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PROTOKOŁ Nr XXXIV/2006 

Z XXXIV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 22 LUTEGO 2006 ROKU 

 

W dniu 22 LUTEGO 2006r. o godz. 1300 w  Urz�dzie Gminy w Mied�nie przy 

ul. Uła�ska 25  rozpocz�ła si�  XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W obradach 

uczestniczyło 21 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego oraz zaproszeni go�cie według 

zał�czonych list obecno�ci. 

  Obrady Sesji prowadził Pan Władysław Serafin – Przewodnicz�cy  Rady 

Powiatu w Kłobucku. 

PORZ�DEK SESJI: 

1. Otwarcie Sesji 

2. Stwierdzenie prawomocno�ci Sesji. 

3. Przyj�cie proponowanego porz�dku obrad. 

4. Przyj�cie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Informacja Starosty z działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 

7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodnicz�cego Rady 

Powiatu. 

8. Informacja Przewodnicz�cych Komisji o wnioskach podj�tych przez Komisje w 

okresie mi�dzy sesjami.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Prezentacja Gminy Mied�no. 

11. Informacja o działalno�ci samorz�du powiatowego. 

12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie stanu 

bezpiecze�stwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie za 2005 rok.  

13. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku o stanie bezpiecze�stwa 

po�arowego i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie powiatu 

kłobuckiego w 2005 roku.  
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14. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpiecze�stwa i porz�dku 

publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2005 r. do 

31.12.2005 r. 

15. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia sprawozdania z działalno�ci Komisji 

Bezpiecze�stwa i Porz�dku Publicznego. 

16. Podj�cie uchwały w sprawie skargi Pani Katarzyny Adamus na Starostwo 

Powiatowe w Kłobucku .   

17. Podj�cie uchwały w sprawie likwidacji szkół ponadpodstawowych wchodz�cej w 

skład Zespołu Szkół nr 1 im. J. Kili�skiego w Kłobucku. 

18. Podj�cie uchwały w sprawie likwidacji szkoły ponadpodstawowej wchodz�cej w 

skład Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Kłobucku. 

19. Podj�cie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2006 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce o�wiatowo-wychowawczej 

oraz w placówce opieku�czo-wychowawczej prowadzonych przez powiat 

kłobucki.  

20. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i baga�u 

pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim. 

21. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.   

22. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.  

23. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu w Kłobucku.  

24. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku.  

25. Podj�cie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych 

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego. 

26. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.              

27. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.                      

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

29. Wolne wnioski i zapytania. 

30. Zako�czenie XXXIV Sesji. 
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AD. p.1 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku – Władysław Serafin otworzył obrady – 

XXXIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, Zarz�d Powiatu, 

gospodarzy sesji m. in.  Przewodnicz�cego Rady Gminy w Mied�nie – Pana Mariana 

Wolnego, Wójta Gminy Mied�no Pana Andrzeja Szczypiora, kierowników  

i dyrektorów jednostek organizacyjnych, Komendanta Powiatowego Policji, Stra�y 

Po�arnej, Pana Marka Kowasza – Powiatowego Lekarza Weterynarii, Radnych 

Gminy Mied�no, sołtysów oraz wszystkich zaproszonych go�ci.   

 

AD. p.2 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – po zapoznaniu si� z list� obecno�ci stwierdził, 

�e na 21 radnych ustawowego składu rady jest obecnych 19, wobec czego wszystkie   

podejmowane uchwały b�d� prawomocne. 

 

AD. p.3 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin  – przedstawił porz�dek obrad Sesji. Nast�pnie 

zapytał Radnych, czy maj� jakie� propozycje zmian do porz�dku obrad. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zaproponował wprowadzenie w punkcie 9  

– zapytania i interpelacje Radnych Gminy. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – wniósł do porz�dku obrad sesji propozycj� 

Radnego Mieczysława Chwałczyka. 

Nast�pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz�dek. 

 

 

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. 
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AD. p. 4   

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto� ma jakie� uwagi do protokołu 

z XXXIII Sesji Rady Powiatu. 

 

W zwi�zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 

 

Protokół z XXXIII Sesji został przyj�ty jednogło�nie.  

 

AD. p.5 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 

Zgłoszono trzy kandydatury i jednogło�nie 

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast�puj�cy Radni: 

 

1. Przewodnicz�cy – Renata SZEWCZYK 

2. Członek – Wiesław DRYNDA 

3. Członek – Mieczysław CHWAŁCZYK 

 

AD. p.6 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Starost� o przedstawienie informacji z 

działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 

 

Informacj� o pracy Zarz�du Powiatu za okres od 28 grudnia 2005 roku 22 lutego 2006 

roku przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak. Sprawozdanie stanowi 

zał�cznik do niniejszego protokołu.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy została wydana jaka� kwota z rezerwy 

celowej lub ogólnej. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zwrócił uwag�, �e pytanie radnego nie mie�ci 

si� w kategorii tego punktu. Powiedział, �e w tym punkcie Starosta przedstawia  
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informacje dotycz�ce podj�tych działa� w okresie mi�dzy sesjami, a zgłoszone 

zapytanie kwalifikuje si� w punkcie 9.   

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e Starosta w swoim wyst�pieniu przedstawił 

informacj� odno�nie opłat za kart� pojazdu. Zwrócił uwag�, �e Starosta powiedział, 

�e karta pojazdu od maja br. to koszt 75 zł. Zaznaczył, �e Trybunał jedynie 

zakwestionował obecnie obowi�zuj�c� kwot� 500 zł, stwierdził, �e kwota jest za 

wysoka,  a nikt nie wskazał, �e od maja b�dzie to kwota 75 zł. Zapytał, na podstawie 

czego Starosta podaj� tak� kwot�.   

 

Skarbnik Powiatu - Krzysztof Toczko  odniósł si� do zapytania w sprawie 

uruchomienia rezerwy i odpowiedział, �e ani rezerwa celowa, ani rezerwa ogólna 

nie została jeszcze uruchomiona. Natomiast, je�eli chodzi o koszt karty pojazdu 

samochodów sprowadzanych z zagranicy to kwota 75 zł jest przypuszczaln� kwot�, 

zapowiadan� warto�ci�. 

 

AD. p.7 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłyn�ły do Rady 

Powiatu w Kłobucku w okresie mi�dzy sesjami. 

• Pismo z dnia 01.02.2006 r. od Powiatowego LZS w Kłobucku do Rady Powiatu 

w Kłobucku z pro�b� o dofinansowanie piłkarskiej imprezy pod nazw� VI 

Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce No�nej Seniorów im. 

Marka Sztolcmana o Puchar Przewodnicz�cego Rady Powiatu w Kłobucku, 

• Pismo z dnia 25 stycznia 2006r. od Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom 

Władzy o udost�pnienie dokumentów w sprawie szkolenia Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w Zakopanem, 

• Skarga Pana Doktora Stanisława Lewandowskiego na Kierownika Poradni 

Chorób Płuc i Gru�licy w Kłobucku, 
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• Anonim z dnia 30 grudnia 2005 roku na działalno�� Dyrekcji ZOZ w 

Kłobucku, 

• Opinia prawna dotycz�ca mo�liwo�ci ł�czenia funkcji nieetatowego Członka 

Zarz�du Powiatu z członkostwem w Zarz�dzie Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Mied�nie – Prezesa Zarz�du, 

• Opinia prawna dotycz�ca zwrotu kosztów podró�y członkom Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w Kłobucku oraz Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Kopia pism stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.8 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz�cych Komisji 

Problemowych o przedstawienie wniosków podj�tych przez  Komisje w okresie 

mi�dzy sesjami. 

/kopie wniosków stanowi� zał�cznik do protokołu/ 

 

AD. p. 9 

Radny Henryk Mach – odniósł si� do wyjazdowych sesji rady powiatu i zwrócił 

uwag�, �e nie bardzo spełniaj� one swoj� rol�, poniewa� porz�dek sesji obejmuje 

bardzo du�o merytorycznych spraw.  Podkre�lił, �e nale�y wspólnie skorelowa� 

programy gminne z powiatowymi, a taka formuła odbywania sesji jak w tej chwili 

rozmywa merytoryczn� cz��� sesji. 

 

Radny Marek Sawicki – podkre�lił, �e sprawy merytoryczne szczegółowo analizuj� 

komisje na swoich posiedzeniach. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – wyraził nadziej�, �e w przyszło�ci Sesje Rady 

Powiatu w Kłobucku b�d� transmitowane na �ywo w internecie.  

 

Radny Henryk Mach – zwrócił si� z zapytaniem, czy Zarz�d Powiatu w Kłobucku 

ma jakie� sprecyzowane plany, wizje dotycz�ce promocji powiatu. 
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Radny Mieczysław Chwałczyk -  zapytał, jakie s� zobowi�zane wymagalne i 

niewymagalne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wobec dostawców na koniec 

2005 roku. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poinformował, �e została podj�ta decyzja, �e 

kolejne Sesje Rady Powiatu b�d� sesjami wyjazdowymi. Dodał, �e wyjazdowe Sesje 

Rady Powiatu maj� na celu przybli�y� społecze�stwu, radym gminy, sołtysom, 

sprawy którymi zajmuje si� samorz�d powiatowy, zapozna� Radnych Powiatowych 

z problemami, z którymi borykaj� si� gminy, a tak�e pozna� dokonania 

poszczególnych samorz�dów gminnych.  

 

AD. p.10 

Pan Andrzej Szczypiór – Wójt Gminy Mied�no – jako gospodarz Gminy Mied�no 

powitał serdecznie wszystkich uczestnicz�cych w obradach tej�e sesji, a nast�pnie 

dokonał prezentacji terenu Gminy Mied�no. Poinformował, �e z wielka satysfakcj� 

przyj�ł wiadomo�� o odbyciu Sesji Rady Powiatu na terenie Gminy Mied�no, 

jednocze�nie wyraził nadziej�, �e dzisiejsze obrady umocni� dotychczasow� 

współprac�. Poinformował, �e Gmina Mied�no zajmuje powierzchnie 113,17 km, 

zamieszkuje j� około 7522 mieszka�ców w miejscowo�ciach: Mied�no, Ostrowy, 

Kołaczkowie, Mokra, Izbicka, Władysławów, Borowa, Wapiennik, Rywaczki, 

Mazówki oraz Nowy Folwark. Podstawow� dziedzin� gospodarki jest rolnictwo 

głównie gospodarstwa indywidualne o produkcji ro�linno – zwierz�cej. Obsług� 

komunikacyjn� w Gminie Mied�no zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, 

powiatowym i lokalnym. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa Nr 131 

Chorzów Batory – Tczew. Na terenie Gminy działa Gminy O�rodek Kultury, Gminna 

Biblioteka Publiczna z dwiema filiami ostrowy i Mokra, działaj� dwa kluby sportowe 

GROM Mied�no i NAPRZÓD Ostrowy, 6 jednostek ochotniczych Stra�y Po�arnych 

w tym 3 w systemie krajowym, s� 2 O�rodki Zdrowia w Mied�nie i Ostrowach, 1 

rewir dzielnicowy Policji. Funkcjonuj� 3 przedszkola z 8 oddziałami w których 

obj�tych opiek� jest 176 dzieci, 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja do których 

ucz�szcza 912 uczniów. Nast�pnie przedstawił historie Mied�na, która si�ga XIII 
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wieku. Nast�pnie wymienił wa�niejsze inwestycje gminne wykonane w ostatnich 

latach /1999-2005/, m. in wybudowano: 

• Gminn� oczyszczalni� �cieków w roku 2001, 2002 kanalizacj� sanitarn� o 

ł�cznej długo�ci: 

- 20540 mb kanału grawitacyjnego, 

- 7000 mb kanału tłoczonego, 

- 7 przepompowni �cieków, 

-668 przył�czy, 

Całkowity koszt budowy wyniósł 15500000 zł, z czego: 

- 5350000 zł �rodki UE, 

- 3250000 zł dotacje N i WFO�iGW, 

-   650000 zł wpłaty mieszka�ców, 

- 6250000 zł bud�et gminy w tym po�yczka z WFO�iGW  w kwocie 2.700.000 zł 

• 24 km 890 m dróg asfaltowych na drogach gminnych, 

• 1200 m na drogach wojewódzkich, 

• 11 km na drogach powiatowych – przy udziale �rodków Gminy, 

• 13 km 700m dróg �u�lowych, 

• 1500 mb przebudowano istniej�cy chodnik. 

Ogólny koszt poniesiony na budow� dróg i chodników wyniósł – 6250000 zł 

pozyskane z zewn�trz to 4100000. 

• Ponadto poinformował, �e rozbudowano szkoł� i wybudowana została sala 

gimnastyczna na potrzeby Gimnazjum. Zako�czona została budowa stra�nicy 

dla OSP Kołaczkowie. Wybudowany został obiekt sportowy w Mied�nie, a 

zmodernizowany w Ostrowach.  

Podsumowuj�c skierował wyrazy wdzi�czno�ci do władz Powiatu za 

dotychczasow� współprac�. 

  

AD. p.11 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Starost� Kłobuckiego  

o przedstawienie  informacji z działalno�ci samorz�du powiatowego. 
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Starosta Kłobucki Krzysztof Nowak - przedstawił informacj� o działalno�ci 

samorz�du powiatowego w zakresie: 

• inwestycji drogowych,  

• termomodernizacji obiektów o�wiatowych, 

• projektów stypendialnych,  

• działalno�ci Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2005 rok, 

• działalno�ci Powiatowego Urz�du Pracy w Kłobucku za 2005 rok,  

• rozwoju społecze�stwa informacyjnego,  

/kopia informacji stanowi zał�cznik do protokołu/ 

Ponadto przedstawił informacj� z przegl�du technicznego mostów i wiaduktów 

znajduj�cych si� na terenie powiatu oraz w sprawie działa� podejmowanych przez 

tut. Inspektorat nadzoru budowlanego w zwi�zku z zagro�eniem zimowym.  

/kopie informacje stanowi� zał�cznik do niniejszego protokołu/.  

 

AD. p.12 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie informacji   

w sprawie stanu bezpiecze�stwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie za 2005 rok.  

 

Pan Marek Kowasz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku przedło�ył 

informacj� z działalno�ci Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu. Kopia 

informacja stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. Nast�pnie odniósł si� do 

wysoce zjadliwej grypy ptaków i poinformował, �e ptasia grypa wyst�powała 

zawsze tylko pod nazw� „pomór drobiu”.  Wyja�niaj�c dodał, �e jest to choroba, 

która atakuje drób domowy, natomiast przenosicielami s� dzikie ptaki, szczególnie 

ptaki wodne, które przylatuj� z ciepłych krajów. Powiedział, �e w ramach 

zwalczania tej grypy, kiedy Minister Rolnictwa w przyszłym roku wydał 

rozporz�dzenie, w którym zakazywał wypuszczania ptaków na otwart� przestrze� 

został podniesiony alarm. 

 

Radny Stefan Pawłowski – odniósł si� do zjadliwej grypy ptaków i zapytał, czy w 

przypadku  wyst�pienia du�ej ilo�� padłych ptaków, czy jest przewidziana 

likwidacja wszystkiego ptactwa domowego. 
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Pan Marek Kowasz – odpowiedział, �e s� specjalne procedury, które s� opracowane 

przez Centrum Zarz�dzania Kryzysowego i wszystkie ptaki domowe na terenie 

zaka�onym w okolicy 3 km podlegaj� wybiciu.   

 

Radny Stefan Pawłowski – zapytał, czy słu�by weterynaryjne dysponuj� takimi 

�rodkami, aby tak� akcj� przeprowadzi�. 

 

Pan Marek Kowasz – odpowiedział, �e słu�by weterynaryjne s� przygotowane do w 

przypadku ewentualnej akcji. 

 

Nie zgłoszono wi�cej pyta�. 

 

AD. p.13 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie informacji o 

stanie bezpiecze�stwa po�arowego i podejmowanych działaniach prewencyjnych na 

terenie powiatu kłobuckiego w 2005 roku. 

 

Pan Paweł Stasiak – Komendant Powiatowy Pa�stwowej Stra�y Po�arnej – 

przedło�ył informacj�. Kopia informacji stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu.  

 

Radny Henryk Mach – zapytał, w którym kierunku zmierzaj� działania PSP, jak 

pieni�dze zostan� wydatkowane. Podkre�lił, �e nale�y my�le� perspektywicznie, 

zapytał, czy PSP my�li o wł�czeniu kolejnych jednostek do Krajowej Sekcji 

Ratowniczo - Ga�niczej. 

 

Pan Paweł Stasiak – odpowiedział, �e posiadane �rodki s� wystarczaj�ce na dora�ne 

zakupy zwi�zane z uzupełnieniem umundurowania ochrony dla stra�aków.  

Dodał, �e ka�da Komenda Powiatowa w zale�no�ci od charakterystyki powiatu ma 

dysponowa� odpowiednim sprz�tem. W zale�no�ci od charakterystyki zagro�e� na 

ternie w danym powiecie powinna by� wyposa�ona w odpowiedni sprz�t. 

Natomiast, je�eli chodzi o Krajowe Sekcje Ratowniczo – Ga�nicze to wnioskowanie o 
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wł�czenie kolejnych jednostek jest mo�liwe, ale w oparciu o okre�lone kryteria, 

których to jednak jednostki te nie spełniaj�.  

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e jednostki nie mog� wyje�d�a� do 

niektórych zdarze�, poniewa� s� nie mobilne, brak odpowiedniego sprz�tu.  

 

Radny Gminy Mied�no – poruszył kwestie dotarcia do po�aru w lesie, gdzie 

utrudnienia przejechania spowodowane s� ogromn� ilo�ci� dziur. 

Zwrócił si� z pro�b� o wyrównanie dróg le�nych, a to usprawni prac� stra�aków. 

 

Pan Paweł Stasiak – powiedział, �e w okolicy miesi�ca marca – kwietnia wyruszy do 

nadle�nictw na kontrol� w celu sprawdzenia, czy wszystkie drogi po�arowe w lasach 

s� przejezdne po okresie zimowym. 

 

Nie zgłoszono wi�cej pyta�. 

 

AD. p.14 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie informacji o 

stanie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za 

okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 

 

Pan  Julian Chyra - Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku przedstawił 

informacj�, która stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał, jakie podejmowane s� zadania w zakresie prewencji 

przest�pczo�ci nieletnich. 

 

Pan Julian Chyra – odpowiedział, �e je�eli chodzi o przest�pczo�� nieletnich to jest 

ona do�� wysoka, poza tym do�� wysoka jest liczba „ciemna” tych przest�pstw, nie 

ma bowiem mo�liwo�ci dotarcia do tych nieletnich przest�pców, dlatego, �e s� to 

przest�pstwa drobne, niejednokrotnie ludzie odpuszczaj� i ich nie zgłaszaj�. Dodał, 

�e jednym z najgro�niejszych zagro�e� s� narkotyki, a przera�aj�ce jest to, �e dzieci 
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ju� w pi�tej klasie si�gaj� po lekkie formy narkotyków. Zwrócił uwag�, �e 

wykrywalno�� w du�ej mierze zale�y od działa� policji.  

 

Wicestarosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwag�, �e liczba post�powa� wzrosła, 

cho�by z takiego zjawiska społecznego, jakim jest kradzie� energii elektrycznej. 

Zwrócił uwag�, �e ka�da stwierdzona kradzie� jest obligatoryjnie zgłaszana na 

policji i trwa post�powanie w trybie karnym.  

Nie zgłoszono wi�cej pyta�. 

 

AD. p.15 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

przyj�cia sprawozdania z działalno�ci Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku 

Publicznego. 

 

Pan Marian Szyi�ski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarz�dzania 

Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał�. 

 

Radni nie zgłosili pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 322/XXXIV/2006 w sprawie 

przyj�cia sprawozdania z działalno�ci Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku 

Publicznego 

 

       

       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano   1 
 

 
Uchwała Nr 322/XXXIV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 
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AD. p.16 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

skargi Pani Katarzyny Adamus na Starostwo Powiatowe w Kłobucku.   

 

Radny Waldemar Robak – Przewodnicz�cy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu  

w Kłobucku przedstawił uchwał�. Poinformował, �e Pani Katarzyna Adamus w 

swojej skardze przedstawiła zarzuty wobec Starostwa Powiatowego w Kłobucku w 

zwi�zku z nie wypłaceniem przez Starostwo ostatniej raty stypendium unijnego 

przyznanego na rok akademicki 2004/2005. W wyniku post�powania wyja�niaj�cego 

stwierdzono, i� przyczyn� nie  przekazania ostatniej raty stypendium było nie 

dostarczenie w drugim semestrze przez Pani� Katarzyn� Adamus za�wiadczenia 

potwierdzaj�cego status studenta oraz �le wypełniony wniosek o stypendium. 

Stwierdzono, �e na pismo z dnia 30.11.2005r. wystosowane   przez Pani� Katarzyn� 

Adamus  do Starostwa Powiatowego w Kłobucku w którym prosiła o wyja�nienie 

przyczyn nie wypłacenia ostatniej raty stypendium, nie otrzymała odpowiedzi. Z 

wyja�nie� Naczelnika Wydziału  wynika, �e przyczyn� braku odpowiedzi na pismo 

Pani Katarzyny Adamus był brak pewno�ci czy znajd� si� dodatkowe pieni�dze na 

stypendia. Na Sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2005r. podj�to uchwał� pozwalaj�c� 

na przekazanie w dniu 30.12.2005r.na konto Pani Katarzyny Adamus   nale�nych 

�rodków w kwocie 600 zł. Reasumuj�c powiedział, �e Komisja uznała skarg� za 

uzasadnion�, poniewa� nie poinformowano Pani Katarzyny Adamus o konieczno�ci 

dostarczenia w drugim semestrze za�wiadczenia z uczelni, a tak�e nie dotrzymano 

terminu odpowiedzi na pismo Pani Katarzyny Adamus z dnia 30.11.2005r. 

 

Wicestarosta Stanisław Garncarek – dodał, �e komisja stwierdziła jednoznacznie, �e 

nie było terminowej odpowiedzi na pismo i to nie podlega dyskusji. Nast�pnie 

podkre�lił, �e nie mo�na wypowiada� si� publicznie, �e Starostwo, czy ludzie tam 

pracuj�cy w sposób ra��cy potraktowali t� osob�. Z jednej strony ta osoba nie 

wyczuliła si� na sam fakt potwierdzenia kolejnego semestru statusu studenta. 

Zaznaczył, �e praca przy stypendiach to praca �mudna, ci��ka i wr�cz stresuj�ca. 

 

Radny Krzysztof Krawczyk – zapytał, czy sprawa została ju� wyja�niona do ko�ca. 
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Wicestarosta Stanisław Garncarek – odpowiedział, �e sprawa została ju� 

zako�czona. 

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 323/XXXIV/2006 w sprawie 

skargi Pani Katarzyny Adamus na Starostwo Powiatowe w Kłobucku 

 

       

       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano   1 
 

 
Uchwała Nr 323/XXXIV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu 

  

AD.p.17 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosił o przedstawienie uchwały w 

sprawie likwidacji szkół ponadpodstawowych wchodz�cej w skład Zespołu Szkół  

Nr 1 im. J. Kili�skiego w Kłobucku , a nast�pnie w sprawie likwidacji szkoły 

ponadpodstawowej wchodz�cej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w 

Kłobucku. 

  

Radny Władysław Owczarek – zwrócił uwag�, �e punkt 17 według posiadanego 

porz�dku obrad sesji to podj�cie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania w 

roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce o�wiatowo-

wychowawczej oraz w placówce opieku�czo-wychowawczej prowadzonych przez 

powiat kłobucki.  

 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – zwróciła si� z pro�b� o podtrzymanie  i  

kontynuowanie punktu dotycz�cego podj�cia uchwały w sprawie likwidacji szkół 
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ponadpodstawowych wchodz�cej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kili�skiego w 

Kłobucku.  

 

Radni przychylili si� do propozycji Wiceprzewodnicz�cej Małgorzaty Gworys. 

 

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej w 

Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał�.  

 

Radny Władysław Owczarek – zapytał, co w takim układzie z nauczycielami i 

kierownictwem, czy kadra pozostaje bez zmian. 

 

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e zostaj� zmienione szkoły, które zako�czyły 

cykl kształcenia. Zwrócił uwag�, �e Ci nauczyciele, którzy uczyli w szkołach 

ponadpodstawowych przeszli do szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Radna Gminy Mied�no – zapytała, czy w zwi�zku z tym, �e uchwała dotyczy 

Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, czy na sesj� została zaproszona Pani Anna Nowicka 

– Dyrektor ZS Nr 1 w Kłobucku. 

 

Pan Tadeusz Witt -  odpowiedział, �e Pani Dyrektor Anna Nowicka została 

zaproszona na dzisiejsz� sesj�. 

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 324/XXXIV/2006 w sprawie 

likwidacji szkół ponadpodstawowych wchodz�cej w skład Zespołu Szkół  

Nr 1 im. J. Kili�skiego w Kłobucku.  
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       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano   0 
 

 
Uchwała Nr 324/XXXIV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD. p.18 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w 

sprawie likwidacji szkół ponadpodstawowych wchodz�cej w skład Zespołu Szkół 

Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Kłobucku. 

 

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej w 

Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał�.  

 

Radny Henryk Mach – zapytał, czy projekty te uchwały były opiniowane przez 

wła�ciwe komisje.  

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odpowiedział, �e opiniowanie projektów 

uchwał było przedmiotem Komisji Edukacji, Kultury, S[portu i Polityki Społecznej 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 325/XXXIV/2006 w sprawie 

likwidacji szkół ponadpodstawowych wchodz�cej w skład Zespołu Szkół  

nr 2 im. J. Długosza w Kłobucku. 
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       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano   0 
 

 
Uchwała Nr 325/XXXIV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD. p.19 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

Regulaminu wynagradzania w roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w 

placówce o�wiatowo – wychowawczej oraz w placówce opieku�czo – 

wychowawczej prowadzonych przez powiat kłobucki. 

 

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej w 

Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał�. Poinformował, �e 

zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( t. j. 

dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112) organ prowadz�cy okre�la corocznie dla 

nauczycieli w drodze regulaminu obowi�zuj�cego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 

wysoko�� stawek dodatków za wysług� lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodze� za 

godziny ponadwymiarowe i godziny dora�nych zast�pstw, wysoko�� nagród ze 

specjalnego funduszu utworzonego w bud�ecie z przeznaczeniem na wypłaty 

nagród organu prowadz�cego i dyrektorów szkół. Dodał, �e przedło�ony projekt 

został uzgodniony z przedstawicielami zwi�zków zawodowych, funkcjonuj�cych na 

terenie szkół ponadgimnazjalnych i placówek powiatu kłobuckiego. Dodał, �e Urz�d 

Wojewódzki zakwestionował procentowe okre�lanie dodatku motywacyjnego w 

stosunku do płac zasadniczych i po konsultacjach ze zwi�zkami zawodowymi  

ustalono widełki, �e wysoko�� dodatku motywacyjnego zawiera si� w przedziale od 

100 do 250 zł, na okres nie krótszy ni� 2 miesi�ce i nie dłu�szy ni� 6 miesi�cy, 

dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznawany jest na okres jednego roku.  
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Radny Henryk Mach – wyraził zdziwienie odnosz�c si� do § 11 pkt.  ppkt.1, który  

mówi, �e: „ Nagrody Starosty Powiatu, której wysoko�� nie mo�e by� ni�sza od 

100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta�ysty”.  

 

 

Pan Tadeusz Witt – zwrócił uwag�, �e zapis ten zawsze budzi kontrowersje, 

utrzyma� na jakim� poziomie nagrod� Starosty to pewna gradacja, �e nagroda 

Dyrektora jest ni�sza od nagrody Starosty.   

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�,  �e sam fakt nagrody, wyró�nienia ma 

znaczenie. 

 

Pan Krzysztof Toczko – w celu uzupełnienia dodał, �e chodzi o to, aby nie zdarzały 

si� sytuacje, �e Dyrektor szkoły, który ma równie� prawo przyzna� nagrod� nie 

przyznał nauczycielowi nagrody wy�szej, ni� Starosta Dyrektorowi. Chodzi o to, aby 

przyj�� jak�� umown� granic�, aby ta hierarchia została zachowana.  

 

Radny Stefan Pawłowski – zapytał, od kiedy uchwała b�dzie obowi�zywała, czy te 

dodatki b�d� obowi�zywały od 1 stycznia 2006 roku, czy po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w dzienniku Urz�dowym Województwa �l�skiego. 

 

 Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e dodatki b�d� obejmowały okres od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jaka jest maksymalna granica nagrody 

Starosty. 

 

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e górna granica nie jest okre�lona, jest ona 

uzale�niona od posiadanych �rodków. 

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 326/XXXIV/2006 w sprawie 

Regulaminu wynagradzania w roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w 

placówce o�wiatowo – wychowawczej oraz w placówce opieku�czo – 

wychowawczej prowadzonych przez powiat kłobucki. 

 
       

       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  1 
 

 
Uchwała Nr 326/XXXIV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 

 

AD. p.20 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminu przewozu osób i baga�u pojazdami lokalnego transportu 

zbiorowego w powiecie kłobuckim. 

 

Pan Zdzisław Mazygli�ski – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwal�. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał, czy jest to ostateczna wersja uchwały. 

 

Pan Zdzisław Mazygli�ski – odpowiedział, �e jest to ju� ostateczna wersja uchwały. 

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 327/XXXIV/2006 w sprawie 

ustalenia regulaminu przewozu osób i baga�u pojazdami lokalnego transportu 

zbiorowego w powiecie kłobuckim. 
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       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
 

 
Uchwała Nr 326/XXXIV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD. p.21 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

�rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. 

 

Pan Jerzy Bułacz – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony �rodowiska w 

Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał�.  

 

Radni nie zgłosili pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 328/XXXIV/2006 w sprawie 

zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

�rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. 

 
       

       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
 

 
Uchwała Nr 328/XXXIV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 
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AD. p.22 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.  

 

Wiceprzewodnicz�cy Tadeusz Wieczorek – przejawił uchwał� w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.  

 

Radni nie zgłosili pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 329/XXXIV/2006 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu. 

 
       

       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
 

 
Uchwała Nr 329/XXXIV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD.p.23 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedawnienie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.  

 

Wiceprzewodnicz�cy Tadeusz Wieczorek – przejawił uchwał�.  

 

Radny Henryk Mach – odniósł si� przedstawionych planów pracy komisji. 

Zaproponował wprowadzenie: 

• w planie pracy Komisji Porz�dku Publicznego punkt dotycz�cy 

funkcjonowania nadzoru budowlanego,  

• w planie pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady 

Powiatu w Kłobucku punkt dotycz�cy oferty edukacyjnej, 
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• w planie Komisji Ochrony Zdrowia punkt dotycz�cy promocji zdrowia. 

 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – podkre�liła, �e komisje układały plany 

pracy według zada�, które uwa�ały za priorytetowe, plany zostały przegłosowane 

przez komisje i zatwierdzone.   

 

Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku powiedział, �e w planie tej komisji na miesi�c czerwiec jest przewidziany 

punkt, który proponuje Radny Henryk Mach -  informacja Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku nt. prac i zada� zwi�zanych z 

wydatkami, bud�etem. 

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e temat dotyczy spraw finansowych 

inspektoratu.  

 

Radny Władysław Owczarek – zapytał, dlaczego Radny Henryk Mach b�d�c 

Członkiem Komisji Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu 

w Kłobucku nie wniósł propozycji na posiedzeniu do planu pracy, tylko dopiero dzi� 

zgłasza uwagi. 

 

Radny Wiesław Drynda – dodał, �e je�eli b�dzie taka potrzeba od tego jest punkt - 

sprawy bie��ce. 

 

Radny Jan Praski – dodał, �e ka�da komisja ma prawo w ka�dym miesi�cu 

wprowadzi� punkt, jakim chciałaby si� zaj��. 

 

Radni nie zgłosili pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 330/XXXIV/2006 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.  
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       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  1 
 

 
Uchwała Nr 330/XXXIV/2006 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu 

 

AD. p.24 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedsienie uchwały w 

sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

 

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił 

uchwał�. Powiedział, �e zmiana wskazana w § 2 pkt 1 Aneksu Nr 3 jest 

sprostowaniem omyłki pisarskiej, gdy� Przychodnia Specjalistyczna ma swoj� 

siedzib� na ul. 11 Listopada 5 A. Dodał, �e zmiany wskazane w § 2 pkt. 2 i 3 Aneksu 

Nr 3 podyktowane s� konieczno�ci� dostosowania tekstu Statutu do zapisu w 

Rejestrze Wojewody. Stwierdził, �e poradnia rehabilitacyjna jest komórk� 

organizacyjn� podlegaj�c� pod poradni� specjalistyczn� w Kłobucku, a jedynie 

siedzib� ma w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku.  

 

Radny Henryk Mach – zapytał, kiedy zostanie przedło�ony jednolity tekst statutu.  

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, �e od ostatniego posiedzenia Rady Powiatu w 

Kłobucku nie było posiedzenia Rady Społecznej ZOZ, a wcze�niej zmiany statutowe 

musz� przej�� przez Rad� Społeczn�, musi by� podj�ta uchwała Rady Społecznej. 

Dodał, �e jednolity tekst Statutu jest obecnie uzupełniany i w najbli�szym czasie 

zostanie przedstawiony Radnym.  

 

Radny Władysław Owczarek – zapytał, kto sprawuje nadzór nad stomatologi� na 

terenie naszego powiatu. 
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Pan Marian Nowak – odpowiedział, �e gabinety stomatologiczne s� prywatne, je�eli 

chodzi o wykonywanie usług podlega to kontroli Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia, w przypadku zastrze�e� do wykonywania działalno�ci konkretnego 

stomatologa nale�y to zgłasza� bezpo�rednio do oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia.  

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta� do tre�ci przedstawionej uchwały.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 331/XXXIV/2006 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

 
       

       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
 

 
Uchwała Nr 331/XXXIV/2006 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD. p.25 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Kłobuckiego. 

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwał�. Poinformował, �e proponuje si� 

poszerzy� uchwał� Nr 229/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 marca 

2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego o tre�� § 5. Paragraf ten okre�la jednostki 

organizacyjne Powiatu, które uzyskuj�c dochody z opłat za : 

1/ udost�pnianie dokumentacji przetargowej,  

2/ spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni��nej na rzecz jednostki bud�etowej, 

3/ odszkodowa� i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie b�d�ce w zarz�dzie lub 
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w u�ytkowaniu jednostki bud�etowej mog� je gromadzi� na wydzielonym rachunku 

dochodów własnych. Ponadto dodał, �e o utworzeniu tego rachunku decyduje 

kierownik (dyrektor) jednostki. Zwrócił uwag�, �e dochody te s� przeznaczone na 

finansowanie wydatków bie��cych i inwestycyjnych zwi�zanych z uzyskiwaniem 

przez jednostk� bud�etow�   dochodów wym. w pkt 1, cele wskazane przez  

darczy�c�, remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z 

tytułu wymienionego w pkt.3.  W zwi�zku z proponowanym ujednoliceniem tekstu 

uchwały traci moc uchwała Nr 229/XXIV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 

marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego. 

Radny Mieczysław Chwałczyk –zapytał, ile w zwi�zku z t� uchwał� zostało 

wypłaconych stypendiów. 

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, �e nie wypłacono ani jednego stypendium. 

Radny Henryk Mach – zapytał, czym ró�ni� si� te dwa rachunki w sposobie 

wydatkowania. 

Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, �e ustawa przewiduje, �e wydatki z tego 

rachunku dochodów własnych powinny by� zwi�zane z przychodami tego 

rachunku. Ponadto dodał, �e w banku jest utworzony jeden rachunek dochodów 

własnych w sensie konta, na które te �rodki wpływaj�. Zwrócił uwag�, �e �rodki 

mog� wpływa� z dwóch �ródeł. Zaznaczył, �e je�eli �rodki spływaj� z odszkodowa� 

np. z powodu kradzie�y ubezpieczonego komputera, to �rodki te powinny by� 

przeznaczone na zakup nowego komputera.       

 

Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu 

poinformował, �e komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał z zakresu spraw finansowych powiatu. 

 

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 332/XXXIV/2006 w sprawie 

utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Kłobuckiego. 

 

       

       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  1 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  1 
 

 
Uchwała Nr 332/XXXIV/2006 została przyj�ta  i stanowi zał�cznik do protokołu. 

 

AD. p.26 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w 

sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwał�. Poinformował, �e w uchwale 

proponuje si� zwi�kszenia planu dochodów i wydatków o kwot� 1.472.593 zł w 

zwi�zku z otrzymaniem dotacji ze �l�skiego Urz�du Marszałkowskiego jako 

instytucji wdra�aj�cej z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w ramach Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne. Poinformował, �e stypendia b�d� wypłacane uczniom za 

okres 4 miesi�cy roku 2005  i 6 miesi�cy roku 2006. 

 

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

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 333/XXXIV/2006 w sprawie 

zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 
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       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
 

 
Uchwała Nr 333/XXXIV/2006  została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 

 

AD. p.27 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w 

sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwał�. Poinformował, �e w uchwale 

proponuje si� dostosowa� plan dochodów do faktycznych �ródeł pozyskania 

�rodków w zwi�zku z otrzymaniem pomocy finansowej ze �l�skiego Urz�du 

Marszałkowskiego w wys. 1.200.000 zł na realizacj� zadania inwestycyjnego pod 

nazw� „Przebudowa mostu nad rzek� Wart� w miejscowo�ci W�sosz” . Ponadto 

proponuje si� zwi�kszenia planu dochodów i wydatków o kwot� 2.433 zł w zwi�zku                    

z niewykorzystaniem tej kwoty w 2005 roku na realizacj� projektu „Szkoła marze�” 

realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku, jak równie� proponuje si� 

dostosowa� plan dochodów do faktycznych �ródeł pozyskania dochodu w dziale 853 

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z powodu zmiany rozporz�dzenia 

Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz �rodków pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych.  

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

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 334/XXXIV/2006 w sprawie 

zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 
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       Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
 

 
Uchwała Nr 334/XXXIV/2006  została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 

 

AD. p.28 

Starosta Krzysztof Nowak – odniósł si� wyjazdowych sesji Rady Powiatu i 

powiedział, �e o tym decyduje Przewodnicz�cy Rady Powiatu. 

Nast�pnie odniósł si� do zapytania w sprawie promocji powiatu. Poinformował, �e 

zostanie wydany folder naszego powiatu, kalendarze, powołanie biura obsługi 

prawnej dla osób biednych i bezrobotnych, ponadto rozwa�ane jest zatrudnienie 

rzecznika prasowego, organizowanie konkursów szkolnych, zawodów sportowych, 

dofinansowanie stowarzysze�.  

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, aby na przyszło�� nie myli� zdj�� i nie 

promowa� na kalendarzach  zabytków z innych powiatów. 

 

Pan Marian Nowak – odniósł si� do zapytania w sprawie sprawozdania finansowego 

ZOZ i odpowiedział, �e sprawozdanie zostanie zako�czona pod koniec marca i 

wszystkie sprawy finansowe zostan� w nim przedstawione. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – powiedział, �e zapytanie dotyczyło zobowi�za� 

wymagalnych i niewymagalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wobec 

dostawców na koniec 2005 roku. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, �e ogółem zobowi�zania ZOZ-u to kwota  

1.500.000 zł., w tym zobowi�zania wymagalne to 1.100.000 zł i 400.000 zł 

niewymagalne. 
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AD. p.29 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e nie ma nic przeciwko wyjazdowym Sesjom 

Rady Powiatu. Istotne jest jednak, aby powiat zainteresował si� problemami gminy,  

aby wspólnie opracowywa� wieloletni plan inwestycyjny, wzi�� pod uwag� 

problemy samorz�dów gminnych. Zapytał, dlaczego na poprzedniej sesji, kiedy 

zapytał o prognoz� w momencie przyj�cia bud�etu na 2006 rok nie została udzielona 

odpowied� w tym temacie.  

 

Skarbnik Krzysztof Toczko – odpowiedział, �e wielko�� zadłu�enia na koniec 2005 

roku to 9. 800. 000 zł. Dodał, �e na ostatniej Komisji Bud�etu i Finansów Rady 

Powiatu w Kłobucku przekazał członkom komisji odpowiednie materiały dotycz�ce 

tego zadłu�enia, a w dniu dzisiejszym informacja ta została przekazana pozostałym 

radnym. Bior�c pod uwag� planowany na rok 2006 kredyt, który zamierza si� 

zaci�gn�� w wysoko�ci 2.914.000 zł prognoza zadłu�enia na rok 2006 wynosi ok. 

10.200.000 zł. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał, czy wiedza o prognozie długu w momencie debaty 

nad bud�etem ma znaczenie. Zaznaczył, �e nie kwestionuje kwoty prognozy długu, 

lecz zasad� informowania.  

 

Radny Władysław Owczarek – zwrócił uwag�, �e prognoza była znana radnym w 

momencie uchwalania bud�etu. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – powiedział, �e nikt nie ma powodów ukrywa� 

kwoty zadłu�enia. Podkre�lił, �e ci��ko jest zrealizowa� program sesji, o którym 

mówi Radny Henryk Mach. Zaznaczył, �e  nie ma �adnej spójno�ci prawnej, a 

szkoda, idea samorz�dno�ci gminy z powiatem, z województwem. Podziela opinie, 

�e powiaty s� zb�dna struktura, poniewa� nie maj� one wpływu na bud�ety gmin. 

Zaznaczył, �e ustawa o powiecie nadaje pewne prawa i obowi�zki, nie ma 

współzale�no�ci, a do tego trzeba d��y�. St�d propozycja, wspólna, Zarz�du 

Powiatu i wielu Radnych, aby rozpocz�� ten proces integracji �rodowisk.  Dodał, �e 

nie ma �adnych przeciwwskaza�, aby sesji przysłuchiwali si� Radni Gminni.  
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Zwrócił uwag�, �e nic nie stoi na przeszkodzie, aby bran�owe komisje Rady Powiatu 

spotykały si� z komisjami Rady Gminy. Powiedział, �e na nast�pna sesj� 

przewidziany jest temat kultury w powiecie kłobuckim, wyró�nienia osób w 

zakresie kultury z terenu powiatu.   

 

Radny Henryk Mach – stwierdził, �e nie wszyscy podzielaj� zdanie 

Przewodnicz�cego,  jako Radny ma prawo mie� swój pogl�d. Dodał, ze ustawowo 

jest mo�liwo�� współpracy samorz�du gminnego z powiatowym, a formuła 

przeprowadzania sesji jak w chwili obecnej nie jest najwła�ciwsza. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – powiedział, �e mo�e przypadnie kiedy� 

Radnemu stanowisko Starosty, czy funkcja Przewodnicz�cego Rady i wówczas 

b�dzie mógł przyj�� tak� formuł� przeprowadzania sesji, jak� b�dzie uwa�ał za 

słuszn�, ale w chwili obecnej realizowany jest taki układ sesji,  jaki uwa�a za 

najbardziej skuteczny. O�wiadczył, �e nie bierze wniosków Radnego Henryka Macha 

pod uwag�.  Poza tym nikt w dniu dzisiejszym nie zakłócił merytoryczno�ci, wielu 

go�ci mogło zapyta�, zgłosi� wnioski, zabra� głos.  

 

Pan Marian Wolny – Przewodnicz�cy Rady Gminy w Mied�nie odniósł si� do 

formuły przeprowadzania sesji i podkre�lił, �e dzi�ki takim spotkaniom Radni 

Gminni mog� pozna� Radnych Powiatowych, pracowników Starostwa i wymieni� 

pogl�dy, bo to równie� jest forma integracji. Natomiast dobrze byłoby przed tak� 

sesj� zorganizowa� spotkanie w terenie danej gminy i zapozna� si� ze stanem jej 

dróg.   

 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – zwróciła uwag�, �e komisja 

Infrastruktury zna praktycznie ka�de zakamarki gminy, poniewa� co roku odbywa 

wyjazdowe posiedzenia i zapoznaje si� ze stanem dróg. 

 

Radny Władysław Owczarek – powiedział, �e sesje powinny zatwierdza� i uchwala� 

uchwały, a dokładne analizowanie uchwał, odbywa si� na posiedzeniach komisji. 
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Podkre�lił, �e cz�sto jednak wszystkie te sprawy powracaj� na forum rady i 

ponownie s� szczegółowo analizowanie.  

 

Przewodnicz�cy Komisji Rolnictwa Rady Gminy w Mied�nie – podsumowuj�c 

dodał, �e wa�ne jest, aby zadania w zakresie modernizacji dróg konsultowa� 

wspólnie, a byłoby to bardzo miłym akcentem ze strony powiatu. Ponadto 

stwierdził, �e podczas Sesji Rady Gminy chc�c zabra� głos, radny podnosi r�k�, a 

dopiero wówczas Przewodnicz�cy Rady Gminy oddaje mu głos. Natomiast podczas 

obrad Sesji Rady Powiatu, Radni mog� zabiera� głos kilkakrotnie bez wcze�niejszego 

pozwolenia prowadz�cego obrady Przewodnicz�cego. 

 

AD. p.30 

W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad około 17:30 Przewodnicz�cy 

Władysław Serafin zamkn�ł XXXIV Sesj� Rady Powiatu w Kłobucku.   

 

 

 

      

      RZEWODNICZACY RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

                            

       Władysław SERAFIN 

 

Protokołował : 

Magdalena NOWAK 

 

 


