PROTOKÓŁ Nr I/2006
Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
W DNIU 23 LISTOPADA 2006

W dniu 23 listopada 2006r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczęła się I Sesja Rady Powiatu w
Kłobucku.
W obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego. Obrady
Sesji prowadzili Pan Władysław Owczarek – Radny Senior oraz Pan Henryk Mach
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.

1.

Otwarcie sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3.

Ślubowanie.

4.

Przyjęcie porządku obrad.

5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

6.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Krawczyka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zakończenie I Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

AD. p.1/2
Pan Władysław Serafin – otworzył I inauguracyjną Sesję Rady Powiatu w Kłobucku, powitał
Radnych, a następnie przekazał prowadzenie sesji radnemu seniorowi w osobie Pana
Władysława Owczarka.
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AD. p.3
Pan Władysław Owczarek – poinformował radnych o obowiązku złożenia ślubowania i
odczytał rotę ślubowania. Następnie zgodnie z listą obecności wywołał w kolejności
alfabetycznej nazwiska radnych i poprosił o złożenie ślubowania.
Radni kolejno złożyli ślubowanie.
Pan Henryk Krawczyk – powiedział, że nie został odczytany do złożenia ślubowania i w
związku z tym oświadczył, że odmawia złożenia ślubowania, ponieważ w wyborach w dniu
12.11.2006 roku został wybrany na Wójta Gminy Wręczyca Wielka.
Pani Barbara Kosińska – Bus – Radczyni Prawna poinformowała, że Pan Henryk Krawczyk
nie mógł złożyć ślubowania, ponieważ z mocy ustawy jego mandat wygasł z chwilą wyboru
na Wójta Gminy Wręczyca Wielka.
AD. p.4
Pan Władysław Owczarek – wyraził podziękowania Panu Władysławowi Serafinowi za
pełnienie przez dwie poprzednie kadencje funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w
Kłobucku. Następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych w tragedii w kopalni
Halemba w Rudzie Śląskiej. Następnie stwierdził prawomocność.
Poinformował, że na 21 Radnych obecnych jest 21, jednak ze względu na złożoną rezygnację
radnego Rady Powiatu w Kłobucku Pana Henryka Krawczyka na wybór Wójta Gminy
Wręczyca Wielka w obradach sesji uczestniczy 20 Radnych, w związku z czym wszystkie
podejmowane uchwały będą prawomocne.
Ad. p.5
Pan Władysław Owczarek – przedstawił proponowany porządek obrad Sesji i zapytał czy
radni mają jakieś propozycje zmian do porządku obrad.
Pan Krzysztof Nowak – zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad sesji
dodatkowego punktu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
Poinformował, że projekt uchwały związany jest z przesunięciem terminu spłaty poręczenia
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dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2007 rok oraz ze zwiększeniem planu dochodów
budżetowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli.
Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem, czy podjęcie uchwały podczas tej sesji jest
koniecznością i dodał, że radni otrzymali projekt uchwały przed sesją, nie mieli więc
możliwości dokładnego zapoznania się z jej treścią szczególnie nowi radni, którzy, nie są
jeszcze zapoznani w tej materii i zaproponował przedłożyć uchwałę do rozpatrzenia na
kolejnej sesji.
Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu w Kłobucku wyjaśnił, że Starostwo wystąpiło o
takowe środki z Ministerstwa Finansów na oświatę, które zostały przyznane i należy je
zabezpieczyć.
Pan Bogusław Głąb – zgłosił wniosek o wprowadzenie punktu 8 – podjęcie uchwały w
sprawie wyboru Starosty.
Pan Władysław Owczarek – poddał pod głosowanie wniosek Pana Krzysztofa Nowaka tj.
wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego punktu w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ................................................................oddano 10

•

głosów „ wstrzymujących się”- ....................................oddano 9

•

głosów „przeciw” - .......................................................oddano 1

Wniosek nie został przyjęty.
Następnie Pan Władysław Owczarek poddał pod głosowanie wniosek Radnego Bogusława
Głąba.
Głosowało 20 radnych, w tym:
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•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

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

•

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

Wniosek nie został przyjęty.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Porządek obrad został przyjęty.
AD. p.6
Pan Władysław Owczarek – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Zgłoszono cztery kandydatury i jednogłośnie
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni:
1. Przewodniczący – Wiesław DRYNDA
2. Członek – Piotr DEREJCZYK
3. Członek – Stanisław GARNCAREK
4. Członek – Iwona SADEK
AD. p.7
Pan Władysław Owczarek – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono trzy kandydatury i jednogłośnie
powołano Komisję Skrutacyjną, w skład, której weszli następujący Radni,

1. Przewodnicząca – Małgorzata FERENC
2. Członek – Tadeusz WIECZOREK
3. Członek – Marek SAWICKI
AD. p.8
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
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Pan Władysław Owczarek – poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Powiatu w Kłobucku.
Pan Henryk Kiepura – zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Witta do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku, wieloletniego Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku,
Naczelnika Wydziału Oświaty.
Pani Iwona Sadek – zgłosiła kandydaturę Pana Henryka Macha do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku, Radnego II kadencji Rady Powiatu w
Kłobucku.
Pan Władysław Owczarek – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Pan Władysław Owczarek

– poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do

głosowania oraz o ich rozdanie radnym.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Pan Władysław Owczarek – przedstawił zasady głosowania.
Pan Henryk Mach – zaproponował, aby wystarczające było postawienie „X” przy wybranym
kandydacie, co jednoznacznie określałoby „jestem przeciw” co do drugiego kandydata.
Komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.
Pan Władysław Owczarek – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku w dniu 23 listopada 2006 roku celem wyboru w głosowaniu tajnym
Przewodniczącego Rady Powiatu stwierdzający, że głosowało 20 radnych, z czego:
- Pan Tadeusz Witt kandydat na Przewodniczącego Rady otrzymał:
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•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Henryk Mach kandydat na Przewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

Rada Powiatu nie wybrała Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Władysław Owczarek – poprosił o zgłaszanie kandydatów do drugiej tury głosowania.
Pan Piotr Derejczyk - zgłosił kandydaturę Pana Henryka Macha do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku, ponadto zaproponował głosowanie na nowym
wzorze kart, bez elementu „przeciw”.
Pan Henryk Kiepura – zaproponował kandydaturę Pana Władysława Owczarka – Radnego
poprzedniej Rady Powiatu w Kłobuku.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Pan Władysław Owczarek – zaproponował, aby pozostać przy starym wzorze kart, a jedynie
przyjąć zasadę, którą zgłosił Radny Pan Henryk Mach.
Pan Władysław Owczarek Władysław – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart
do głosowania oraz o ich rozdanie radnym.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i po ich zebraniu przystąpiła do
liczenia głosów.

6

Pan Władysław Owczarek – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku w dniu 23 listopada 2006 roku celem wyboru w głosowaniu tajnym
Przewodniczącego Rady Powiatu stwierdzający, że głosowało 20 radnych z czego:
- Pan Henryk Mach kandydat na Przewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 18

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Władysław Owczarek kandydat na Przewodniczącego Rady otrzymał:
•

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

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał treść projektu uchwały Nr 1/I/2006 z
dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

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

•

głosów „ wstrzymujących się”- ....................................oddano 1

•

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

Uchwała Nr 1/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu została przyjęta.
Rada Powiatu wybrała na Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Henryka Macha. Od tego
momentu obrady prowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.
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Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady wraz z protokołem Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Henryk Mach – wyraził podziękowania za wybór jego osoby na Przewodniczącego Rady
Powiatu w Kłobucku III kadencji. Oznajmił, że wszelkie decyzje będą zapadały kolegialnie.
Powiedział, że postara się przyczynić do rozwoju powiatu kłobuckiego, a szczególny nacisk
położy na współpracę z samorządami gminnymi.
AD. p.9
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
Pan Henryk Mach – poprosił o zgłaszanie kandydatów na dwóch Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Władysław Owczarek – zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę Pana
Tadeusza Witta.
Pan Tadeusz Wieczorek - zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę Pana Jana
Praskiego.
Pan Bogusław Głąb - zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę Pana Jerzego
Sądel.
Pan Henryk Mach – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Pan Henryk Mach – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz o
ich rozdanie radnym. Przypomniał zasady głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i po ich zebraniu przystąpiła do
liczenia głosów.
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Pan Henryk Mach – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku w dniu 23 listopada 2006 roku celem wyboru w głosowaniu tajnym
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu stwierdzający, że głosowało 20 radnych, z czego:
- Pan Tadeusz Witt kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Jerzy Sądel kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Jan Praski kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 20

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

Rada Powiatu na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku wybrała Pana Jana
Praskiego.
Pan Henryk Mach – złożył gratulacje Panu Janowi Praskiemu w związku z wyborem na
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku. Następnie zwrócił się do radnych o
przeprowadzenie

ponownego

głosowania

w

sprawie

wyboru

drugiego

wiceprzewodniczącego.
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Pan Władysław Owczarek – ponownie zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę
Pana Tadeusza Witta.
Pan Piotr Derejczyk - zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady ponownie kandydaturę Pana
Jerzego Sądel.
Pan Marek Sawicki – zgłosił wniosek formalny o odłożenie głosowania na II
Wiceprzewodniczącego Rady do następnej sesji.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że według ustawy samorządowej, która precyzuje zasady
głosowania, w takim przypadku głosowanie należy powtórzyć.
Następnie poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnego Marka Sawickiego.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ................................................................oddano 10

•

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

•

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

Wniosek nie został przyjęty.
Pan Henryk Mach – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz o
ich rozdanie radnym. Przypomniał zasady głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i po ich zebraniu przystąpiła do
liczenia głosów.
Pan Henryk Mach – poprosił Radnych o zadeklarowanie pracy w komisjach problemowych.
Zwrócił uwagę, że istotną komisją jest Komisja Rewizyjna, w skład której według Statutu
wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów ( klub radnych to minimum trzech radnych),
Ponadto zwrócił się z prośbą o przygotowanie listy członków poszczególnych klubów wraz z
przewodniczącymi, którzy desygnują swojego przedstawiciela do pracy w Komisji
Rewizyjnej.
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Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników
głosowania.
Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku w dniu 23 listopada 2006 roku celem wyboru w głosowaniu tajnym
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu stwierdzający, że głosowało 20 radnych, z czego:
- Pan Tadeusz Witt kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Jerzy Sądel kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

Rada Powiatu w Kłobucku nie wybrała II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan

Marek

Sawicki

–

ponownie

zgłosił

wniosek

o

odłożenie

głosowania

II

Wiceprzewodniczącego Rady do następnej sesji.
Pan Henryk Mach - poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnego Marka Sawickiego.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ................................................................oddano 20

•

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

•

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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Następnie Pan Henryk Mach poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o
odczytanie treści projektu uchwały Nr 2/I/2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ................................................................oddano 18

•

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

•

głosów „wstrzymujących się ” - ....................................oddano 2

Uchwała Nr 2/I/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu została
przyjęta.
AD. p. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Krawczyka.
Pan Henryk Mach poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie
treści projektu uchwały Nr 3/I/2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Henryka Krawczyka.
Pan Bogusław Głąb – wniósł o wykreślenie w tytule projektu uchwały słowa „radnego”,
ponieważ Pan Henryk Krawczyk nie złożył ślubowania, w związku z czym nie jest radnym.
Pan Henryk Kiepura – wyjaśnił, że w przypadku tej uchwały mogą zostać dokonane jedynie
zmiany redakcyjne, ponieważ zgodnie z obowiązującą ustawą w przypadku zdobycia mandatu
na wójta i radnego ustawa decyduje, że automatycznie wygasa mandat radnego, obojętnie
którego szczebla samorządu, czy to gminy, powiatu, czy województwa. Uchwała jest
konieczna do przedstawienia Komisji Wyborczej.
Następnie Pan Henryk Mach poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
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Głosowało 20 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ................................................................oddano 10

•

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

•

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

W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.
Pan Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, że uchwała z wynikiem zostanie przesłana do
wiadomości do PKW, a mandat i tak wygasł z momentem wyboru na Wójta Gminy Wręczyca
Wielka.
Pan Henryk Mach – zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada ma trzy miesiące na
podjęcie przedmiotowej uchwały.
Pan Henryk Kiepura – dodał, że zgodnie z ustawą samorządową w przypadku otrzymania
mandatu na wójta i mandatu na radnego z mocy tej ustawy wygasa mandat radnego obojętnie,
którego szczebla.
Pismo w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego przez Pana Henryka Krawczyka stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionego projektu uchwały.
AD. p.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
Pan Henryk Mach – poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu w Kłobucku poinformował, że w projekcie
uchwały proponuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
669.764 zł w związku z pozyskaniem środków z gminy Popów zgodnie z umową w sprawie
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dofinansowania budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z poszerzeniem jezdni przy
DP S 2066 w m. Popów.
Pan Stanisław Garncarek – w celu wyjaśnienia dodał, że inwestorem, który realizuje tą
inwestycję jest powiat, stąd wszystkie zobowiązania formalne wobec wykonawców, a udział
na mocy porozumienia Gminy Popów.
Pan Henryk Mach – zgłosił zapytanie:
•

czy inwestycja jest w trakcie realizacji,

•

jaki jest udział powiatu,

•

jaki jest całkowity koszt inwestycji,

Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że udział powiatu w tej inwestycji to 113. 000 zł,
inwestycja jest w trakcie realizacji, w związku z tym w najbliższym czasie będą realizowane
faktury, czyli wydatki związane z inwestycją.
Nie zgłoszono więcej, pytań, czy uwag do treści uchwały.
Pan Henryk Mach poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie
treści projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ................................................................oddano 10

•

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

•

głosów „wstrzymujących się ” - ....................................oddano 10

/W związku z nie przyjęciem przez Radę Powiatu projektu uchwały Nr 3/I/2006, niniejsza
przyjęta uchwała przyjmuje kolejny obowiązujący Nr 3/I/2006/
Uchwała Nr 3/I/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok została
przyjęta.
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AD. p.12
Interpelacji, zapytań nie zgłoszono.

AD. p.13
Pan Henryk Mach – poinformował, że do porządku obrad sesji nie została wprowadzona
uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 roku, która powinna
zostać przyjęta do końca listopada. W związku z tym zwrócił się z prośbą o zapoznanie się z
jej treścią i wprowadzeniem jej do porządku obrad na następnej sesji, która jest przewidziana
na 30.11.2006r. Ponadto poinformował, że kolejne sesje będą zwoływane w odpowiednim
terminie dogodnym dla wszystkich radnych.
AD. p.14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad około godziny 15:00 Pan Henryk Mach zamknął
I Sesję Rady Powiatu w Kłobucku.
Na tym protokół zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Henryk MACH

Protokołowała:
Magdalena Nowak
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