
PROTOKÓŁ NR XXXVI/2006 

Z XXXVI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 26 KWIETNIA 2006 ROKU 

 

 

W dniu 26 kwietnia 2006r. o godz. 1300 w  Urzędzie Miasta i Gminy w 

Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6  rozpoczęła się  XXXVI Sesja Rady Powiatu w 

Kłobucku. W obradach uczestniczyło 21 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego oraz 

zaproszeni goście według załączonych list obecności. Obrady Sesji prowadził Pan 

Władysław Serafin – Przewodniczący  Rady Powiatu w Kłobuck. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Podjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  

7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje 

w okresie między sesjami.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. 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). 

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu kłobuckiego za 2005 

rok.  

12. Uchwała Nr 4100/VI/135/2006 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie opinii o 
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przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2005 rok. 

13. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

z wykonania budżetu za 2005 rok.  

14. Uchwała Nr 4100/VI/148/2006 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Zakończenie XXXVI Sesji. 

 
 
 
 
AD. p.1 
Przewodniczący Władysław Serafin – otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu w 
Kłobucku, powitał radnych,  zarząd powiatu oraz uczestniczących gości. 
 
AD. p.2 
Przewodniczący Władysław Serafin – po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził, że na 
21 radnych ustawowego składu rady jest obecnych 21, wobec czego wszystkie podejmowane 
uchwały będą prawomocne. 
 
AD. p.3 
Przewodniczący Władysław Serafin – przedstawił porządek obrad sesji i wniósł, aby 
poszerzyć porządek obrad o punkt 18 tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok oraz zaciągnięcia pożyczki na przebudowę mostu w m. 
Wąsosz.  
 
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z zaproponowaną zmianą.  
 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   0 

 
Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
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AD. p.4 
Przewodniczący Władysław Serafin – zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu z 
XXXV Sesji Rady Powiatu. 
W związku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 
 
Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty jednogłośnie. 
 

AD. p.5 
Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał  

i Wniosków. Zgłoszono trzy kandydatury  

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni: 
1. Przewodniczący –  Stefan PAWŁOWSKI 
2. Członek – Władysław OWCZAREK 
3. Członek – Wiesław DRYNDA 

 
AD. p. 6 
Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z 
działalności Zarządu z okresu między sesjami. 
Informacja o pracy Zarządu Powiatu za okres od 29 marca do 26 kwietnia 2006 roku 
przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak. 
 
Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu. 
Ponadto przedstawił wykaz spotkań Starosty Powiatu od ostatniej Sesji Rady Powiatu, który 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Mieczysław Chwałczyk – poprosił o odniesienie się do sprawy  
dr Lewandowskiego.  
 
Przewodniczący Władysław Serafin –powiedział, że kompleksowej odpowiedzi  
w tym temacie udzieli w punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.    
 
Radny Henryk Mach – powiedział, że Dyrektor PZD w Kłobucku poinformował, że 
inwestycje na drogach powiatowych opiewają na kwotę 2. 200.000 zł, w związku z tym 
zapytał, jak zarząd widzi możliwości sfinansowania tych inwestycji. Następnie zapytał, jakimi 
przesłankami, kryteriami Zarząd kierował się powołując poszczególne osoby do składu 
komisji opracowującej Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości.  
 
Wicestarosta Stanisław Garncarek – odniósł się do zapytania w sprawie wykonania 
inwestycji na drogach powiatowych. Powiedział, że w ramach zaplanowanego kredytu 
/projekt uchwały w porządku obrad w sprawie zaciągnięcia kredytu/ w kwocie 2. 914. 740 zł, 
kwota 1.278.355 zł zostanie przeznaczona na przebudowę dróg powiatowych w tych 
miejscach, gdzie drogi  te do tego się kwalifikują.   
 
Radny Henryk Mach – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Infrastruktury zaproponowała, aby z rezerwy ogólnej przeznaczyć pewną kwotę na remont 
dróg.  
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Przewodniczący Władysław Serafin – zwrócił uwagę Radnemu Henrykowi Machowi, aby 
rozważył przełożenie tej debaty w ramach punktu zapytania i interpelacje radnych.  Poprosił, 
aby na przyszłość nie wszczynać debat w tym punkcie.  
 
Starosta Krzysztof Nowak – odniósł się do zapytania w sprawie powołania komisji 
opracowującej Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości. Wymienił osoby, które 
wchodzą w skład komisji i dodał, że kryteria powołania do niniejszej komisji określa ustawa.  
 
Nie zgłoszono więcej pytań.  
 
AD. p.7 
Przewodniczący Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Powiatu 
w Kłobucku w okresie między sesjami: 

• propozycja Senatora RP Jarosława Laseckiego w sprawie wyrażenia woli wspierania 
inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego, 

• pismo PN-KT-1146/13/06 z dnia 4 kwietnia 2006 roku Wojewody Śląskiego o 
konieczności składania oświadczeń majątkowych, 

• pismo PN-N-0713/85/06 z dnia 5 kwietnia 2006 roku z Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, 

• wniosek o dotacje dla klubu sportowego „Orient”, 
• grupa anonimów dotyczących służby zdrowia, dyrekcji ZOZ, Związków 

Zawodowych, 
• plik korespondencji, gdzie w jednym z nich Związek Zawodowy Lekarzy pyta 

„dlaczego po całej serii absurdalnych artykułów problem nie został podjęty przez 
Komisję Ochrony Zdrowia mimo, że w tym czasie pojawiły się dwa posiedzenia w 
trakcie trwania konfliktu, a była chęć wyjaśnienia całej sprawy, czego efektem były 
napastliwe artykuły w prasie i skłócenie środowiska medycznego”  

 
Dodał, że nie do końca podziela ten pogląd, jest korespondencja różnych związków, 
wyjaśnienia kierownictwa ZOZ-u. Uzupełnił, że przed Świętami Wielkanocnymi ukazała się 
seria artykułów w prasie nt. zdarzenia jakiemu poddał się pracownik służby zdrowia – Pan dr 
Lewandowski mający umowę o pracę na czas nieokreślony w wyniku tego, że otrzymał 
upomnienie od Dyrektora ZOZ-u, Związek Zawodowy złożył do prasy oświadczenie 
wyrażające dezaprobatę dla tej decyzji. W związku z pierwszą publikacją jako 
Przewodniczący Rady dbający o autorytet Starostwa i Powiatu zwołał w Wielki Piątek 14 
kwietnia 2005 roku o 13 konsultację ze wszystkimi stronami przy rozbieżności różnych ocen i 
zdań - Przewodniczący Związków Zawodowych, Dyrekcja ZOZ, Zarząd Starostwa oraz 
zainteresowanego, który nie przybył na to spotkanie. W ciągu godzinnej debaty wszystkie 
strony wypowiedziały swoje wątpliwości, w związku z dużymi rozbieżnościami nt. 
interpretacji zachowań i postaw polecił Panu Staroście, aby powołał lub zlecił powołanie 
komisji, która zbada całokształt sprawy przedstawi organom statutowym, łącznie z Radą 
Powiatu.  Komisja będzie badać sprawę do 30 maja 2006 roku, wśród komisji znajduje się 
dwóch radnych powiatowych. Dodał, że rodzi się podejrzenie, że kilku osobom grozi zarzut 
popełnienia przestępstwa, jeżeli zarzuty te się potwierdzą, dlatego 9 osobowa komisja zbada 
niniejsze zdarzenie.  

• wniosek Klubu PSL w Kłobucku o wykluczenie ze składu klubu Pana Radnego 
   Marka Sroki ze względu na rażące naruszenie Statutu oraz Regulaminu Klubu PSL . 
Oznacza to, że od dnia 26 kwietnia 2006 roku Pan Radny Marek Sroka nie jest Członkiem 
Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego  w Radzie Powiatu.  
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Radny Marek Sroka – poprosił o formalne oświadczenie, na jakiej podstawie został 
wykluczony z klubu PSL. 
 
Przewodniczący Władysław Serafin – odpowiedział, że nie jest to przedmiotem sesji, a są to 
wewnątrzpartyjne sprawy. 
 
AD. p.8 
Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił Przewodniczących Komisji stałych o 
przedstawienie wniosków podjętych w okresie między sesjami. 
/ kopie wniosków stanowią załącznik do protokołu/ 
 
AD. p.9 
Radny Henryk Mach – powiedział, że pismo w sprawie służby zdrowia zostało skierowane 
do Przewodniczącego Rady, a Przewodniczący Rady wystąpił  
z wnioskiem o powołanie komisji w sprawie rozstrzygnięcie sprawy Pana  
dr Lewandowskiego. Zwrócił uwagę, że taką komisję powinna powołać Rada Powiatu, a nie 
Przewodniczący Rady Powiatu.   
 
Nie zgłoszono więcej interpelacji. 
 
AD. p.10 
Przewodniczący Rady Powiatu - Pan 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 - Działania 2.2 – 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 
 
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia w 
Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwałę. Poinformował, że w związku z 
ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” dla projektów typu II – Wspieranie rozwoju 
edukacyjnego studentów, obejmującym wypłatę stypendiów przez 5 miesięcy semestru 
letniego roku akademickiego 2005/2006, Starostwo Powiatowe złożyło kolejny projekt 
stypendialny obejmujący studentów szkół wyższych, pochodzących z terenu Powiatu 
Kłobuckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zwrócił uwagę, że niezbędnym 
załącznikiem do projektu jest Regulamin przyznawania stypendiów. Dodał, że w 
dotychczasowym regulaminie należy umieścić zapis, iż  w roku akademickim 2005/2006 
stypendia przyznane zostaną na okres 5 miesięcy, czyli od 1 lutego do dnia 30 czerwca 2006 
roku oraz formą przekazywania stypendiów dla studentów jest forma finansowa. Jak wynika z 
Ramowego Planu Realizacji Działania Na Rok 2005, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 lutego 2006 roku, priorytetowo będą 
traktowane projekty, do których jako załącznik dołączony zostanie regulamin przyznawania 
stypendium, dlatego przyjęcie 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. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 343/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 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  20 
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano    0 
• głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano   0 

 

Uchwała Nr 343/XXXVI/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 

AD. p.11 
Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Serafin – przypomniał, że wszyscy 
Radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok wraz z 
uchwałami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i 
następnie udzielił głosu Panu Krzysztofowi Toczko – Skarbnikowi Powiatu celem 
przedstawienia najistotniejszych elementów sprawozdania i udzielenia odpowiedzi na 
ewentualne zapytania Radnych. 

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Pan Krzysztof Toczko – przedstawił jak kształtował się 
plan i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetowych Powiatu w roku 2005.        

 

Radny Powiatu - Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy nie można doprecyzować i 
ująć w dziele – promocja powiatu zapisu ze strony 33 sprawozdania w brzmieniu:” opłacono 
publikacje w prasie o imprezach sportowych na terenie Powiatu - 6.000 zł”. 

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że ten wydatek 
wystąpił w Dziale – kultura fizyczna i sport i jest to tzw. wydatek bieżący, który z tego działu 
może następować. Ponadto zwrócił uwagę, że propozycja radnego nie byłaby błędem, gdyż 
jest to działalność promocyjna, tego typu wydatki są klasyfikowane również w takim 
rozdziale.  Zwrócił uwagę, że jest to wydatek, o którym szczegółowo informował na 
posiedzeniach komisji i dotyczył wykupienia na trzy miesiąca  wkładki do tygodnika    
„Siedem dni”.   

 

Radny Powiatu - Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwagę, że taki wydatek nie 
powinien znaleźć się w dziale – kultura fizyczna i sport. 
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Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że jeżeli 
artykuły, które ukazały się w tym dzienniku informowały o imprezach sportowych to można 
ująć te wydatki w tym dziale. Podkreślił, że jest to płynna granica, osobiście sam takiego 
wydatku do tego działu by nie zakwalifikował, raczej powinien on być w promocji, ale w 
sprawozdaniu musiało zostać zakwalifikowane w taki sposób jak faktycznie zostało 
wydatkowane. Dodał, że nie jest to do końca precyzyjne, ale nie wymaga zmiany w 
sprawozdaniu, wydatek formalnie nastąpił w tym dziale. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że jeżeli nie jest to 
kolizją prawną nie widzi powodów, aby rozstrzygać formułę prawną.                                      

 
Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Kopia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
AD. p.12/14 
Przewodniczący Rady  - Pan Władysław Serafin – odczytał uchwałę Nr 4100/VI/135/2006 
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 kwietnia 
2006 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok oraz uchwałę Nr 41/VI/148/2006 VI Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2006 roku w 
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań. 
 
Kopia uchwały Nr 4100/VI/135/2006 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2006 roku oraz Nr 41/VI/148/2006 VI 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2006 
roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
AD. p.13 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2005 rok. 
 
Radny Powiatu – Pan Waldemar Robak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Kłobucku przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2005 rok.   
 
Kopia wniosku stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań. 
 
AD. p.15 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Przewodniczącego Komisji 
Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu. 
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał treść uchwały  
Nr 344/XXXVI/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu. 
 
Radny Powiatu - Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że legalność wykonania budżetu 
ocenia RIO, natomiast Radni powinni wziąć pod uwagę kryterium gospodarności, celowości i 
rzetelności.  
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – podkreślił, że jako radni stale oceniają 
gospodarność, celowość, czy rzetelność wykonania budżetu, a suma tych ocen i zdarzeń 
wewnętrznych zostanie wyrażona poprzez przyjęcie tejże uchwały.  
 
Następnie przystąpiono do głosowania. Głosowanie odbyło się jawnie, głosowało 21 radnych, 
w tym: 
 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  16 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   3 
• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   2 

 

Uchwała Nr 344/XXXVI/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Rada Powiatu w Kłobucku większością głosów udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

 

Radny Powiatu – Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, ilu radnych było za przyjęciem 
uchwały. 

 

Przewodniczący Rady - Pan Władysław Serafin – odpowiedział, że za przyjęciem uchwały 
głosowało 16 radnych. 

 

Radny Powiatu – Pan Mieczysław Chwałczyk – w związku z tym zapytał, który  

z radnych nie podniósł ręki podczas głosowania. 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił o wskazanie Radnemu, jeżeli 
widział, który spośród Radnych nie podniósł ręki podczas głosowania. 

 

Radny Powiatu – Pan Mieczysław Chwałczyk – skierował zapytanie do Pana Tadeusza 
Witta, dlaczego nie podniósł ręki podczas głosowania. 
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Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – podkreślił, że Pan Tadeusz Witt nie jest 
Radnym. 

 

Radny Powiatu – Pan Władysław Owczarek – wyraził zdziwienie, że Radny Mieczysław 
Chwałczyk w czwartym roku kadencji nie zna całego składu rady.  

 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – powitał Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Śląskiego – Pana Jerzego Kłudkę. 

 

AD. p.16 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w 
sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. 
Poinformował, że w uchwale proponuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł 
na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe 
(sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej) w związku ze zwiększoną ilością 
wniosków o odszkodowania zainteresowanych mieszkańców. Ponadto dokonano zwiększenia 
planu dochodów w związku z planowanym wyższym osiągnięciem środków z jednostek 
samorządu terytorialnego o kwotę 203.591 zł i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego o kwotę 98.703 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych na 
przebudowę mostu w m. Wąsosz o łączną kwotę 302.294 zł. Dodał, że w uchwale proponuje 
się również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 500.000 zł w związku z przewidywanym 
niższym wykonaniem wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz zmniejszenia planu dochodów 
w związku ze zmniejszeniem ostatecznej wielkości subwencji ogólnej o łączną kwotę 165.365 
zł, w tym części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 165.325 zł i części równoważącej 
subwencji ogólnej o kwotę 40 zł. Powiedział, że w uchwale występuje również propozycja 
zwiększenia planu wydatków w ramach rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 
zwiększenie o kwotę 290.000 zł oraz w ramach rezerwy celowej na uzupełnienie wydatków 
bieżących w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz pomocy społecznej – 
zwiększenie o kwotę 41.366 zł, zwiększenia planu przychodów z tytułu uzyskania wolnych 
środków za 2005 rok o kwotę 1.026.731 zł oraz zwiększenia planu dochodów związanych z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i podlegających odprowadzeniu do budżetu 
państwa w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami o kwotę 25.000 zł, w tym: 

- § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości o kwotę 20.598 zł,  

- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę  1.412 zł, 
- § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.990 zł.  

Podsumowując zwrócił uwagę, że powyższe zwiększenie związane jest z otrzymaniem 
ostatecznych wskaźników dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa w 
związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2006 rok. 
Radny Powiatu – Pan Mieczysław Szewczyk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku zwrócił uwagę, że na 
posiedzeniu Komisji w dniu 20 kwietnia, członkowie po zapoznaniu się z projektem uchwały 
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skierowali wniosek o przekazanie kwoty 150.000 tys. zł w ramach rezerwy ogólnej z kwoty 
290.000 zł. do działu – transport i łączność z przeznaczeniem na drogi.   
 
Skarbnik Powiatu Kłobuckiego –  Pan Krzysztof Toczko – zaproponował, aby utrzymać 
kwotę w rezerwie ogólnej, aby pieniądze były w ogólnej dyspozycji.   
 
Radny Powiatu – Pan Jan Praski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Powiatu w Kłobucku poinformował, że wniosek został zgłoszony na posiedzeniu komisji 
przez Radnego Mieczysława Chwałczyka, jednak w wyniku głosowania nie został przyjęty.  
Ponadto poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję w 
dniu 24 kwietnia 2006 roku. 
 
Wicestarosta Kłobucki – Pan Stanisław Garncarek - zwrócił uwagę, że pieniądze te w 
znacznym stopniu trafią na drogi. Zwrócił się z prośbą, aby umożliwić Zarządowi bardziej 
elastyczną i bezpieczną realizację budżetu. Zaproponował, aby zostać przy pierwotnym 
projekcie Zarządu, bez wprowadzania tejże zmiany. Obiecał powrócić do rozmowy w sprawie 
finansowania dróg.  Ponadto poinformował, że 9 maja zostanie rozstrzygnięta szansa dotacji 
na most w m. Wąsosz od Ministra Infrastruktury i Budownictwa, wówczas pozwoliłoby to na 
przeznaczenie środków na inne zadania drogowe.  
 
Radny Powiatu – Pan Władysław Owczarek – zaproponował przychylenie się do 
propozycji Wicestarosty i utrzymanie rezerwy ogólnej przyjętej przez Zarząd. 
 
Przewodniczący Rady - Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że przy kształtowaniu 
budżetu zostały podjęte bardzo trudne i odważne decyzje, a mianowicie uszczuplenia 
inwestycji w obszarze dróg na rzecz służby zdrowia.  Powiedział, że środki przeznaczone na 
rezerwę ogólną można przesunąć, uaktywnić w każdej chwili, na każdej sesji. Kierując się 
opinią Zarządu Powiatu i Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady 
Powiatu w Kłobucku, poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.  
 
Radny Powiatu – Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwagę, że przy konstrukcji 
budżetu został przewidziany kredyt na inwestycje drogowe w granicy 2. 914.740 zł. 
Powiedział, że z informacji uzyskanej od Zarządu Powiatu do realizacji nie wchodzą drogi 
Kuków – Zwierzyniec, Kałmuki – Hutka, droga powiatowa Ostrowy – Kocin,  
w związku z tym zapytał, jakie drogi z powiatu kłobuckiego wejdą do realizacji w tym roku.  
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – zaznaczył, że w jednej kadencji, ani w 
jednym roku  nie ma możliwości wykonania wszystkich inwestycji. 
 
Wicestarosta Kłobucki – Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że drogi Kuków-
Zwierzyniec i Kałmuki-Hutka nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków 
pomocowych, natomiast droga Ostrowy – Kocin nie została zakwalifikowana do 
dofinansowania z FOGR. Gdyby w/w drogi zostały zakwalifikowane do zewnętrznego 
dofinansowania, to kredyt zaplanowany w budżecie na 2006 byłby wykorzystany w części 
dotyczącej dróg jako udział własny powiatu. Zwrócił uwagę, że kwota 2.914.740 zł 
przeznaczona jest na natomiast na finansowanie trzech rodzajów wydatków inwestycyjnych: 
ZOZ – 1000.000 zł, most - 638. 000 i 1.278.000 zł na drogi powiatowe.  
Ponadto powiedział, że w zaistniałej sytuacji proponuje się wykorzystanie części drogowej 
kredytu na wykorzystanie niezbędnych nakładek asfaltowych na wytypowanych odcinkach 
dróg powiatowych. 
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Przewodniczący Rady - Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie przedstawiony 
wniosek przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
Rady Powiatu w Kłobucku. 
 

 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  6 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  9 
• głosów „wstrzymujących się” - ................................................oddano   5 

 

Wniosek nie został przyjęty. 

Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 
odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 345/XXXVI/2006 w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  17 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano    3 
• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   0 

 

Uchwała Nr 345/XXXVI/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

AD. p.17 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. 
Poinformował, że w uchwale proponuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.914.740 zł na 
sfinansowanie następujących inwestycji: 

- zakup sprzętu medycznego – 1.000.000 zł 

- przebudowa mostu w miejscowości Wąsosz – 636.385 zł 

- przebudowa dróg powiatowych – 1.278.355 zł  

Dodał, że spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w ciągu 5 lat tj. w latach 2008-2012, przy 
czym proponuje się ustanowić 2 – letni okres karencji. Zwrócił uwagę, że prawnym 

 11



zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz  z deklaracją  wekslową, a 
zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony z dochodów 
własnych Powiatu. 

 
Radny Powiatu – Pan Jan Praski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Powiatu w Kłobucku poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 
2006 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady - Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 
odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 346/XXXVI/2006 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu. 

 

Radny Powiatu – Pan Henryk Mach – poinformował, że uchwała powinna zostać podjęta w 
formie dwóch uchwał, aby rozdzielić kredyt dla ZOZ i podjąć ją w momencie takim, kiedy 
ten 1.000.000 zł zaciągniętego kredytu będzie wkładem własnym w celu pozyskania środków 
strukturalnych. Zwrócił uwagę, że ten 1.000. 000 zł to przysłowiowa kropla w morzu w 
stosunku do potrzeb ZOZ.  

 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poparł propozycję Radnego Henryka 
Macha i skierował zapytanie do władz Starostwa o wypowiedzenie się w tej sprawie. Zapytał, 
czy istnieją procedury prawne, pomocowe w wyniku, których można się w chwili obecnej 
ubiegać o pomoc z funduszu unijnych, tak aby te środki nie były środkami konsumpcyjnymi, 
tylko wkładem, który pomnożyłby majątek Starostwa. 

 

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy z żadnych funduszy strukturalnych 
Starostwo nie może skorzystać, jak również z funduszu norweskiego ponieważ nie został 
ogłoszony nabór wniosków, poza tym udział własny można sobie odliczyć dopiero po 
otrzymaniu środków, tzw. refundacja.  

 

Wicestarosta Kłobucki – Pan Stanisław Garncarek – dodał, że na dzień dzisiejszy 
występuje sytuacja konkretna, a mianowicie należy zabezpieczyć 1.000.000 zł na zakupy 
niezbędne w tym roku.  

 

Przewodniczący Rady - Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że przyznane w budżecie 
w formie kredytu 1.000.000 zł na rekonstrukcje sprzętu medycznego z chwila kiedy pojawią 
się możliwości techniczne, organizacyjne i prawne, środki te zostaną użyte. Zaproponował 
dopisać tego typu akapit w uzasadnieniu uchwały lub w samej treści uchwały.  

 

Radny Powiatu – Pan Stefan Pawłowski – przypomniał, że rok temu na potrzeby ZOZ-u 
została zabezpieczona kwota w budżecie 712. 000 zł ze sprzedaży nieruchomości na ul. 
Staszica w Kłobucku. Nieruchomość ta jednak do dnia dzisiejszego nie została sprzedana, w 
związku z czym ZOZ nie otrzymał pieniędzy na swoje potrzeby. Zwrócił uwagę, że 
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wprowadzenie zmiany w treści uchwały nie zadziała na korzyść ZOZ-u. Dodał, że zakupienie 
sprzętu medycznego jest niezbędne i należy go zakupić jak najszybciej. 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – stwierdził, że nie ma takiego zagrożenia, 
o którym wspomniał Radny Stefan Pawłowski, jednak w związku z występującymi 
wątpliwościami wycofał zgłoszony wniosek.   

 

Radny Powiatu – Pan Władysław Owczarek – zwrócił uwagę, że kredyt należy zaciągnąć i 
zakupić niezbędne aparaty rentgenowskie. 

 

Pan Jerzy Kłudka – Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego w Katowicach zwrócił 
uwagę, że ani rok bieżący, ani przyszły nie wniesie zmian w zakresie pozyskiwania funduszy 
unijnych. Dodał, że należy opracować program dopłaty, ponieważ warto być na liście 
rezerwowej oczekujących na przyznanie ewentualnych środków w przypadku dogrywek.  
Zaznaczył, że potrzeb na powiatach jest wiele, np. ZOZ-y, które wystawia się na likwidację, 
mimo, że niektóre z nich warto byłoby doinwestować i utrzymać. Docenił głos 
Przewodniczącego w kwestii zaciągania kredytów, które powinny być wkładem własnym w 
pozyskiwaniu środków unijnych. Nadmienił, że niektóre wydatki będą może podlegały 
refundacji.  

 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że na wniosek 
Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia należy jak najszybciej zakupić sprzęt do szpitali.  

 
Radny Powiatu – Pan Marek Sawicki – zapytał, czy jeżeli zostanie złożony wniosek, 
zostanie zakupiony rentgen, czy wówczas występuje możliwość zwrotu tych pieniędzy.  

 

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.  

 

Przewodniczący Rady –Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie przejawioną 
uchwałę. 

  

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano    1 
• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   1 

 

Uchwała Nr 346/XXXVI/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Radny Powiatu – Pan Henryk Mach – zapytał, kto ma być odpowiedzialny za 
przygotowanie takiego programu. 
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Wicestarosta Kłobucki – Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że program medyczny, 
program w sensie zabezpieczenia sprzętu opracowuje Zespół Opieki Zdrowotnej.  Natomiast 
za wszystkie czynności w zakresie pozyskiwania kredytów odpowiedzialne jest Starostwo. 
Ponadto poinformował, że został powołany zespół młodych ludzi, którzy uczą się, ćwiczą i 
przygotowują do opracowania wniosków i procedur w zakresie pozyskiwania środków z 
zewnątrz. 

 

Pan Tadeusz Witt – w celu uzupełnienia dodał, że Starostwo jest na etapie przystąpienia do 
procedury termomodernizacji dwóch szpitali tj. w Krzepicach i w Kłobucku. Ponadto został 
złożony wniosek o pozyskanie windy dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Nr 1 w 
Kłobucku i jeżeli program będzie funkcjonował nadal to trzy następne windy będą być może 
pozyskane dla pozostałych przychodni. Jednocześnie podkreślił, że współpraca Starostwa z 
ZOZ Kłobuck funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – zobowiązał Skarbnika Powiatu o 
przygotowanie na następną Sesję Rady Powiatu w Kłobucku pisemnej informacji, jakie środki 
pomocowe począwszy od 1999 roku / I i II kadencja / zostały pozyskane dla powiatu 
kłobuckiego. 

Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 

AD. p.18 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w 
sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok oraz zaciągnięcia pożyczki na 
przebudowę mostu w m. Wąsosz. 

 

Skarbnik Powiatu Kłobuckiego – Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. 
Poinformował, że w uchwale proponuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.080.980 
zł z tytułu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
przebudowę mostu w miejscowości Wąsosz oraz zwiększenia planu przychodów o 
przedmiotową kwotę 2.080.980 zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
prefinansowanie wydatków związanych z przebudową mostu w m. Wąsosz. Kwota ta łącznie 
z udziałem z roku 2005 w wys. 221.387 zł zgodna jest z kwotą wynikającą z umowy z 
Bankiem. Dodał, że prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel „in blanco” 
wraz z deklaracją wekslową, a spłata pożyczki będzie następować ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, natomiast obsługa zadłużenia z dochodów własnych Powiatu. 
Pożyczka zostanie spłacona do końca 2007 roku.  
 
Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 
odczytanie treści uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 347/XXXVI/2006 w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok oraz zaciągnięcia pożyczki na przebudowę 
mostu w m. Wąsosz. 

 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  21 
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano    1 
• głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano   1 

 

Uchwała Nr 347/XXXVI/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

 

AD. p.19 
Przewodniczący Władysław Serafin – odniósł się do interpelacji w sprawie powołania 
komisji do zbadani sprawy Pana dr Lewandowskiego. Podkreślił, że ciągle kwestionowane są 
uprawnienia Przewodniczącego Rady. Zdarzenie, które zaistniało w kłobuckiej służbie 
zdrowia jest bardzo ważne dla społeczeństwa, a troską Przewodniczącego Rady Powiatu jest 
zadziałać zgodnie z prawem i dbać o dobro społeczeństwa.  Komisje powołał Dyrektor ZOZ 
przytaczając stosowane podstawy prawne i powołał ją w ramach służby zdrowia, przypadek 
sprawił, że lekarze są również radnymi, ale zaznaczył, że osoby te powołani są jako lekarze, 
jako pracownicy służby zdrowia. Następnie przedstawił skład komisji.  

 

Radna Aleksandra Majchrowska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu w Kłobucku poinformowała, że Pan dr Lewandowski złożył zażalenie na 
Kierownictwo w Poradni Chorób Płuc w Kłobucku, że pracuje bez pielęgniarki, bez dostępu 
do gabinetu zabiegowego, przyjmuje po godzinach pracy. Po sprawdzeniu okazało się to 
prawdą, lekarz przyjął 946 pacjentów osób w ciągu roku przez dwie godziny tygodniowo, 
gdzie drugi, pracując na pół etatu i przyjął 1500 pacjentów. Dodała, że w dniu 30 stycznia 
pismo Pana dr Lewandowskiego jako Przewodnicząca  Komisji Ochrony Zdrowia przekazała 
Dyrektorowi ZOZ. W dniu 9 marca 2006 roku Pan dr Lewandowski otrzymał upomnienie od 
Dyrektora ZOZ. Pan Lewandowski odwołał się do Sądu Pracy, w związku z czym taką 
sprawą nie może zająć się już Komisja Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku, do 
czego nie jest uprawniona. Aktualnie wynika, że Dyrektor ZOZ przedłużył pracę pielęgniarki 
do godziny 1800. 

 

Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił Przewodniczącą Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu w Kłobucku, aby w zakresie ustawowych uprawnień dokonała zbadania 
przedmiotowej sprawy, nikt nie każe badać kryminogennych spraw, tylko odczytać, czy ze 
zdarzenia, które powstało w służbie zdrowia komisja widzi przedmiot swojej pracy.  
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Radna Aleksandra Majchrowska – zwróciła uwagę, że „napuszczanie jednego lekarza na 
drugiego”  uważa za rzecz ohydną. Poza tym padły takie zarzuty, że lekarz „robi sobie 
sztuczny tłok”. Padło takie nazwisko, do której w tym roku było wzywane 66 razy pogotowie 
ratunkowe, a w dniu wczorajszym osoba ta zmarła. I to jest jedno z dowodów na to, że 
zarzuty, które padały w piątek, były zarzutami bardzo słusznymi, prawdziwymi .  

 

Przewodniczący Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że dlatego, aby to rozstrzygnąć muszą 
powstać działania organów statutowych. Zwrócił się do Przewodniczącej Ochrony Zdrowia, 
aby zdecydowała, czy komisja powinna w tej fazie zainteresować się sprawą, czy też nie. Jest 
to zdarzenie, które medialnie nie przynosi chluby kłobuckiej służbie zdrowia, w związku z 
czym należy odpowiednio zareagować. 

 

Radny Władysław Owczarek – zwrócił uwagę, że działania Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Kłobucku były jak najbardziej stosowne i przemyślane, a konsultacja do której 
doszło 14 kwietnia 2006 roku uchroniła przed wielką awanturą, do której mogło dojść 
podczas tej sesji. 

 

Starosta Krzysztof Nowak – w imieniu Zarządu Powiatu złożył podziękowania za udzielenie 
absolutorium Zarządowi za rok 2005.  

 

AD. p.20 

W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1515 
Przewodniczący Władysław Serafin zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu w 
Kłobucku. 

 

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  

                W KŁOBUCKU 

 

                      Władysław SERAFIN 

 

 

 

Protokołowała 

Magdalena Nowak 
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