P RO T O K Ó Ł
Z VII SESJI
RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
ODBYTEJ
W DNIU 5 MARCA 2007 ROKU
W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU GMINY W KŁOBUCKU
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PROTOKÓŁ NR VII/2007
Z VII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 5 MARCA 2007 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 1300
Zakończyła się o godz. 1800

W sesji uczestniczyli:
1. Radni zgodnie z lista obecności,
2. Zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w sesji – stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w
Kłobucku oraz Pan Jerzy Bardziński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Tadeusz
Witt stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21 Radnych, co stanowi quorum niezbędne
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie poinformował o możliwości wprowadzenia zmian do porządku obrad
sesji, jn.:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady
Powiatu.
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9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w
okresie między sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Informacja

o

współpracy

samorządu

powiatowego

z

organizacjami

pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.
12. Ochrona środowiska w powiecie kłobuckim:
− powiatowy program utylizacji azbestu,
− możliwość utworzenia powiatowego wysypiska śmieci,
− ocena stopnia wykorzystania kopalin.
13. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

przychodów

i

wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.
15. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji
zadań z zakresu pomocy społecznej za 2006 rok.
16. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

określenia

zadań

i

wysokości

środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania dla powiatu kłobuckiego w 2007 roku.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych
Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podróży służbowych radnych Rady Powiatu w
Kłobucku.
19. Program rozwoju opieki zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia finansowego na realizację I
etapu projektu w zakresie działania „Pilotażowego Programu Leader +” Schemat
II.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007
rok.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
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25. Wnioski i zapytania mieszkańców.
26. Zakończenie VII Sesji Rady Powiatu.

Pan Piotr Derejczyk – zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 4 tj. przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji pod obrady następnej sesji ze względu na naruszenie § 39 pkt. 4
Statutu Powiatu Kłobuckiego (protokół z VI sesji nie został wyłożony do wglądu na
siedem dni przed rozpoczęciem sesji).

Pan Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Derejczyka.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ............................................................................oddano 7

•

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

•

głosów „wstrzymujących się” - ..............................................oddano 8

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. Punkt 4 porządku obrad nie
został zrealizowany.

Pan Piotr Derejczyk – zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 19 tj. program rozwoju
opieki zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego na następna sesję ze względu
na to, że dostarczony Radnym program jest nieczytelny (źle skserowany) co
uniemożliwiło Radnym zapoznanie się z jego treścią.

Pan Marek Sawicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w
Kłobucku wyjaśnił, że w programie źle były skserowane tylko nagłówki w
poszczególnych tabelach, natomiast sama treść programu była czytelna. Dodał, że
program został przekazany Radnym na dwa tygodnie przed sesją, w związku z tym
Radni mieli dostatecznie dużo czasu na zgłaszanie uwag do obsługi Rady Powiatu,
gdzie można było otrzymywać czytelne egzemplarze programu.
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Pan Piotr Derejczyk – powiedział, że program opracowany został w formie tabel,
ponadto „ może to jest moje niedopatrzenie, ale sprawdziłem to dopiero w sobotę i w
związku z tym nie miałem możliwości zgłosić się do Biura Rady po czytelny
egzemplarz”.

Pan Henryk Mach – wniósł o utrzymanie programu w porządku obrad tej sesji, aby
Dyrektor ZOZ wstępnie odniósł się do jego treści.

Pan Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu
w Kłobucku z wyłączeniem punktu 4 tj. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ............................................................................oddano 21

•

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

•

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

Porządek został przyjęty jednogłośnie.
PKT. 5 - Wnioski i zapytania mieszkańców.
Nie zgłoszono.

PKT. 6 - Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Pan Tadeusz Witt – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności
Zarządu z okresu między sesjami.

Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 5 lutego 2007 roku do 5 marca 2007
roku przedstawił Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Pan Zenon Witek – skierował zapytanie do Starosty Kłobuckiego, jakie wydziały
zostaną utworzone w filii Akademii Ekonomicznej z Wrocławia w ZS Nr 1 w
Kłobucku.

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że w dniu 27 lutego 2007 roku została
podpisana umowa na uruchomienie w październiku br. w ZS Nr 1 w Kłobucku
Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu.

Pan Tadeusz Witt – dodał, że będzie to kierunek technologii żywienia.

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że w okresie międzysesyjnym odbyło się
spotkanie przedstawicieli powiatów myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego,
częstochowskiego ziemskiego i miasta Częstochowy, które zostało poświęcone
racjonalizacji struktury świadczeń zdrowotnych w subregionie. Zapytał, kto był
inicjatorem spotkania.

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że organizatorem spotkania był
Wiceprezydent Częstochowy - Pan Jacek Bełnarski. Poinformował, że spotkanie
zostało poświęcone analizie potrzeb w dziedzinie lecznictwa zamkniętego.

Nie zgłoszono więcej pytań do treści przedstawionego sprawozdania.

PKT. 7 - Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Zenon Witek – poinformował, że otrzymana odpowiedź w sprawie zadłużenia
ZOZ z dnia 27 lutego jest niesatysfakcjonująca. Ponownie zwrócił się z prośbą o
udzielenie odpowiedzi na zapytanie, „jakie zadłużenie rzeczywiste ZOZ-u było w
roku 2002, a jakiej jest na dzień dzisiejszy, chodzi tylko o dwie cyfry z tych dwóch
lat”.
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Pani Iwona Sadek – zasygnalizowała, że na drodze Nr 2064 – Herby – Puszczew stale
jest uszkadzany znak drogowy o dwóch niebezpiecznych zakrętach. Zaproponowała,
umieszczenie znaku na ścianie wiaduktu.

Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, że znak w terminie możliwie jak najszybszym
zostanie umieszczony po stronie powiatu kłobuckiego.

Pan Piotr Derejczyk – zapytał, jakie Zarząd podjął działania w związku z przejęciem
szkoły w miejscowości Hutka na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że został nawiązany kontakt z
„Towarzystwem Przyjaciół Dzieci” w zakresie ewentualnego wykorzystania obiektu
na warsztaty terapii zajęciowej dla młodzieży po obowiązku szkolnym
tj. po 18 roku życia.

Pani Małgorzata Ferenc – zapytała, kiedy może spodziewać się odpowiedzi na
pismo, które złożyła w PZD w Kłobucku w dniu 14 lutego br.

Pani Barbara Kosińska – Buss – wyjaśniła, że odpowiedź na interpelację powinna
zostać udzielona w ciągu 14 dni, natomiast jeżeli pismo to w ciągu miesiąca.

Pan Piotr Derejczyk – poprosił Starostę o informację w sprawie przebiegu naboru na
kierownicze stanowiska (naczelników wydziałów) w Starostwie Powiatowym w
Kłobucku.

Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że nie było ogłaszanych konkursów na
stanowiska naczelników wydziałów, osoby te są zatrudniane jako pełniące
obowiązki

na

czas

urlopowania

poprzednich

naczelników

(Pana

Mariana

Szyińskiego oraz Pana Macieja Biernackiego). Podkreślił, że w takich przypadkach
nie ma wymogu ogłaszania konkursu.
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Nie zgłoszono więcej zapytań, interpelacji.

PKT. 8 - Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego
Rady Powiatu.
Przewodniczący Tadeusz Witt – przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady
Powiatu w Kłobucku w okresie między sesjami:
•

skarga od pana Marcina Szablewskiego na działalność ZOZ w Kłobucku,

•

skarga Pana Jana Polisa na Nadzór Budowlany Gminy, który nieprawnie
wtargnął na posesję i wkopał studnię kanalizacyjną,

•

skarga Pana Władysława Kurzawy w sprawie cofnięcia pozwolenia
wodnoprawnego z dnia 24 lutego 2003 roku,

•

skarga Pani Małgorzaty Kocik – Kowalczuk na działalność Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku Panią Izabelę Młodej,

•

pismo od mieszkańców wsi Wrzosy – Wilcza Góra w sprawie wykonania
nakładki,

Poinformował, że pisma te zostały skierowane do poszczególnych Naczelników
Wydziałów, Dyrektorów o złożenie wyjaśnień w sprawach j/w.

Kopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

PKT. 9 - Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez
Komisje w okresie między sesjami.
Pan Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie
wniosków podjętych w okresie między sesjami.
Kopie wniosków
• Komisji Ochrony Zdrowia,
• Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej,
• Komisji Rolnictwa, ochrony Środowiska i Infrastruktury,
stanowią załącznik do protokołu.
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Pan Henryk Mach – zapytał, jak Komisja Budżetu ustosunkowała się do wniosku
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kłobucku ( o wykreślenie
w opisie § 4300 zapisu „ścinka poboczy” w projekcie uchwały Rady Powiatu w
Kłobucku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska) .
Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że w punkcie 22 tj. podjęcie uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok Przewodniczący
Komisji Budżetu przedstawi stanowisko Komisji w tej sprawie.

Pan Zenon Witek – odniósł się do wniosku Komisji Ochrony Zdrowia ( w sprawie
udzielenia rzetelnej informacji na temat służby zdrowia w powiecie kłobuckim i
zamieszczenie jej na łamach prasy lokalnej) i zapytał kiedy ukazała się niniejsza
informacja.

Pan Marek Sawicki – odpowiedział, że informacja ukazała się w piątkowym dodatku
kłobuckim Dziennika Zachodniego.

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że po artykule w gazecie wyborczej nt.
służby zdrowia w powiecie kłobuckim ukazała się pewna nadinterpretacja słów
przez Panią Redaktor, a mianowicie personel w Krzepicach na podstawie tego
artykułu wywnioskował, że szpital w Krzepicach będzie likwidowany. Zwrócił
uwagę, że jeżeli wspomniał o łóżkach długoterminowych to wcale nie oznaczało to,
że Starosta zmierza do likwidacji szpitala. Wyraził nadzieję, że po piątkowym
artykule, który ukazał się w Dzienniku Zachodnim temat został wyjaśniony.

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że w Starostwie brakuje rzecznika prasowego,
nie byłoby wówczas tego typu przekłamań. Stanowisko powinno zostać
wypracowane wspólnie, a następnie przedstawione w prasie przez rzecznika.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku wręczył nagrodę Pani
Ewelinie Zając za wybitne osiągnięcia sportowe (nagrodę imieniu Pani Eweliny Zając
odebrał jej ojciec).
9

PKT. 10 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Pan Tadeusz Witt – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Zgłoszono trzy kandydatury i jednogłośnie

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni:
1. Przewodnicząca – Aleksandra BANASIAK
2. Członek – Wiesław DRYNDA
3. Członek – Iwona SADEK

PKT. 11 - Informacja o współpracy samorządu powiatowego z organizacjami
pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia przedstawił informację w sprawie współpracy samorządu powiatowego z
organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Kopia informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Jerzy Bardziński – zalecił, aby wnikliwie rozpatrzyć dobór terminu dożynek
powiatowych, ponieważ Częstochowa również organizuje tego typu imprezę na
swoim terenie.

Pan Henryk Kiepura – poinformował, że dożynki odbędą się na stadionie OSiR 9
września 2007 roku.

Pani Aleksandra Banasiak –

poinformowała, że w roku ubiegłym odbył się na

terenie Kłobucka I Festiwal Zespołów Folklorystycznych, podczas którego
uczestniczyło 11 – 12 zespołów jednocześnie wyrażając nadzieje, że w tym roku
odbędzie się po raz drugi. Zwróciła uwagę, że powiat dofinansował festiwal kwotą
2. 000 zł, co niestety nie jest wystarczające na zorganizowanie tego typu festiwalu.
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Pan Henryk Mach – skierował zapytanie do Pana Henryka Kiepury, jaka jest jego
wizja współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zwrócił uwagę, że co roku
cyklicznie powinien być prowadzony powiatowy przegląd twórczości kulturalnej w
Domu Kultury w Kłobucku.

Pan Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, że powiat jest ubogi, jeżeli chodzi o tego typu
imprezy. Wyraził nadzieję, że roku przyszłym uda się zorganizować przegląd
twórczości kulturalnej w Ośrodku Kultury w Kłobucku. Ponadto dodał, że priorytety
nakreśla Rada przyjmując program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a
dobrym objawem jest to, że program w roku bieżącym kształtuje się na poziomie
74.000 zł. Ponadto dodał, że spotkanie z prezesami organizacji pozarządowych
zostało

zorganizowane

zanim

taka

propozycja

wpłynęła

do

Biura

Rady.

Poinformował również, że na spotkaniu styczniowym obecni byli przedstawiciele
organizacji pozarządowych, którzy reprezentowali 148 stowarzyszeń ze 170, które na
terenie Powiatu Kłobuckiego działają.

Nie zgłoszono więcej zapytań do treści przedstawionej informacji.

PKT. 12 - Ochrona środowiska w powiecie kłobuckim:
− powiatowy program utylizacji azbestu,
− możliwość utworzenia powiatowego wysypiska śmieci,
− ocena stopnia wykorzystania kopalin,
Pan Marek Sroka - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w
Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił kolejno informacje, których kopie
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Małgorzata Ferenc – zapytała, czy mieszkańcy poszczególnych gmin mogą
liczyć na pomoc ze strony Powiatu w związku z usunięciem eternitu z dachów.

Pan Marek Sroka – odpowiedział, że mieszkańcy nie mogą liczyć na pomoc Powiatu
w usuwaniu eternitu z dachu. Podkreślił, że to gmina musi zidentyfikować problem,
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przedłożyć zbiorczy wniosek i dopiero wówczas mieszkańcy mogą liczyć na
dofinansowanie.

Pani Małgorzata Ferenc – zapytała, czy mieszkańcy w związku z usuwaniem eternitu
z powierzchni dachu będą ponosić jakieś koszty.

Pan Marek Sroka – odpowiedział, że usunięcie i utylizacja eternitu z powierzchni
dachów finansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w formie
pożyczki, którą trzeba będzie spłacić.

Pani Iwona Sadek – zasygnalizowała o kilkuletnim problemie jakim jest nielegalna
żwirowania na terenie Wręczycy Wielkiej. Zapytała, jaki na dzień dzisiejszy istnieje
sposób, aby zlikwidować nielegalną żwirownię.

Pan Marek Sroka – odpowiedział, że należy złożyć informację w tej sprawie do
Wydziału Ochrony Środowiska, aby temat zidentyfikować i rozpoznać. Na dzień
dzisiejszy takiej oficjalnej informacji wydział nie posiada.

Pani Iwona Sadek – poinformowała, że nielegalne żwirownie znajdują się również na
terenie lasów obok wsi Truskolasy, które w chwili obecnej zostały zamienione na
wysypiska śmieci.

Pan Marek Sroka – odpowiedział, że właściciel odpowiada za swój prywatny grunt,
jedyne co może zrobić Inspektorat Ochrony Środowiska to nakazać usunąć śmieci i
nałożyć karę.

Pan Henryk Mach – zapytał, czy Wydział Ochrony Środowiska dostrzega problem
utylizacji odpadów zwierzęcych. Zwrócił uwagę, że problem jest bardzo rozległy,
którego nie należy bagatelizować i podjąć odpowiednie działania, aby problem
odpowiednio rozwiązać.

Zaproponował, aby w PFOŚ zabezpieczyć środki na

rozwiązanie zasygnalizowanego problemu.
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Pan Wiesław Drynda – zwrócił uwagę, że Gmina Przystajń podpisała umowę
ryczałtowa z firmą, która zabiera zgłoszone przez mieszkańców padłe zwierzęta z
gospodarstw domowych na koszt Urzędu Gminy. Dodał, że mieszkańcy nie ponoszą
w tym zakresie żadnych kosztów.

Pan Marek Sroka – zapewnił, że w zgłoszonym temacie dokona odpowiedniego
rozeznania.

Nie zgłoszono więcej zapytań do treści przedstawionych informacji.
PKT.13 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił o
przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Pan Marek Sroka – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w
Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwałę wraz z uzasadnieniem.

Pan Marek Sawicki – odniósł się do paragrafu 2440 – i zapytał jaka kwota jest
przeznaczona na wspomaganie działań proekologicznych – sprzątanie świata.

Pan Marek Sroka – odpowiedział, że paragraf 2440 to wspomaganie działań
proekologicznych, dofinansowanie akcji ekologicznych, „Sprzątanie Świata” oraz
„Dzień Ziemi”, w którym planowana kwota na 2007 to 20.000 zł. Zaznaczył, że
środki na ten cel mogą być przyznane tylko wówczas, kiedy zakres tych działań
będzie miał charakter ponadgminny.

Pani Małgorzata Ferenc – zapytała, czy gminy w ramach planu PFOŚ na 2007 rok
mogą liczyć na pomoc w utylizacji padłych zwierząt.

13

Pan Marek Sroka – odpowiedział, że utylizacja zwierząt nie jest zadaniem Starostwa,
każda gmina usuwa padłą zwierzynę we własnym zakresie.

Pan Witek Zenon – odniósł się do paragrafu 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne
funduszy celowych i poprosił o szczegółowe sprecyzowanie wydatkowania kwoty
52. 216 zł.

Pan Marek Sroka – odpowiedział, że kwota 52.216 jest zabezpieczona w planie PFOŚ
na termomodernizację szpitali Powiatu Kłobuckiego.
Radni nie zgłosili więcej pytań, ani uwag do treści uchwały.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
Nr 42/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2007 rok.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ............................................................................oddano 14

•

głosów „ przeciw” - .................................................................oddano 4

•

głosów „wstrzymujących się” - ..............................................oddano 3

Uchwała Nr 42/VII/2007 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
PKT. 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego
Rzecznika Konsumentów za 2006 rok
Pani Monika Ryś – Powiatowy rzecznik Konsumentów przedstawiła sprawozdanie
za 2006 rok.
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Nie zgłoszono uwag, ani zapytań do treści przedstawionego sprawozdania.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
Nr 43/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok

Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ............................................................................oddano 21

•

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

•

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

Uchwała Nr 43/VII/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

PKT. 15 - Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2006 rok.
Pani Wiesława Desperak - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłobucku przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej za 2006 rok.

Pani Iwona Sadek – zapytała, czy istnieje możliwość terapii zajęciowej dla osób
psychicznie chorych na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, że tworzenie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań Wojewody.
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Pan Henryk Mach – odniósł sie do przeprowadzonej w maju 2006 roku kontroli w
Domu Dziecka w Kłobucku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która
dotyczyła nadzoru nad przestrzeganiem standarów opieki i wychowania w
placówce. Poprosił o przedstawianie zaleceń pokontrolnych w tym kontekście.

Pani

Wiesława

Desperak

–

odpowiedziała,

że

głównym

zarzutem

była

niedostateczna opieka dzieci, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych.
Dodała, że Starosta w bardzo szybkim czasie po kontroli zatrudnił w placówce
brakujących opiekunów i w chwili obecnej dzieci mają zapewnioną całościową
opiekę.

Nie zgłoszono więcej zapytań do treści przedstawionego sprawozdania, którego
kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PKT. 16 – Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku.
Pani Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłobucku przedstawiła uchwałę wraz z uzasadnieniem. Poinformowała, że w
miesiącu lutym br. Prezes Zarządu PFRON pismem WF/93w/2007 z dnia 9 lutego
2007 poinformował Starostę Kłobuckiego, że zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków
PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym na zadania wynikające z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dla powiatu
kłobuckiego na 2007 rok została przyznana w łącznej wysokości 500.570 zł. Dodała,
że na podstawie art.35a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu określa w
formie uchwały zadania, na które przeznacza środki. Propozycja podziału
przyznanej kwoty na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej została przedstawiona w załączniku do uchwały.

16

Pan Zenon Witek – zapytał, czy pracownikom PCPR znana jest sytuacja życiowa
Pani Tlałki Aleksandry z Kłobucka, której udziela pomoc finansową i przekazuje
część swojej diety.

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, że sytuacja tej Pani jest bardzo dobrze
znana pracownikom PCPR. Wyjaśniła, że Pani Tlałka otrzymuje pomoc na
dofinansowanie do artykułów osobistych, natomiast zrezygnowała z proponowanej
pomocy na protezę kończyny dolnej, na co potwierdzeniem jest stosowna
dokumentacja znajdująca się w PCPR w Kłobucku.

Radni nie zgłosili więcej pytań, ani uwag do treści uchwały.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości
środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 44/VII/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

PKT. 17 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił proponowana uchwałę.
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Radni nie zgłosili pytań do treści przedstawionej uchwały.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
Nr 45/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 45/VII/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

PKT. 18 – Podjecie uchwały w sprawie podróży służbowych radnych Rady
Powiatu w Kłobucku.
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie
Powiatowym

w

Kłobucku

przedstawił

uchwałę

wraz

z

uzasadnieniem.

Poinformował, że na podstawie art. 21. ust 4 i 5 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie

powiatowym

radnemu

przysługuje

zwrot

kosztów

podróży

służbowych na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
powiatu określił zasady zwrotu tych kosztów.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
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Nr 46/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie podróży służbowych radnych
Rady Powiatu w Kłobucku.

Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 46/VII/2007 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Po odczytaniu treści uchwały przez Komisję Uchwał i Wniosków Radny Henryk
Mach wyraził chęć zabrania głosu do jej treści. Przewodniczący Rady Powiatu w
Kłobucku nie udzielił głosu Radnemu Henrykowi Machowi.

PKT. 19 - Program rozwoju opieki zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego.
Pan Tadeusz Witt – zwrócił się do Radnych z prośbą, aby po zapoznaniu się z treścią
programu ewentualne zastrzeżenia, czy propozycje zgłaszać do Przewodniczącego
Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku. Ponadto poinformował, że
program będzie przedmiotem VIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

Pan Marek Sawicki – poinformował, że program był analizowany na trzech
posiedzeniach Komisji Ochrony Zdrowia, podczas, których był dopracowywany i
uaktualniany. Zwrócił się z prośbą, aby wszelkie uwagi, propozycje, czy zastrzeżenia
do jego treści Radni zgłaszali pisemnie.
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PKT. 20 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Stanisław Garncarek – przedstawił uchwałę wraz z uzasadnieniem.

Pan Jerzy Sądel – wyraził obawy, czy proponowana podwyżka należy się
dyrektorowi, który nie potrafi zdyscyplinować swoich pracowników. Ponadto
poinformował, że niepokojące jest to, że dyrektor nie potrafi określić zadłużenia
ZOZ.
Pani Iwona Sadek – zapytała, czy Zarząd przygotowując niniejszy projekt uchwały
wziął pod uwagę zarzuty z kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym w ZOZ.
Pan Bogdan Adamik –

poparł propozycję Starosty w sprawie podwyżki dla

Dyrektora ZOZ uzasadniając, iż na podstawie kilkuletniej współpracy z Dyrektorem
można powiedzieć, że jest on dobrym menadżerem posiadającym dużą wiedzę i
doświadczenie.

Pan Piotr Derejczyk zadał pytanie czy w głosowaniu nad projektem uchwały mogą
uczestniczyć radni – lekarze, zatrudnieni w ZOZ – ie, podlegający pod Dyrektora
służbowo? Czy nie zostaje tutaj naruszony przepis ustawy o samorządzie
powiatowym ( art.21 ust. 7 ), który mówi, że radny nie może uczestniczyć w
głosowaniu, które dotyczy jego interesu prawnego?

Pani Barbara Kosińska – Buss – odpowiedziała, że Radny Rady Powiatu, będący
jednocześnie pracownikiem ZOZ może uczestniczyć w głosowaniu, nie zostanie
naruszony interes prawny.
Radni nie zgłosili więcej pytań, ani uwag do treści uchwały.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
Nr 47/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
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Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ............................................................................oddano 15

•

głosów „ przeciw” - .................................................................oddano 4

•

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

Uchwała Nr 47/VII/2007 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
PKT. 21 – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia finansowego na
realizację I etapu projektu w zakresie działania „Pilotażowego Programu Leader +
Schemat II”.

Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że Zarząd Powiatu proponuje Radzie
uchwałę o udzielenie poręczenia spłaty środków stanowiących dofinansowanie
projektu wraz z odsetkami w łącznej kwocie do 108. 100 zł tj. należności głównej w
wysokości 88. 577 zł oraz odsetki 19.523 zł dla Lokalnej Grupy działania „Zielony
Wierzchołek Śląska” na okres do 30 listopada 2008 roku.
Radni nie zgłosili pytań, ani uwag do treści uchwały.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
Nr 48/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty
środków przekazanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na
realizację I etapu projektu w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +”
Schemat II stanowiących dofinansowanie projektu o znaku L/02/108/2006 i na
warunkach określonych w umowie zawartej w dniu 15 lutego 2007 r. dla
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Przystąpiono do głosowania.
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Głosowało 21 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 48/VII/2007 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Przewodniczący Tadeusz Witt – na prośbę Radnego Piotra Derejczyka ogłosił 15
minutową przerwę.
PKT. 22 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego
na 2007 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił o przedstawienie projektu
budżetu Powiatu na 2007 rok.

Pan Władysław Owczarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady
Powiatu w Kłobucku poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 2
marca 2007 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uwzględniając opinie
poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu. Zaproponował, aby radni zwracali się
z konkretnymi zapytaniami, ponieważ projekt budżetu był szczegółowo omawiany
na poszczególnych komisjach.

Pan Henryk Mach – poprosił o uszczegółowienie wydatków w rozdz. 75075 –
promocja jednostek samorządu terytorialnego ( 50. 000 zł).

Pani Katarzyna Bednarska – odpowiedziała, że kwota w tym rozdziale przeznaczona
będzie na współorganizację imprez powiatowych.
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Pan Henryk Kiepura – uzupełnił, że część kwoty zostanie przeznaczona na foldery
promujące powiat kłobucki.

Pan Bogdan Adamik – zapytał, jaka kwota w tym rozdziale wydatkowana została w
roku ubiegłym.

Pani Katarzyna Bednarska – odpowiedziała, że w roku 2006 na promocję powiatu
została przeznaczona kwota w wysokości 39. 600 zł.

Pan Piotr Derejczyk – poinformował, że w wyniku sumowania wydatków bieżących
w dziale 600 – transport i łączność w projekcie budżetu na 2007 rok do ogólnej sumy
brakuje 180. 000 zł.

Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki odpowiedział, że kwota ta zostanie
przeznaczona na wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku m.in.
na świadczenia pracowników, materiały, wyposażenia, pozostałe usługi remontowe.

Pan Henryk Mach – zapytał, za jaką kwotę została sprzedana strzelnica w
Krzepicach.

Pani Katarzyna Bednarska – odpowiedziała, że strzelnica została sprzedana za
163. 000 zł netto.

Pan Henryk Mach – zapytał, czym spowodowany został wzrost wynagrodzeń o
kwotę 22.000 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że kwota wyniknęła z niedoszacowania
wynagrodzeń na etapie kształtowania projektu budżetu.
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Radni nie zgłosili więcej pytań, ani uwag do treści uchwały.

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały
Nr 49/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Kłobuckiego na 2007 rok.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ............................................................................oddano 15

•

głosów „ przeciw” - .................................................................oddano 3

•

głosów „wstrzymujących się” - ..............................................oddano 3

Uchwała Nr 49/VII/2007 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

PKT. 23 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielono w punkcie 7 porządku obrad sesji.

PKT.24 - Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Henryk Mach – odniósł się do podjętej uchwały w sprawie podróży służbowych
radnych i zaproponował, aby w treści uchwały do delegowania Przewodniczącego
Rady została upoważniona konkretna osoba w poleceniu wyjazdu służbowego, tak
jak było w uchwale poprzedniej, w której upoważniony był Pan Jan Jeziorski.

Pan Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, że uchwała została już podjęta, w związku z
czym zbędna jest dyskusja w tym punkcie.

Nie zgłoszono więcej wniosków i oświadczeń.
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PKT. 27 - Wnioski i zapytania mieszkańców.
Nie zgłoszono.

PKT. 28 - Zakończenie VII Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1830
Przewodniczący Tadeusz Witt zamknął obrady VII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

PREZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Pan Tadeusz Witt

Protokołowała:
Magdalena Nowak
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