku zwrócił uwagę, że podział na okręgi jest stały. Podjęte
zostały czynności, mające na celu sprawdzenie możliwości utrzymania bez zmian
dotychczasowego podziału Powiatu Kłobuckiego na stałe okręgi wyborcze. W
oparciu o przedstawione informacje dokonano analizy w celu ustalenia normy
przedstawicielstwa, będącej podstawą do zweryfikowania zasadności utrzymania
dotychczasowego podziału na okręgi wyborcze. Poza tym analiza została
przekazana Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie, który nie wniósł do niej
żadnych uwag.

Przewodniczący Władysław Serafin – przerwał debatę informując, że punkt 14 –tj.
informacja Starosty w sprawie podziału Powiatu Kłobuckiego na okręgi, ich numery,
granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Powiatu
w Kłobucku jest adekwatny do niniejszej dyskusji.
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Przewodniczący Władysław Serafin –

odniósł się do zapytania w sprawie

utworzenia województwa jurajskiego i odpowiedział, że województwo jurajskie
obejmowałoby część dawnego województwa częstochowskiego, ewentualnie część
województwa świętokrzyskiego lub inny układ. Poinformował, że Senator Jarosław
Lasecki nie wskazał organów administracji samorządowych, które w przyszłości
miałyby stanowić trzon graniczny nowego województwa.

AD. p.11
Przewodniczący Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady
Powiatu w Kłobucku w okresie między sesjami:
•

Informacja ZOZ – u nt. akcji protestacyjnej na terenie powiatu kłobuckiego,

•

Pismo Dyrektora ZOZ wyjaśniające sprawę Pana Doktora Nowakowskiego,

•

Zaproszenia na imprezy sportowe i inne,

Ponadto zaznaczył, że jeden spośród Radnych Rady Powiatu w Kłobucku
poinformował Posła Pana Grzesika, że Sesja Absolutoryjna została przeprowadzona
nieprawidłowo. Pan Tomasz Pietrzykowski – Wojewoda Śląski po zapoznaniu się ze
sprawą stwierdził, że nie ma zastrzeżeń co do przeprowadzonej sesji. Wyjaśnił, że
Radny widział nieprawidłowość w zawiadomieniu na sesję, które zostało podpisane
przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu – Panią Małgorzatę Gworys. Zwrócił
uwagę, że zastrzeżenia Radnego wynikają z nieznajomości Statutu i ustawy, które
zakłócają pracę rady, bowiem sesja została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie ze
Statutem. Ponadto poinformował o pojawiających

się anonimach do gazety

odnośnie tejże sprawy.

Radny Henryk Mach – powołując się na zapis statutowy zwrócił uwagę, że radnemu
przysługuje czas wystąpienia w każdym punkcie nie przekraczający 5 minut.
Zapytał, czy pismo w sprawie akcji protestacyjnej służby zdrowia w powiecie
kłobuckim dotyczyło zajęcia stanowiska przez Radę, czy było pismem tylko i
wyłącznie informacyjnym.
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Przewodniczący Władysław Serafin – odpowiedział, że było pismem informacyjnym.

AD. p.12
W punkcie informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez
Komisje w okresie między sesjami – wniosków nie zgłoszono.
Ad. p.13
Radny Stefan Pawłowski – przedstawił informację nt. aktualnej sytuacji służby
zdrowia w powiecie kłobuckim w kontekście strajku. Zakomunikować, że przez
Polskę przetacza się fala strajków pracowników służby zdrowia. Podkreślił, że ze
względu na pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Częstochowy został przełożony
na przyszły tydzień. Dodał, że na organie założycielskim spoczywa zapewnienie
świadczeń zdrowotnych na terenie całego powiatu kłobuckiego. Podczas strajku
pracownicy służby zdrowia będą pracowali tak, jak ma to miejsce w niedziele i dni
ustawowe wolne od pracy, pacjent będzie mógł skorzystać z ambulatorium przy
Szpitalu Rejonowym w Krzepicach i w Szpitalu w Kłobucku, może być przyjęty w
stanach zagrożenia życia na oddziały wewnętrzne, czy dziecięce. Poza tym będzie
działało ratownictwo medyczne. Nadmienił, że intencją tego punktu było uczulenie
Radnych, Zarząd Powiatu na powagę sytuacji oraz wywołanie dyskusji w tym
zakresie, propozycję kierunku działań, aby spełnić postulaty protestujących. Podał
przykład samorządu raciborskiego, który poprzez działania budżetowe nie dopuścił
do strajku. Żądania dotyczą 30% podwyżki wynagrodzenia tj. 1500 zł dla
pielęgniarek i 2400 zł dla lekarzy oraz zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku powiedział, że protest w Polsce
rozpoczął się 20 kwietnia, Związek Zawodowy Lekarzy i Pielęgniarek Położnych w
powiecie kłobuckim jest przygotowany do strajku, w dniu jutrzejszym odbędzie się
spotkanie podczas, którego zostanie podjęta decyzja o terminie rozpoczęcia strajku.
Zwrócił uwagę, że spełnienie ich żądań jest nierealne, ZOZ w Kłobucku na taką
podwyżkę płac nie stać.
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Radny Stefan Pawłowski – poinformował o nieformalnym terminie /tj. wtorek/
rozpoczęcia strajku na terenie powiatu kłobuckiego.

Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak – dodał, że żądania są słuszne, jednak z uwagi
na aktualną sytuację finansową, nie ma możliwości, aby je spełnić.

AD. p.14
Przewodniczący

Władysław

Serafin

–

poprosił

Starostę

Kłobuckiego

o

przedstawienie informacji w sprawie podziału Powiatu Kłobuckiego na okręgi, ich
numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady
Powiatu w Kłobucku.
/ Informacja w załączeniu do protokołu/.

Radny Stanisław Tomczyk – zgłosił wniosek formalny o sprawdzenie analizy Okręgu Nr 3 przez poszczególne komisje w miesiącu czerwcu..

Przewodniczący Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że nie ma podstaw prawnych
do zmiany uchwały Nr 219/XXIX/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 lipca
2002 roku.

Radny Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwagę, że podział został dokonany 4 lata
temu, być może wówczas ktoś popełnił błąd.

Przewodniczący Władysław Serafin – zobowiązał Zarząd Powiatu do przedłożenia
na następnej Sesji Rady Powiatu szczegółowej analizy dotyczącej podziału powiatu
kłobuckiego na okręgi wyborcze.
Ad. p.15
Przewodniczący Władysław Serafin – przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia
woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego lub
utworzenia nowego województwa pod roboczą nazwą: Województwo Jurajskie.
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/ Uchwała w załączeniu do protokołu/.
Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał
i Wniosków o odczytanie treści uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 348/XXXVII/2006 w
sprawie wyrażenia woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa
Częstochowskiego lub utworzenia nowego województwa pod roboczą nazwą:
Województwo Jurajskie.

Głosowało 17 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 14
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 0
• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano 3

Uchwała Nr 348/XXXVII/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

AD. p .16
Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego.

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że w uchwale
proponuje się zwiększenia planu dochodów i rozchodów w związku z otrzymaniem
środków z Unii Europejskiej w kwocie 221.387 zł z przeznaczeniem na spłatę
pożyczki (zwiększenie rozchodów) zaciągniętej w 2005 roku w Banku Gospodarstwa
Krajowego na prefinansowanie przebudowy mostu w m. Wąsosz oraz zwiększenie
planu dochodów i wydatków budżetu w związku z otrzymaniem pomocy
finansowej z gminy Przystajń w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na:
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-dofinansowanie wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej w
Ośrodku Zdrowia w Przystajni – 7.500 zł
-dofinansowanie małej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Zdrowia w Ługach –
Radłach – 2.500 zł
Ponadto proponuje się zmniejszenia planu wydatków w dz. 750 – Administracja
publiczna oraz zwiększenia planu wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie w
związku z przyznaniem dotacji przedmiotowej w kwocie 2.000 zł dla warsztatów
szkolnych na dofinansowanie badania opryskiwaczy polowych.

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał
i Wniosków o odczytanie treści uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 349/XXXVII/2006 w
sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego.
Głosowało 15 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 15
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

0

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano 0

Uchwała Nr 349/XXXVII/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

AD. p.17
Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych.
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Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że warsztaty szkolne
przy ZS Nr 1 w Kłobucku decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w
Katowicach uzyskały upoważnienie do prowadzenia badań sprzętu do stosowania
środków ochrony roślin. Zwrócił uwagę, że całkowity koszt badania opryskiwacza
wynosi w zależności od długości belki 120 zł i 140 zł. Aby zachęcić rolników do
działań w celu poprawy stanu technicznego posiadanego sprzętu oraz umożliwić
wypracowanie zysku warsztatom szkolnym proponuje się przekazać tej jednostce
dotację przedmiotową na realizację przeglądów. Powiedział, że proponuje się
określić

stawki

jednostkowe

dotacji

przedmiotowych

dla

gospodarstwa

pomocniczego w następujących wysokościach:
-

stawka

jednostkowa

dotacji

przedmiotowej

ciągnikowego polowego o długości belki

przy

badaniu

opryskiwacza

do 12 m – 60 zł, natomiast powyżej 12 m

– 70 zł.
Udzielenie powyższej dotacji przedmiotowej wpłynie na poprawę jakości sprzętu,
poprawi skuteczność działań w zakresie ochrony roślin, wpłynie na większe
zainteresowanie rolników usługą przeglądu, zwiększy zysk warsztatów szkolnych –
gospodarstwa pomocniczego ZS Nr 1 w Kłobucku. Zwrócił uwagę, że w 2006 roku
planuje się przeznaczyć z budżetu Powiatu na dofinansowanie badań opryskiwaczy
kwotę do 2.000 zł.

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał
i Wniosków o odczytanie treści uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 350/XXXVII/2006 w
sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych.

Głosowało 17 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

0

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano 0
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Uchwała Nr 350/XXXVII/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

AD. p.18
Przewodniczący

Władysław

Serafin

–

poprosił

o

przedstawienie

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie trybu wdrażania działań współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym
jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

(dla Priorytetu II –

Działanie

poprzez

2.2

–

Wyrównywanie

szans

edukacyjnych

programy

stypendialne).

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia

w

Starostwie

Powiatowym

w

Kłobucku

przedstawił

uchwałę.

Poinformował, że w dniu 16 maja 2006 roku, uchwałą Nr 843/367/II/2006, Zarząd
Województwa Śląskiego przyjął zmieniony Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2
ZPORR na rok 2005 do realizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 24 marca 2006 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie
przyjęcia

Uzupełnienia

Zintegrowanego

Programu

Operacyjnego

Rozwoju

Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 58, poz. 404), dopuszcza się możliwość
przekazywania transz stypendium bezpośrednio do ucznia, w formie gotówkowej,
na podstawie zaświadczenia o jego uczestnictwie w zajęciach szkolnych, zgodnie z
wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Zwrócił uwagę, że niezbędnym jest więc
zastąpienie dotychczasowej formy wypłaty stypendium /Refundacja kosztów
poniesionych przez ucznia, w związku z pobieraniem nauki/ i przyjęcie formy
gotówkowej przekazywania stypendiów na poziomie Regulaminu przyznawania
stypendium. Dodał, że w dotychczasowym Regulaminie należy zatem umieścić
zapis, iż w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, refundację zastępuje się
gotówkową formą przekazywania stypendium. Jak wynika ze zmienionego
Ramowego Planu Realizacji Działania Na Rok 2005, warunkiem przekazywania
stypendium w formie gotówkowej – po wprowadzeniu jej przez Instytucję
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Wdrażającą, jest zmiana Regulaminu przyznawania stypendium, dlatego przyjęcie
zmian Regulaminu stosowną uchwałą jest zasadne.

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał
i Wniosków o odczytanie treści uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 351/XXXVI/2006
zmieniającej uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem końcowym
jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Głosowało 17 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

0

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano 0

Uchwała Nr 351/XXXVI/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

AD. p.19
Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego powiedział, że na wniosek
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku z poprzedniej sesji, Zarząd Powiatu
przygotował informację o pozyskanych środkach inwestycyjnych, krajowych,
pozabudżetowych latach 2002 – 2006 oraz o pozyskanych i możliwych do uzyskania
środkach pomocowych dla powiatu kłobuckiego w latach 2004 – 2013.
/Kopia informacji w załączeniu do protokołu/
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Sołtys wsi Złochowice wyraził podziękowania za zaproszenie na sesję, jednocześnie
zwrócił uwagę, że Radni Powiatowi nie posiadają możliwości swobodnego
wypowiadania się podczas sesji.

Radny Henryk Mach – zgłosił:
•

brak punktu – wolne wnioski i oświadczenia radnych w porządku obrad sesji
powoduje brak możliwości wypowiadania się i organizowania wypowiedzi,

•

sesja miała charakter akademii, ponadto sesje realizowane są niezgodnie z
planem pracy rady,

•

obalenie poprzedniego Zarządu Powiatu – zdementował wypowiedź
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku, że nie ustalał odwołania
Zarządu, tylko wyraził stanowisko jako opozycja, że będzie za odwołaniem
Wicestarosty Pana Marka Sroki.

Przewodniczący Władysław Serafin – przypomniał, że jako Przewodniczący Rady
Powiatu rozmawiał w sprawie odwołania Zarządu, wskutek czego Radny Henryk
Mach oznajmił, że jako opozycja będzie za odwołaniem Zarządu, padły słowa –
„ jeżeli Pan tego nie zrobi, to my jako opozycja taki wniosek zgłosimy i tak jest już
zdecydowanie za późno ”. Następnie odniósł się do formuły odbywania sesji i
powiedział, że taka forma odbywania sesji została uzgodniona z Radnymi i w
momencie przedstawiania propozycji nie było zastrzeżeń.

Radny Mieczysław Szewczyk – stwierdził, że Rada powinna zajmować się sprawami,
które należą do kompetencji Rady, w pierwszej kolejności powinny być realizowane
tematy związane z drogami, służbą zdrowia, czy pomocą społeczną.

Wiceprzewodniczący Tadeusz Wieczorek – zaprosił na „13 Ogólnopolski Bieg
Krzepkich „, który odbędzie się 4 czerwca 2006 roku w Krzepicach.

Nie zgłoszono więcej wniosków.
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AD. p.20
W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1945
Przewodniczący Władysław Serafin zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu w
Kłobucku.

RZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU

Władysław SERAFIN
Protokołowała
Magdalena Nowak
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