PROTOKOŁ NR XL/ 2006
Z XL SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 28 SIERPNIA 2006 ROKU

W dniu 28 SIERPNIA 2006r. o godz. 1315 sali gimnastyczna Gimnazjum
w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31 rozpoczęła się XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.
W obradach uczestniczyło 19 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 Lipie
7.2. Informacja Starosty Kłobuckiego:
7.2.1 o działalności Zarządu z okresu między Sesjami
7.2.2 o działalności samorządu powiatowego.
8. Raport – „Spółdzielczość w Powiecie Kłobuckim”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
11. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie

między sesjami.
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku o sytuacji na lokalnym

rynku pracy oraz realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i
łagodzenia jego skutków w powiecie kłobuckim wg stanu na 30.06.2006r.
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13. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku nt. stanu dróg powiatowych i

bezpieczeństwa ruchu drogowego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 232/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z
Powiatu Kłobuckiego”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu

orzekania o stopniu niepełnosprawności.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I

półrocze 2006 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie

weksla in blanco spłaty pożyczki, o udzielenie której Zespół Opieki Zdrowotnej wystąpił
do Skarbu Państwa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Kłobucku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Kłobucku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w

Kłobucku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kłobucku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty

Kłobuckiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego.
26. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu

powiatu kłobuckiego za I półrocze 2006 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
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29. Informacja o sytuacji w placówkach oświatowych oraz o ich przygotowaniu do roku

szkolnego 2006/2007.
30. 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).

31. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu

Szkół Nr 1 w Kłobucku.
32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
33. Wnioski i oświadczenia radnych.
34. Zakończenie XL Sesji.

AD. p.1/2/3
Obrady rozpoczęto o godz. 1315

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Serafin.
Otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz stwierdził, że posiedzenie Rady
zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniem ustawy o samorządzie
powiatowym i Statutem Powiatu. Oświadczył jednocześnie, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista radnych powiatu obecnych na XL sesji oraz lista zaproszonych na sesję stanowią
integralną część niniejszego protokołu.

AD. p.4
Przystąpiono do ustalania porządku obrad sesji.
Do przekazanego radnym projektu porządku Pan Władysław Serafin zwrócił się z prośbą o
wprowadzenie punktu 7 tj. podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Skarbowym, a
Starostwem Powiatowym w sprawie ustalenia zasad korzystania z lokali w budynku
położonym w Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II 13.
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Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek XL Sesji Rady Powiatu w Kłobuku.

AD. p.5
Pan Władysław Serafin – zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu z XXXIX Sesji Rady
Powiatu.
W związku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.

Protokół z XXXIX Sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.

AD. p.6
Pan 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. Przewodnicząca – Wiesław DRYNDA
2. Członek – Mirosław SZYMANEK
3. Członek – Władysław OWCZAREK

AD. p.7
Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad korzystania z lokali w budynku położonym w
Kłobucku przy Rynku im. Jana Pawła II Nr 13 przez Powiat Kłobucki. Stronami
porozumienia są:
1. Skarb Państwa – Urząd Skarbowy w Kłobucku reprezentowany przez Naczelnika
Urzędu – Władysławę Cholewa, zwany dalej „Urzędem Skarbowym”,
2. Powiat Kłobucki – Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowany przez Starostę
– Krzysztofa Nowaka i Wicestarostę – Stanisława Garncarka, zwany dalej
„Starostwem Powiatowym”.
Kopia porozumienia w załączeniu do protokołu
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AD. p. 8
Pan Stanisław Sieja – Wójt Gminy Lipie – powitał serdecznie wszystkich uczestniczących w
obradach tejże sesji, a następnie dokonał prezentacji terenu Gminy Lipie.
Informacja w załączeniu do protokołu.

AD. p.8.1/ 8.2
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 czerwca do 28 sierpnia 2006 roku
przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak.
Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD. p.9
Pan Władysław Serafin – przedstawił raport „Spółdzielczość w Powiecie Kłobuckim”.
Raport w załączeniu do protokołu.
Następnie wraz ze Starostą Kłobuckim – Krzysztofem Nowakiem oraz Panem Stanisławem
Garncarkiem – Wicestarostą Kłobuckim wręczył statuetki wraz z raportem spółdzielcom z
terenu powiatu kłobuckiego.
Lista wyróżnionych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD. p.10
Pan Henryk Mach – zapytał, czy pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej pracujący w
ramach Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej będą objęci podwyżką wynagrodzeń od 1
października 2006 roku.
AD .p.11
W punkcie - informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady
Powiatu Pan Władysław Serafin poinformował, że ksero ważniejszej korespondencji
wpływającej w okresie między sesjami została przekazana Radnym wraz z materiałami
sesyjnymi.
Kopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
5

AD. p.12
Informacja o wnioskach podjętych w okresie między sesjami.
Kopia wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
AD. p.13
Pan Władysław Serafin – poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku o
przedstawienie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz realizacji zadań w zakresie
zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków w powiecie kłobuckim
wg stanu na 30.06.2006r.
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku przedstawiła
informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz realizacji zadań w zakresie zatrudnienia,
przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków w powiecie kłobuckim wg stanu na
30.06.2006r.
Pan Henryk Mach – zapytał, jakie są szanse wykorzystania pieniędzy dwóch uruchomionych
programów tj. „ Postawmy na miejsca pracy” oraz „Klucz do pracy”. Ponadto zwrócił uwagę,
że asystent Eures od stycznia do czerwca 2006 roku udzielił 175 informacji osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy. W związku z tym zapytał, ile osób za pośrednictwem
ofert pracy w ramach sieci EURES podjęło pracę za granicą.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, że pozyskane z rezerwy Ministra Pracy środki
na realizację tych dwóch programów zostały uruchomione w II połowie 2006 roku, środki
zostaną w całości wykorzystane. Następnie poinformowała, że zarówno na szczeblu
krajowym jak i lokalnym nie są prowadzone statystyki co do ilości pracy osób
wyjeżdżających za granicę. Dane w skali kraju szacunkowo podaje Ministerstwo. Według
Pani Minister Pracy od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej za granicę wyjechało
600 tysięcy osób w skali kraju. Informacja ta została podana podczas debaty sejmowej w
sierpniu br.
Pan Władysław Owczarek – zapytał, ile powstało, a ile firm upadło wykorzystując środki z
programu. Ponadto zwrócił uwagę, że w powiecie kłobuckim bezrobocie zmniejszyło się o
200 osób, w związku z czym zapytał czy w liczbie tej nie znajdują się absolwenci szkół,
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którzy złożyli dokumenty na studia oraz osoby, które wyjechały do pracy za granicę. Zwrócił
uwagę na 22% wzrost bezrobocia osób z wykształceniem wyższym.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dane osób bezrobotnych z
wykształceniem wyższym to są one bardzo ruchome, taka osoba posiada status osoby
bezrobotnej najdłużej pół roku.
Nie zgłoszono więcej pytań do treści przedstawionej informacji.
Kopia informacji stanowi załącznik do protokołu.
AD. p. 14
Pan Władysław Serafin – poprosił Pana Tadeusza Pułkę o przedstawienie informacji
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku nt. stanu dróg powiatowych i bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przedstawił
informację.
Kopia informacji stanowi załącznik do protokołu.
AD .p.15
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie

uchwały zmieniającej uchwałę Nr

232/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego”.
Pani Magdalena Tomczyk – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
przedstawiła uchwałę. Poinformowała, że Powiatowy Program Działań został przyjęty
uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 232/XXV/2005 dnia 18 kwietnia 2005 roku. W
trakcie realizacji programu, o którym mowa stwierdzono, iż program należy rozszerzyć o
zadania umożliwiające osobom niepełnosprawnym lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie
poprzez m. in. likwidację barier w budynkach użyteczności publicznej, pomoc w
zatrudnieniu. Dodała, że wprowadzenie zmian wyżej wspomnianych daje możliwość wsparcia
finansowego z programów ogłaszanych do realizacji przez PFRON, EFS i inne przy
jednoczesnym zabezpieczeniu środków własnych z przeznaczeniem na określony cel.
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Zwróciła uwagę, że oszacowania wymaga również rejestr osób posiadających i
potrzebujących wolny sprzęt dla osób niepełnosprawnych tj. wózki, balkoniki, i inne, w celu
łatwiejszej weryfikacji posiadanego i wydanego w/w sprzętu.
Pan Henryk Mach – zgłosił, że przedłożony program to raczej cele do programu. Program
powinien zawierać konkretne zadania, możliwości, sposób realizacji i finansowania.
Pani Magdalena Tomczyk – odpowiedziała, że PCPR nie posiada pieniędzy na ten program,
przedmiotem tego programu jest pozyskiwanie sprzętu dla osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu od osób, które sprzęt rehabilitacyjny, balkoniki, wózki inwalidzkie poosiadają.
Powiedziała, że PCPR otrzymuje sprzęt nieodpłatnie, za pomocą tego programu PCPR
pomaga większej rzeszy ludzi. Tylko po uchwaleniu programu jednostki samorządu
terytorialnego oraz właściciele budynków użyteczności publicznej mogą wnioskować za
pośrednictwem PCPR do PFRON o środki na likwidację barier architektonicznych.
Pan Henryk Mach – zapytał, do kogo powinna należeć inicjatywa, jeżeli są takie środki, kto
powinien starać się o środki na ten cel.
Pani Magdalena Tomczyk – odpowiedziała, że inicjatywa należy do gospodarza budynku.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku podkreślił, że brak
zapisu w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powoduje, że
ZOZ nie może otrzymać środków na likwidację barier architektonicznych w ośrodkach
zdrowia powiatu kłobuckiego.
Pan Mirosław Szymanek – poinformował, że w dniu 24 sierpnia 2006 roku Komisja Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Dodał, że niezbędne jest przyjęcie programu, który pozwoli odblokować środki na usunięcie
barier architektonicznych.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że jeżeli przepis nakłada ujęcie takiego zapisu w
programie to należy go umieścić bezwzględnie dla uruchomienia i pozyskania pieniędzy
publicznych.
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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 363/XL/2006 zmieniającej uchwałę
Nr 232/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego”.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

0

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

1

Uchwała Nr 363/XL/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu
AD. p.16
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie powierzenia miastu
Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Pani Magdalena Tomczyk – przedstawiła uchwałę. Poinformowała, że zadania z zakresu
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wynikające z ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wykonują powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
powoływane przez Starostę. Z uwagi na brak w powiecie kłobuckim zespołu, o którym mowa
proponuje się powierzyć miastu Częstochowa zadania z zakresu orzekania o stopniu
niepełnosprawności.
Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.
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Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o
odczytanie treści uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 364/XL/2006 w sprawie
powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu
niepełnosprawności.

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

0

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

0

Uchwała Nr 364/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu
AD. p.17
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały zmieniającej uchwałę
Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na
te zadania dla powiatu kłobuckiego.
Pani Magdalena Tomczyk – przedstawiła uchwałę w sprawie uchwały zmieniającą uchwałę
Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
te zadania dla powiatu kłobuckiego. Powiedziała, że w miesiącu marcu Prezes Zarządu
PFRON pismem NR WF /132/2006 z dnia 02.03.2006r. poinformował Starostę Kłobuckiego,
że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie
algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym na
zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
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niepełnosprawnych dla powiatu kłobuckiego na 2006 rok została przyznana kwota w łącznej
wysokości 560.266 zł. Niniejsza kwota przyznana z PFRON dla powiatu kłobuckiego w
wysokości 560.266 zł została podzielona uchwałą Nr 335/XXXV/2006 Rady Powiatu z dnia
29 marca 2006 roku. Z analizy złożonych i napływających wniosków na turnusy
rehabilitacyjne dla osób dorosłych oraz na finansowanie kosztów szkoleń i
przekwalifikowania zawodowego oraz finansowanie usług i instrumentów rynku pracy
wynika, że dotychczasowy podział środków nie pokrywa potrzeb w tym zakresie. Ponadto
dodała, że propozycja zmiany dotychczasowego podziału przyznanej kwoty na zadania
ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej została przedstawiona w
załączonym projekcie uchwały.
Nie zgłoszono 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 365/XL/2006 zmieniającej uchwałę
Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na
te zadania dla powiatu kłobuckiego.

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

0

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

0

Uchwała Nr 365/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

AD. p.18
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2006 roku.
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Pan Marian Nowak – poinformował, że informacja została przesłana Radnym wraz z
materiałami sesyjnymi, w związku z czym radni zapoznali się z jego treścią. Poprosił o
zgłaszanie ewentualnych pytań.

Pan Henryk Mach – zapytał, dlaczego tak znacząco w stosunku do planu zwiększył się
wydatek – koszty bhp i p.poż z 3.000 zł do 50. 413 zł.

Marian Nowak – odpowiedział, że nieplanowany wydatek wyniknął z decyzji Państwowej
Inspekcji Pracy, która nakazała w trybie praktycznie natychmiastowym zakupić zaległe
ubrania ochronne, obuwie dla wszystkich pracowników, w związku z czym został
przeprowadzony przetarg i ubrania zostały zakupione..

Nie zgłoszono więcej pytań do treści przedstawionej informacji.
Kopia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I
półrocze 2006 roku.

AD. p.19
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco spłaty pożyczki, o udzielenie której
Zespół Opieki Zdrowotnej wystąpił do Skarbu Państwa.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił uchwałę.
Poinformował, że z dniem 1 sierpnia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2006
roku o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej ( Dz. U. z 2006r., nr 137, poz. 971). Dodał, żer zgodnie z art. 35 b Skarb Państwa
udziela pożyczki zakładowi, który do dnia 1 września 2006 złoży wniosek o zwiększenie
kwoty pożyczki. Jednocześnie zaznaczył, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku spełnia
wszystkie warunki wskazane w art. 35 b ust. 1 pkt. 1 – 4. Środki uzyskane w wyniku
zwiększenia kwoty pożyczki przeznaczone zostaną na spłatę należności głównych i odsetek
za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowej przez Zespół w
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związku z zaspokojeniem przez ZOZ w Kłobucku po wszczęciu postępowania
restrukturyzacyjnego, należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników
wynikających z tzw. ustawy 203.
Nie zgłoszono 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 366/XL/2006 w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco spłaty pożyczki, o
udzielenie której Zespół Opieki Zdrowotnej wystąpił do Skarbu Państwa.

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

0

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

0

Uchwała Nr 366/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

AD. p.20
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie poręczenia spłaty
odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Pan Marian Nowak – przestawił uchwałę. Poinformował, że w dniu 31.10.2006 roku upływa
termin spłaty kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku przez ZOZ w Kłobucku, który został
przeznaczony na bieżącą działalność Zespołu w wysokości do 1.400.000,00 zł. Wniosek o
podjęcie uchwały dotyczącej poręczenia spłaty odnawialnego kredytu, znajduje swoje
uzasadnienie w konieczności pozyskania przez ZOZ dodatkowych środków na bieżącą
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działalność ZOZ. Jednocześnie poinformował, że w dniu 08.08.2006roku Rada Społeczna
ZOZ w Kłobucku uchwałą NR 8/2006 wydała pozytywną opinię dotyczącą zaciągnięcia
odnawialnego kredytu bankowego przez ZOZ w Kłobucku w wysokości do 1.400.000,00 zł.
W związku z koniecznością zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu wnosi o udzielenie
poręczenie poręczenia w wysokości 1.650.000,00 zł.

Pan Mieczysław Chwałczyk – odniósł się do informacji prasowych, z których wynika, że
płatność za strajk przewidziana jest w miesiącu marcu. W związku z tym zapytał, dlaczego
Dyrektor ZOZ chce już teraz uregulować niniejsze płatności.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że artykuł mówił, że podwyżki dla pracowników w
grupach zawodowych lekarzy i pielęgniarek są przewidziane od 1 października 2006 roku.
Natomiast dodatek pomostowy, który został określony na okres strajku, czyli czerwiec-lipiecsierpień-wrzesień, który został zawarty w porozumieniach, będzie wypłacony do końca marca
2007 roku , podwyżki od 1 października 2006 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.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 367/XL/2006 w sprawie poręczenia
spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

1

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

0

Uchwała Nr 367/XL/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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AD. p.21
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu
jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – przedstawił uchwałę. Poinformował, że projekt uchwały jest
konsekwencją wcześniejszych czterech uchwał Rady Powiatu, które zatwierdzały aneksy do
tekstu Statutu, natomiast w tej chwili będzie to jeden tekst jednolity bez aneksu.

Pan Henryk Mach – wniósł o dokonanie zmiany w § 14 pkt. 1 w brzmieniu – „ Do zadań
Rady Społecznej należy przedstawianie nie podmiotowi, tylko Radzie Powiatu (…)”.

Pan Marian Nowak –zwrócił uwagę, że Radny zgłaszał propozycję na poprzedniej Sesji Rady
Powiatu. Ponownie udzielił odpowiedzi, że opracowanie tekstu Statutów należy do Rady
Społecznej, a Rada Powiatu jedynie go zatwierdza, bądź nie, jeżeli znajdzie jakieś uchybienie
merytoryczne.

Nie zgłoszono więcej pytań, czy uwag do treści przedstawionego Statutu.

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

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 368/XL/2006 w sprawie
zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

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

1

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

1
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Uchwała Nr 368/XL/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD. p.22
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.

Pani Janina Solnica – Dyrektor Domu Dziecka w Kłobucku poinformowała, że ustawa o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku narzuca, aby wszystkie jednostki
podlegające powiatowi posiadały swój Statut i w związku z tym Dom Dziecka w Kłobucku
również taki Statut musi posiadać.

Nie zgłoszono pytań, czy uwag do treści przedstawionego Statutu.

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

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 369/XL/2006 w sprawie
uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.

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

0

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

0

Uchwała Nr 369/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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AD. p.23
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

Pani Magdalena Tomczyk – poinformowała, że obowiązek nadania statutu Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku wynika z art. 21 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, który mówi, że organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nadają statuty jednostkom budżetowym nie
posiadającym tych statutów.

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że niniejsze statuty są nie doprecyzowane, są to statuty
ramowe zaciągnięte z Internetu.

Pan Władysław Serafin – zaznaczył, że do wszystkich działań funkcjonuje model wzorcowy.
Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionego statutu.

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

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 370/XL/2006 w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

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

0

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

0

Uchwała Nr 370/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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AD. p.24
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku poinformował, że
Statut został przekazany Radnym w materiałach sesyjnych. Zwrócił uwagę, że w podstawie
prawnej należy dopisać pkt. 11 ustawę o prawie ruchu drogowym.

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionego statutu.

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

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 371/XL/2006 w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

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

0

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

0

Uchwała Nr 371/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

AD. p.25/26
Pan Władysław Serafin – przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
dla Starosty Kłobuckiego oraz w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty
Kłobuckiego.
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Pan Henryk Mach – zapytał, dlaczego dopiero teraz wystąpiła propozycja przyjęcia uchwały z
mocą obowiązującą od stycznia.

Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że zgodnie z ustawą budżetową na rok 2006,
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi w
roku 2006 101,5%. Ponadto zwrócił uwagę, że administracja samorządowa dostosowuje się
na ogół do powyższego wskaźnika i w związku z tym podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników w roku 2006 nastąpiły od stycznia. Powiedział, że Starosta dotychczas nie
wyrażał zgody, aby Przewodniczący Rady Powiatu proponował Radzie Powiatu
podwyższenia wynagrodzenia o w/w wskaźnik. Uzależniał to m.in. od sytuacji finansowej w
wydatkach bieżących Starostwa. Po przyjęciu przez Radę Powiatu informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze za 2006, która to informacja była dla budżetu pozytywna
Przewodniczący Rady Powiatu niniejszą uchwałą wznowił propozycję podwyżki dla Pana
Starosty. Zaproponowano podwyżkę ok. 1,45 % co stanowi 90 zł na wynagrodzeniu
zasadniczym. Propozycję niniejszą Przewodniczący uzasadnił właściwą pracą i dużym
zaangażowaniem Przewodniczącego Zarządu oraz możliwościami finansowymi.

Pan Władysław Owczarek – zwrócił uwagę, że taka uchwała powinna zostać przyjęta w
lutym.

Pan Jan Praski – poinformował, że w dniu 25.08.2006 roku Komisja Budżetu i Finansów
pozytywnie zaopiniowała niniejsze projekty uchwał nie zgłaszając uwag do ich treści.

Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, dlaczego wynagrodzenie Starosty przyznawane jest na
czas kadencji, skoro Starosta swoją funkcję może pełnić dłużej.
Pani Ewa Recha – Radca Prawny odpowiedziała, że bez względu na wyniki wyborów
Starosta powoływany jest na okres kadencji.

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

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 372/XL/2006 w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 15
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

1

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

3

Uchwała Nr 372/XL/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił Komisję Uchwał i Wniosków
o odczytanie treści uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty
Kłobuckiego.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 373/XL/2006 w sprawie ustalenia
dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego.

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

0

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

4

Uchwała Nr 373/XL/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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AD. p.27
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu
wykonania budżetu powiatu kłobuckiego za I półrocze 2006 roku.

Pan Krzysztof Toczko – poinformował, że informacja została przygotowana i przyjęta przez
Zarząd i w obszerny sposób zawiera zarówno wykonanie planu dochodów jak i wydatków
budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 roku. Dodał, że zarówno plan dochodów jaki i
wydatków mieści się w okolicach 50%, czyli zgodnie z upływem czasu, są pewne wyjątki,
gdzie wykonanie się nieco wacha, jest nieco wyższe, albo niższe.

Radni nie zgłosili pytań, ani uwag do treści przedstawionej informacji.
Kopia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu kłobuckiego za
I półrocze 2006 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu..

Ad. p.28
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie określenia trybu prac
nad projektem budżetu powiatu.

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że w uchwale proponuje się
zmienić ustalony uchwałą Nr 92/XIII/2000 Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2000 roku i
następnie zmieniony uchwałą Nr 113/XI/2003 z dnia 1 grudnia 2003 roku tryb prac nad
projektem budżetu Powiatu. Podkreślił, że proponowany tryb prac nad projektem budżetu
Powiatu został określony w załączniku do przedmiotowej uchwały.

Nie zgłoszono 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 374/XL/2006 w sprawie określenia
trybu prac nad projektem budżetu powiatu.

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

0

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

0

Uchwała Nr 374/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

AD. p.29
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że w uchwale proponuje się:
1. zmniejszyć plan dochodów i wydatków w związku z :
− otrzymaniem informacji o drogach zakwalifikowanych do wsparcia ze środków
Funduszu

Ochrony

Gruntów

Rolnych.

Zgodnie

z

powyższą

informacją

dofinansowaniem w kwocie 75.225 zł objęto drogę dojazdową do gruntów rolnych
miejscowości Podłęże Szlacheckie. W planie rezerwowym została ujęta droga
dojazdowa do gruntów rolnych miejscowości Krzepice – Zbrojewsko. W związku z
powyższym zmniejsza się planowane wpływy z gminy Miedźno na dofinansowanie
drogi Ostrowy – Kocin Stary o kwotę 59.130 zł – droga nie objęta dofinansowaniem z
FOGR.
− podpisaniem porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, które partycypują
w kosztach przebudowy mostu w m. Wąsosz – udział samorządów będzie zgodnie z
porozumieniami mniejszy o kwotę 666 zł, wynikającą z zaokrągleń (powyższa kwota
zostanie zabezpieczona ze środków własnych Powiatu)
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− otrzymaniem informacji o nie objęciu dofinansowaniem ze środków Funduszu dla
Śląska przebudowy 2 dróg powiatowych Kuków – Zwierzyniec i Kałmuki – Hutka;
drogi będą nie będą realizowane w 2006 roku
2. zwiększyć plan dochodów z tytułu udziału w zysku wypracowanego przez gospodarstwo
pomocnicze – Warsztaty Szkolne o kwotę 664 zł, którą przeznacza się na zwiększenie
rezerwy celowej
3. dokonać zmiany załączników do uchwały budżetowej na 2006 rok dotyczących
wieloletnich programów inwestycyjnych i planu zadań inwestycyjnych – zmiana
związana jest z dokonaniem zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych m.in. po
otrzymaniu informacji o wysokościach środków z FOGR i Funduszu dla Śląska
4. dokonać

zmian

w

planie

przychodów

i

wydatków

Warsztatów

Szkolnych

funkcjonujących jako gospodarstwo pomocnicze. Zmiana związana jest z dostosowaniem
planu po przyznaniu z budżetu powiatu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie badań
opryskiwaczy.
5. dokonać zmian w planie rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy
Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w związku z wyższym
planowanym wykonaniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń (PUP) oraz
uaktualnieniem stanu środków na początek roku (PZD).
6. dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 30.000 zł. Środki pochodzące z
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będą
przeznaczone na wykonanie rejestrów budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali dla
gminy Lipie.

Nie zgłoszono 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 375/XL/2006 w sprawie w zmian w
budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.

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

0

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

0

Uchwała Nr 375/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

AD. p.30
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji o sytuacji w placówkach
oświatowych oraz o ich przygotowaniu do roku szkolnego 2006/2007.

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia w
Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił informację.

Pan Stefan Pawłowski – zapytał, jaki procent uczniów zdało maturę na poziomie 30%, co
oznacza minimum, a jaki procent uczniów na poziomie wyższym i maksymalnym.

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że takiej informacji udzieli podczas najbliższej sesji.

Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej informacji.
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AD. p.31
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
zimowego roku akademickiego 2006/2007, Starostwo Powiatowe złożyło kolejny projekt
stypendialny obejmujący studentów szkół wyższych, pochodzących z terenu Powiatu
Kłobuckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Niezbędnym załącznikiem do
projektu jest Regulamin przyznawania stypendiów. W dotychczasowym Regulaminie należy
umieścić zapis, iż w roku akademickim 2006/2007 stypendia przyznane zostaną na okres 5
miesięcy, czyli od 2 października 2006 roku do dnia 28 lutego 2007 roku. Jak wynika z
Ramowego Planu Realizacji Działania Na Rok 2006, stanowiącego Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 1156/378/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2006
roku, priorytetowo będą traktowane projekty, do których jako załącznik dołączony zostanie
regulamin przyznawania stypendium.

Nie zgłoszono 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 376/XL/2006 uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie: trybu wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
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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 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

0

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

0

Uchwała Nr 376/XL/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
AD. p. 32
Pan Władysław Owczarek – poinformował, że w dniu 11 sierpnia 2006 roku odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, na którym członkowie Komisji
po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
przedstawionymi w piśmie z dnia 05.07.2006r. oraz po wysłuchaniu Pana Ryszarda
Zawadzkiego wstępnie rozpatrzyli skargę uznając ją za uzasadnioną. Poinformował, że skarga
zawierała zarzuty wobec Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku dotyczące wyrażenia
zgody na odbycie w dniu 17.01.2006 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku zebrania
wyborczego z udziałem kandydatów do Senatu RP – Pana Marka Lewandowskiego i Pani
Danuty Polak, podczas którego umieszczono na ścianach korytarzy plakaty wyborcze w/w
kandydatów oraz za pośrednictwem pracownika szkoły / portiera/ rozdawano ulotki
wyborcze. Następnie Radny poinformował, że członkowie komisji niewłaściwie
zinterpretowali podstawę prawną, na którą powoływał się skarżący w swojej skardze.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że w szkole nie powinny odbywać się żadne zebrania o
charakterze politycznym.
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Pan Krzysztof Nowak – odniósł się do przedstawionych zarzutów i stwierdził, że to on
zwrócił się z prośbą do Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 o umożliwienie zorganizowania
spotkania w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, z powodu braku możliwości jego
zorganizowania w innym lokalu. Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w sali
znajdującej się w części szkoły, gdzie nie odbywały się zajęcia lekcyjne. Ponadto Starosta
Kłobucki zwrócił uwagę na niewłaściwą interpretację przepisów ( art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP – art. 88 ust. 1 cyt. „
Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie zakładów pracy lub instytucji
publicznych w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie” i ust. 3 –
cyt. „ Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji na terenie szkół podstawowych i gimnazjów
wobec uczniów nie posiadających prawa wybierania”, na które powołał się w skardze Pan
Ryszard Zawadzki. Ponadto w spotkaniu nie uczestniczyli uczniowie.
Pan Władysław Serafin - zwrócił uwagę, że akt prawny nie zabrania takiego zdarzenia i nie
jest ono sprzeczne z prawem. Istnieją dokumenty świadczące o tym, że są normy prawne,
które dopuszczają takie zdarzenia w tego typu placówkach
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że bez względu na normy prawne, takie spotkania w tego
typu placówkach nie powinny mieć miejsca.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że to jest Radnego wewnętrzne uczucie, które
należy uszanować, natomiast nie ma powodów do składania wniosków, że jest to niezgodne z
prawem, to ocena formalno – prawna, czym innym jest oczywiście ocena moralna.
Pani Małgorzata Gworys – zapytała, czy Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kłobucku
rozpatrując skargę wzięła pod uwagę opinię Pani Dyrektor i Pana Starosty.
Pan Władysław Owczarek – odpowiedział, że wyjaśnienia Pani Dyrektor zostały
przedstawione Radnym w formie pisemnej, ale rozpatrując skargę Komisja zasugerowała się
przepisami, na które powoływał się Pan Ryszard Zawadzki. Zwrócił uwagę, że nikt z
pracowników nie sprawdził przepisów, na które powołał się w swej skardze Pan Ryszard
Zawadzki, czego efektem było uznanie skargi za zasadną.
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Pan Ryszard Zawadzki –zapytał, czy wywieszanie na korytarzach szkolnych ok. godziny 17
plakatów wyborczych nie powoduje zakłócania prawidłowego, dydaktycznego
funkcjonowania pracy szkoły. Ponadto zwrócił uwagę, że zabronione są wszelkie formy
agitacji na terenie szkół podstawowych i gimnazjum, wobec uczniów nieposiadających prawa
wyborczego. Zaznaczył, że podczas spotkania w szkole na lekcjach przebywali uczniowie
klas pierwszych i drugich, niepełnoletni w wieku 16 i 17 lat, nie posiadająca prawa
wybierania. Ponadto dodał, że zanim sprawa zajęła się Komisja Rewizyjna Pani Dyrektor
podczas ostatniej Rady Pedagogicznej dokonała oceny skargi, czyli jako organ podwładny
przekroczyła uprawnienia i oceniała, czy skarga jest właściwa. W związku z tym, zaznaczył,
że „takie działania posiadają znamiona przekroczenia uprawnień i jako organ posiadający
osobowość prawną, kto wie, czy nie powinniście powiadomić prokuraturę o naruszeniu
przepisów przez Panią Dyrektor”.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji na
terenie szkoły podstawowej i gimnazjum wobec uczniów nie posiadających prawa
wybierania. Nie było to spotkanie, które zakłóciło prawidłowe funkcjonowanie szkoły,
ponadto spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej Polskiej Rzeczypospolitej nie miało
charakteru wyborczego.
Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał, do kogo została skierowana skarga.
Pan Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w
Kłobucku wyjaśnił, że skarga została skierowana do Przewodniczącego Rady Powiatu, a
Przewodniczący Rady Powiatu skierował skargę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Władysław Serafin – zgłosił, że w związku z tym, że powstały dwa stanowiska w/w
sprawie zaproponował przegłosowanie projektu uchwały przygotowanej przez Komisję
Rewizyjną uznając skargę za uzasadnioną.
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Głosowało 18 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 2

•

głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano 10

•

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

6

Uchwała w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Kłobucku uznając ją za zasadną nie została przyjęta.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o
odczytanie treści uchwały Nr 377/XL/2006 w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku uznając ją za nieuzasadnioną.

Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 12
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano

2

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

4

Uchwała Nr 377/XL/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Henryk Mach – powołując się na KPA zgłosił wniosek, aby sprawdzić, czy Pani Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku podczas ostatniej Rady Pedagogicznej przedstawiła treść
skargi.
AD. p.33
Pan Marian Nowak – odniósł się do interpelacji zgłoszonej przez Radnego Pana Henryka
Macha w sprawie zabezpieczenia podwyżki dla pracowników p.o.z w ramach publicznego
zakładu opieki zdrowotnej. Odpowiedział, że środki finansowe będą przekazywane
wszystkim świadczeniodawcą, czyli również pracownikom podstawowej opieki zdrowotnej.
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Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
dokładnie określa przekazywanie tych środków.
Ustawa w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Władysław Serafin poinformował, że Radny Pan Marek Sroka po podpisaniu
listy obecności w dniu dzisiejszym opuścił obrady sesji i nie brał w niej udziału. Następnie
przypomniał zdarzenie związane z przekazaniem faktury dotyczącej inwestycji drogowej na
drodze powiatowej Starokrzepice – Podłęże Szlacheckie. Poinformował, że Radny Marek
Sroka przekazując ksero faktury zasugerował, że realizacja tego wydatku, o którym
poinformuje Skarbnik nie była prawidłowa. Poprosił Skarbnika Powiatu o informację na
temat realizacji i finansowania przez Powiat inwestycji na wspomnianej drodze.
Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu w Kłobucku wyjaśnił, że inwestycja ta
współfinansowana przez SAPARD realizowana była na podstawie umowy z wykonawcą i
kosztorysu. Umowa została podpisana między innymi przez Wicestarostę Pana Marka Srokę.
Całość inwestycji odebrano protokołem podpisanym przez Pana Srokę. Kwota zadania
wynikająca z kosztorysu, z umowy i trzech faktur była zgodna i taka sama jak w/w
dokumentach. Wykonawca, zgodnie z umową wystawił faktury częściowe, łącznie z fakturą
końcową były to trzy faktury. Faktura, o której mowa to faktura pierwsza z dnia
14.06.2004roku wystawiona na kwotę 563.391,68 zł. Faktura ta zgodnie z treścią umowy była
wystawiona na płatnika, którym było Starostwo Powiatowe, beneficjent środków. Omyłkowo
faktura ta została opisana i podpisana księgowo i merytorycznie przez księgową i Dyrektora
PZD. Właściwymi do jej opisania byli Skarbnik Powiatu i Starosta jako dysponenci tych
środków. Faktura opisana niewłaściwie została wycofana, a na jej miejsce wystawiono nową
identyczną, którą opisały i zatwierdziły właściwe osoby. Faktura właściwa jak również dwie
następne zostały zrealizowane na rzecz wykonawcy i inwestycja została zakończona.
Natomiast faktura opisana błędnie została przed jej unieważnieniem skserowana i
upowszechniona jako argument w podejrzeniu o niewłaściwe postępowanie Dyrektora PZD.
Fakty jednak były takie, że zrealizowano tylko faktury właściwie opisane i zatwierdzone
przez dysponenta właściwego, czyli Skarbnika Powiatu i Starostę. Błędnie opisana faktura
została anulowana i wycofana, nigdy jej nie zrealizowano, gdyż PZD nie był dysponentem
środków na to zadanie, nie posiadał takich środków i ich nie wydatkował.
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Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwagę, aby była to ostatnia sesja, podczas której wraca
się do tematu Radnego Pana Marka Sroki.
AD. p.34
W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1900
Przewodniczący Władysław Serafin zamknął XXXI Sesję Rady Powiatu w Kłobucku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Władysław SERAFIN
Protokołowała
Magdalena NOWAK
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