P RO T O K Ó Ł
Z IX SESJI
RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
ODBYTEJ
W DNIU 27 CZERWCA 2007 ROKU
W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU GMINY W KŁOBUCKU
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PROTOKÓŁ NR IX / 2007
Z IX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 23 CZEREWCA 2007 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 1310
Zakończyła się o godz. 2025
W sesji uczestniczyli:
1. Radni zgodnie z listą 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
Jan Praski i 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.
9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w
okresie między sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez
likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie analityki
laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez
likwidację

komórek

organizacyjnych

diagnostyki

medycznej

w

zakresie

cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez
likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
14. Informacja o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007r. w
sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w
2007 roku.
17. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na lokalnym
rynku pracy w powiecie kłobuckim oraz realizacji zadań w zakresie promocji
zatrudnienia.
18. Powiatowy program termomodernizacji obiektów prywatnych, ocena możliwości i
perspektyw.
19. Ocena możliwości i perspektyw podejmowania działań w kierunku tworzenia
warunków do inwestowania w powiecie kłobuckim.
20. Informacja nt.:” Ochrona państwowych i prywatnych gruntów rolnych. Możliwość
przekwalifikowania gruntów na grunty leśne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego
w miejscowości Panki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok.
24. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem
budżetu powiatu.
25. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów
własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Kłobucku.( kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg ).
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Kłobucku. ( kontrola w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku ).
28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ( skarga z dnia 13 kwietnia 2007r ).
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29. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ( skarga z dnia 16 maja 2007r ).
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
31. Wnioski i oświadczenia radnych.
32. Wnioski i zapytania mieszkańców.
33. Zakończenie IX Sesji Rady Powiatu.
PKT 3. - Przyjęcie porządku obrad.
Pan Zenon Witek – zaproponował usunięcie z porządku obrad punktu 11,12 i 13 . Stwierdził,
iż 29 czerwca planowane jest ogłoszenie przez Ministra Zdrowia koszyka podstawowych
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Odniósł się do tego, że materiały odnośnie ZOZ– u
otrzymywał na raty. Powiedział, że nie był wykonany audyt prawny i ekonomiczny,
wewnętrzny ani zewnętrzny.
Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki, zawnioskował o usunięcie z porządku obrad
punktu 22 - Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji
publicznej.
Pan Henryk Mach – zawnioskował o częstsze zwoływanie sesji ze względu na mnogość
podejmowanych na nich tematów. Ponadto zaproponował powołanie Komisji ds. Statutu
Powiatu oraz przesunięcie punktu 14 porządku obrad w miejsce punktu 11.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przystąpiono do głosowania wniosku radnego Zenona Witka.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ – …………………….. oddano 6

•

Głosów „ przeciw „ – ……………….oddano15

•

Głosów „ wstrzymujących się „ – …... oddano 0

Wniosek nie został podjęty.
Przystąpiono do głosowania wniosku Stanisława Garncarka.
Głosowało 21 radnych, w tym:
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•

Głosów „ za „ - ………………………….oddano 14

•

Głosów „ przeciw „ – ……………………oddano 1

•

Głosów „ wstrzymujących się „ – ……….oddano 6

Wniosek został przyjęty.
Przystąpiono do głosowania wniosku radnego Henryka

Macha w sprawie przesunięcia

punktu 14 porządku obrad w miejsce punktu 11.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ – …………………………oddano 6

•

Głosów „ przeciw „ – …………………..oddano 15

•

Głosów „ wstrzymujących się „ – ………oddano 0

Wniosek nie został przyjęty.
Przystąpiono do głosowania wniosku radnego Macha o powołanie Komisji ds. Statutu
Powiatu.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ – ………………………. oddano 7

•

Głosów „ przeciw „ – ………………… oddano 14

•

Głosów „ wstrzymujących się „ – …….. oddano 0

Wniosek nie został przyjęty.
Przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ – ………………………..oddano 15

•

Głosów „ przeciw „ – …………………..oddano 6

•

Głosów „ wstrzymujących się „ – …….. oddano 0

Zmieniony porządek obrad został przyjęty.
PKT 4. – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
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Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ - ……………………… oddano 18

•

Głosów „ przeciw „ – …………………oddano 0

•

Głosów „ wstrzymujących się „ – …….oddano 3

Protokół z VIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty.
PKT 5. – Wnioski i zapytania mieszkańców.
Pan Krystian Kotynia – Burmistrz Miasta i Gminy Krzepice, zwrócił się do radnych z prośbą
o rozdzielenie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez
likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie analityki
laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ na dwie odrębne uchwały odnoszące się do
laboratorium w Kłobucku i Krzepicach. Zadeklarował jednocześnie wsparcie finansowe
z budżetu gminy Krzepice dla laboratorium i szpitala w Krzepicach.
Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki, odniósł się do tego, iż teza o restrukturyzacji
laboratorium w Krzepicach a co za tym idzie rzekomej likwidacji szpitala, była usilnie
lansowana na sesji Rady Gminy w Krzepicach. Stwierdził, iż nikt nie jest zainteresowany
likwidacją szpitala w Krzepicach.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, likwidacja
działalności laboratoryjnej jest nierozdzielna, gdyż byłoby to sprzeczne z ustawą o Zespołach
Opieki zdrowotnej.
Pani

Danuta

Gosławska

–

Przewodnicząca

Niezależnego

Związku

Zawodowego

Pracowników Służby Zdrowia powiedziała, że uchwały odnoszące się do restrukturyzacji
ZOZ – u nie mają poparcia. Odniosła się również do kwestii konsultowania projektów uchwał
ze związkami zawodowymi.
Pan dr Krzysztof Mrożkiewicz – stwierdził, że usługi medyczne wycenione są poniżej
kosztów własnych. Nakreślił radnym wysokość deficytu generowanego przez poszczególne
poradnie specjalistyczne.
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Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice Pana Krystiana Kotyni nie został podjęty, gdyż
nie jest on radnym Rady Powiatu w Kłobucku, w związku z czym nie może składać
wniosków.
Pan Mirosław Przygoda – zapytał Pana Krystiana Kotynię, gdzie był, gdy ordynatorem
szpitala w Krzepicach był typowy złodziej.
Pan Zenon Witek – zapytał, czy radny Przygoda był świadkiem sytuacji, że lekarz, którego
nazwał złodziejem otrzymał kwotę 400 złotych. Powiedział, że takich rzeczy się nie mówi na
sesji.
Pan Mirosław Przygoda – odpowiedział, iż jest to w 100 % prawda.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, że takie oskarżenia nie powinny mieć miejsca na tej sali.
PKT 6. - Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Pan Stanisław Garncarek – przedstawił informację z działalności Zarządu z okresu między
sesjami, stanowiącą załącznik do protokołu z sesji.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał o środki finansowe z programu subregionalnego i możliwość
ich wykorzystania dla celów informatyzacji administracji na terenie powiatu kłobuckiego.
Zapytał ponadto czy działania są na etapie koncepcji czy też konkretnych działań.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że tematem informatyzacji zajmuje się Pan
Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu.
Pan Piotr Derejczyk – poprosił, ażeby nadać tym działaniom priorytetowe znaczenie, ze
względu na fakt, iż gminy do połowy przyszłego roku zobligowane są do wdrożenia
elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
Pan Maciej Biernacki – powiedział, że liderem programu 2.1 jest Urząd Miasta Częstochowa,
a liderami programu 2.2 są powiaty. Dodał ponadto, że programy te nie zostały jeszcze
zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski.
Pan Zenon Witek – skierował pytanie do Starosty, czy Zarząd Powiatu nie przyjął jakiejś
alternatywy, jeżeli chodzi o przekształcenie ZOZ – u, gdyż jego zdaniem obecna wersja
przekształcenia jest niekorzystna dla pracowników.
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Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że Zarząd analizował inne warianty np.
prywatyzacja całego ZOZ –u.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał o termin remontu przejścia dla pieszych w miejscowości
Ostrowy oraz remontu drogi Kocin Stary-Ostrowy. Ponadto poruszył temat udrażniania
rowów wzdłuż dróg powiatowych, oraz przycinki gałęzi drzew (nadmiernie wystających nad
jezdnię) jako przykład podał drogę Borowianka – Kuźnica.
Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że odpowiedzi na powyższe zapytania udzieli Pan
Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku pod koniec bieżącej sesji.
Pan Władysław Owczarek – zwrócił się z zapytaniem do Pana Juliana Chyry - Komendanta
Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, w sprawie rozwiązania sytuacji panującej przy
ulicy Strażackiej w miejscowości Kamyk, przy której znajduje się Cukiernia „ Consonni”,
gdzie w soboty i niedziele nie można przejechać ze względu na samochody parkujące po obu
stronach ulicy. Ponadto poruszył temat braku oznaczenia poziomego i ograniczeń prędkości
na drodze wojewódzkiej na odcinku Biała - Łobodno.
Pan Julian Chyra – odpowiedział, że osobiście rozmawiał z właścicielem Cukierni
„Consonni”, który widząc problem podjął próbę zakupu od sąsiada działki z przeznaczeniem
na parking. W kwestii drogi Biała – Łobodno, odpowiedział, iż temat ten zostanie przekazany
zarządcy drogi.
Pan Zenon Witek – skierował zapytanie do Starosty, czy jest jakaś szansa na wykonanie
chodnika na odcinku drogi Kamyk – Biała.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że jest to droga wojewódzka, w związku z czym
każdy postulat jest zgłaszany do zarządcy.
Pani Małgorzata Ferenc – zapytała o możliwość wybudowania chodnika w miejscowości
Gruszewnia w świetle likwidacji pobocza tej drogi.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że jest to droga krajowa. Poprosił Pana Krzysztofa
Nowaka – Burmistrza Gminy Kłobuck o informacje na ten temat.
Pan Krzysztof Nowak – odpowiedział, że gmina nie może przy drodze krajowej budować
chodników, w związku z czym postulat ten powinien zostać zgłoszony do Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad. Ponadto stwierdził, iż za 3-4 lata w Gruszewni planowana jest
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budowa kanalizacji, w związku z czym podał pod wątpliwość sens budowy chodnika przed
tym terminem.
PKT 8. - Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego
Rady Powiatu.
Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu i
Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:
1. pismo radnego Piotra Derejczyka w sprawie udostępnienia radnym projektów
protokołów z sesji Rady Powiatu w formie elektronicznej,
2. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr
47 / 2007 z dnia 5 marca w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
3. pismo dyrektora ZOZ – u w Kłobucku, informujące o terminie przeprowadzenia
strajku ostrzegawczego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
4. pismo dyrektora ZOZ – u w Kłobucku, informujące o terminie jednodniowego strajku
absencyjnego,
5. pismo dyrektora ZOZ – u w Kłobucku, informujące, że z powodu strajku
absencyjnego lekarzy, w dniu 15 maja udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie
powiatu będzie zabezpieczone,
6. pismo radnego Zenona Witka w sprawie przejścia z Komisji Porządku Publicznego do
Komisji Zdrowia.
PKT 9. - Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
Pan Marek Sawicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, poinformował, że na
posiedzeniu Komisji w dniu 1 czerwca 2007 roku podjęto następujący wniosek skierowany do
Komitetu Strajkowego przy ZOZ Kłobuck:
Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia zwracają się z prośbą do Komitetu Strajkowego o
rozważenie możliwości zaprzestania strajku w placówkach POZ na terenie powiatu
kłobuckiego.
Odczytał również odpowiedź na powyższy wniosek, Przewodniczącego Komitetu
Strajkowego dr Stanisława Maliny z którego wynikało, iż nie zaistniały żadne okoliczności do
zaprzestania strajku (Rząd RP nie spełnił postulatów strajkowych ani nie podjął rozmów).
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Pan Wiesław Drynda – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, przedstawił wniosek
skierowany do Starosty Kłobuckiego, o zorganizowanie spotkania z wójtami i burmistrzami
powiatu kłobuckiego, na którym zostanie omówiony i przeanalizowany stan bezpieczeństwa
pożarowego na terenie powiatu w rozbiciu na poszczególne gminy.
PKT 10. - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszono kandydatury trzech radnych, w związku z czym po głosowaniu, w którym udział
wzięło 21 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ – …………………………..oddano 16

•

głosów „ przeciw „ – ……………………. oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ – ………..oddano 5

w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli:
1. Wiesław Drynda

– Przewodniczący,

2. Aleksandra Banasiak – Członek,
3. Mirosław Przygoda – Członek.
Pan Tadeusz Witt zarządził 10 minutową przerwę.
Pan Tadeusz Witt - poinformował, iż w trakcie przerwy na jego ręce wpłynął wniosek o
wyłączenie z udziału w głosowaniu nad projektami uchwał dotyczącymi przekształcenia
ZOZ –u następujących radnych: Bogdana Adamika, Marka Sawickiego i Waldemara Robaka
bądź zarządzenie głosowania tajnego ze względu na fakt, iż są oni pracownikami SP ZOZ , w
związku z czym przedmiotowe uchwały dotyczą ich interesu prawnego. Powyższy wniosek
stanowi załącznik do protokołu z sesji. Przewodniczący Rady poprosił radczynię prawną o
aktualną wykładnię w świetle obowiązującego ustawodawstwa.
Pani Barbara Kosińska – Bus – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,
stwierdziła, że nie ma prawnych możliwości wyłączenia radnego z głosowania. Wyjaśniła, że
wprawdzie istnieje w ustawie zapis mówiący o tym, że radny nie może brać udziału w
głosowaniu dotyczącym jego interesu prawnego, jednakże nie może być to interes
hipotetyczny, a obecnie istniejący. W kwestii możliwości przeprowadzenia głosowania
tajnego wyjaśniła, iż głosowania odbywają się w formie jawnej, chyba, że przepisy ustawy
stanowią inaczej. Zatem głosowanie tajne jest możliwe tylko w przypadkach, w których

11
ustawodawca określił taką formę głosowania. Mając powyższe na względzie stwierdziła, iż,
w jej ocenie powyższy wniosek należy uznać za bezprzedmiotowy.
Pan Piotr Derejczyk – nie zgodził się z przedmówczynią, nawiązując do komentarza prof.
Łotysza do ustawy o samorządzie powiatowym, w którym sytuację likwidacji działalności
statutowej jednostki powiatowej uważa on za przykład właściwy do wyłączenia radnego z
głosowania.
Pani Barbara Kosińska – Bus – odpowiedziała, iż na tej samej zasadzie Sejm RP nie mógłby
podjąć ustawy dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż każdy poseł jest
jednocześnie płatnikiem podatków.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, iż w świetle wyjaśnień Radcy Prawnego wniosek zostaje
oddalony.
PKT 11. - Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie
analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, nawiązał do
wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice, stwierdzając, iż
prywatyzacja części analityki laboratoryjnej jest prawnie niemożliwa. Powiedział, że
likwidacja analityki laboratoryjnej jest likwidacją ze struktur ZOZ – u, a nie likwidacją
całkowitą i do momentu kiedy nie będzie ona prowadzona przez podmiot zewnętrzny musi
być prowadzona przez ZOZ. Jednocześnie odniósł się do obaw Burmistrza Krzepic,
wyjaśniając, że posiadanie własnego laboratorium nie jest warunkiem koniecznym włączenia
do sieci szpitali. Stwierdził, iż laboratoria działające poza strukturą ZOZ są tańsze, a jednym z
kryteriów włączenia szpitali do sieci jest ich kondycja finansowa. Poinformował, że szpital w
Krzepicach w roku ubiegłym wygenerował ponad pół miliona długu. Ponadto stwierdził, iż
jego zdaniem, zaniechanie działań restrukturyzacyjnych doprowadzi do upadłości szpitala.
Pan Marek Sawicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku,
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały.
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Pan Jerzy Sądel – odniósł się do zatrudnienia przez Pana Mariana Nowaka byłego Starosty
Kłobuckiego Pana Perza, rzekomego kolegi partyjnego pana Dyrektora i związku tego
zatrudnienia z restrukturyzacją ZOZ – u.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, iż nie widzi żadnego związku pomiędzy zatrudnieniem
byłego Starosty a restrukturyzacją ZOZ – u, wyjaśnił również, że nie należy do żadnej partii i
dlatego Pan Jan Perz nie jest jego kolegą partyjnym.
Pan Zenon Witek – stwierdził, iż ZOZ w Kłobucku w aktualnej formie jest jak dinozaur,
ewenement na skalę Polski, a może nawet Europy i dlatego trzeba coś w tej sprawie zrobić.
Odniósł się również do kosztów funkcjonowania specjalistyki i ambulatorium i zapytał jaką
gwarancję na wykonywanie badań dla POZ-ów oraz szpitala, da Dyrektor ZOZ–u osobom
chętnym na ich prowadzenie.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że nie można podpisać umowy np. z laboratorium w
Częstochowie, które wynajmuje laboratorium w Kłobucku czy Krzepicach; konieczność
szybkiego wykonywania badań warunkuje to, że laboratorium musi mieścić się w szpitalu.
Odniósł się do faktu, iż obecne ustawodawstwo prywatnym podmiotom działającym na rynku
medycznym daje lepsze warunki do funkcjonowania niż podmiotom państwowym.
Pan Zenon Witek – odniósł się do zagwarantowanego rocznego okresu pracy dla
pracowników restrukturyzowanych jednostek ZOZ – u.
Pan Marian Nowak – powiedział, że nie ma możliwości prawnych, ażeby okres ten wynosił
10 czy 15 lat.
Pan Zenon Witek – poruszył kwestię podpisywania przez ZOZ kontraktów z NFOZ
dotyczących laboratoriów. W związku z czym laboratoria cały czas uzależnione są od innych
jednostek takich jak ZOZ czy POZ–y. Zapytał Pana Dyrektora czy podczas przetargu
ograniczonego będzie do osób przystępujących do niego wyciągał przychylną rękę. W kwestii
ilości zleceń dla laboratoriów odniósł się do spotkania z szefem Rady Pracowniczej Panem
dr Maliną, który stwierdził, że zleca mało badań, gdyż na tym oszczędza.
Pan Marek Sawicki – powiedział, że stanowisko Komisji Ochrony Zdrowia jest takie, aby
tym osobom, które będą przejmowały laboratoria bądź specjalistkę dać możliwie
preferencyjne warunki i niezbędną pomoc prawną.
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Pan Henryk Mach –wyraził swoje wątpliwości dotyczące gwarancji pracowniczych przy
restrukturyzacji służby zdrowia. Ponadto poddał pod wątpliwość wpływ prywatyzacji
cytodiagnostyki, ginekologii i specjalistki na poprawę sytuacji finansowej ZOZ-u. w
przeddzień ukazania się koszyka świadczeń gwarantowanych, a co za tym idzie możliwości
wyższej niż obecnie wyceny prac przez nich realizowane.
Pan Piotr Derejczyk – odniósł się do tego, iż, w kontekście planowanej restrukturyzacji, nie
posiada rzetelnej wiedzy na temat sytuacji finansowej ZOZ – u. Powiedział, iż nie ma takiej
informacji sporządzonej przez biegłego rewidenta. Ponadto dodał, iż nie został
przeprowadzony audyt prawny ZOZ – u w zakresie zawartych umów, co może mieć
znaczenie w przypadku likwidacji opieki specjalistycznej. Odniósł się ponadto do
dwukrotnego uniemożliwienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu podjęcia działań
kontrolnych w ZOZ –ie oraz zastrzeżeń członków Komisji podczas przeprowadzonej kontroli.
Pan Władysław Owczarek – wyjaśnił, iż zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej odnosiły się nie do
ZOZ – u, a do inwestycji wykonanych w szpitalu w Krzepicach. Ponadto dodał, że miało to
miejsce za kadencji Panów Obersztyna i Kośnika, w związku z czym nie dotyczy obecnego
Dyrektora ZOZ – u. Powiedział, iż nie powinniśmy się obawiać prywatyzacji, argumentując
to przykładem udanej prywatyzacji stomatologii w poprzedniej kadencji Rady Powiatu.
Pani Iwona Sadek – powiedziała, iż w materiałach dla radnych z ZOZ – u jest zawarta
informacja, że największe zadłużenie generowane jest przez ginekologię i poradnię chorób
płuc . W związku z tym zapytała, czy istnieją jakieś programy krajowe mogące umożliwić
pozyskanie środków finansowych dla ZOZ –u.
Pan Marian Nowak – powiedział, iż istnieją krajowe programy profilaktyczne prowadzone
przez Ministerstwo Zdrowia bądź Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, np. program
profilaktyki raka szyjki macicy. Jednakże są one tak skalkulowane, że ZOZ często musi
jeszcze do nich dołożyć.
Odniósł się do faktu, iż radny Piotr Derejczyk rozsiewa nieprawdziwe informacje dotyczące
utrudniania przeprowadzenia przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej kontroli w ZOZ-ie.
Pan Piotr Derejczyk – powiedział, że opierał się na informacji zawartej w protokole z sesji z
czerwca 2006 roku. Dodał, iż protokół z trzeciej kontroli przeprowadzonej w ZOZ – ie w jego
przekonaniu kwalifikuje się do złamania dyscypliny finansów publicznych.
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Pan Marian Nowak – zapytał, jak radny Piotr Derejczyk może nie znać sytuacji finansowej
ZOZ –u skoro w materiałach na sesję otrzymał kompleksową informację na ten temat.
Ponadto dodał, iż było przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego ZOZ w Kłobucku
za 2005 rok przez biegłych rewidentów i nie stwierdzono nieprawidłowości w bilansie.
Odniósł się również do kosztu badania bilansu. Poinformował, że Urząd Kontroli Skarbowej
nie wskazał żadnych nieprawidłowości na skutek kontroli lat 2004 – 2005.
Pan Piotr Derejczyk – powiedział, że jeśli bilans za 2005 rok był prawidłowy to nie oznacza,
że za 2006 rok jest w stu procentach pewny.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przeczytał projekt uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych
diagnostyki medycznej w zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach
ZOZ.
Pan Piotr Derejczyk – zaproponował aby w projekcie uchwały wprowadzić następującą
zmianę zapisu § 6, punkt 1 , podpunkt a) „ W trybie przetargu ograniczonego - osobom, które
były zatrudnione w ramach umowy o pracę w ZOZ w likwidowanych komórkach na dzień
31.12.2006 r. „
Pan Władysław Owczarek – zaproponował pozostawienie projektu w pierwotnej postaci, ze
względu na osoby pracujące na kontrakcie w związku z czym przyczyniłoby się to do
uniemożliwienia wystartowania w przetargu tym osobom.
Przystąpiono do głosowania wniosku radnego Piotra Derejczyka.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ……………………………….oddano 6

•

głosów „ przeciw „ - ………………………….oddano 14

•

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

Wniosek radnego Piotra Derejczyka nie został podjęty.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w pierwotnej wersji.
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Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ……………………………….. oddano 14

•

głosów „ przeciw „ - …………………………. oddano 4

•

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

Uchwała nr 57 / IX / 2007 Rady Powiatu w Kłobucku została przyjęta i stanowi załącznik
do protokołu.
PKT 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie
cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Pan Marian Nowak – poinformował, iż laboratoria cytodiagnostyki służą na potrzeby poradni
ginekologicznej oraz, że każdy ginekolog ma zapisane w kontrakcie, iż musi wykonywać
badania cytodiagnostyczne.
Nie zgłoszono uwag.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 21 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ……………………………….. 14

•

głosów „ przeciw „ - …………………………. 4

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …………….. 3

Uchwała nr 58 / IX / 2007 Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik
do protokołu.
PKT 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej
poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Pan Marian Nowak – stwierdził, iż nie widzi zagrożenia zaniechania funkcjonowania poradni
specjalistycznych na skutek restrukturyzacji.
Pan Henryk Mach – powiedział, iż nie są uwzględniane negatywne stanowiska samorządów
w sprawie restrukturyzacji. Ponownie odniósł się do zbyt niskich kosztów wyceny usług
specjalistycznych.
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Pan Władysław Owczarek – poinformował, iż Starostwo przekazało do gminy Kłobuck z
tytułu podatku od nieruchomości 112 tysięcy złotych a nie otrzymało od 2005 roku ani
złotówki. Gmina Krzepice przekazała 28 tysięcy złotych, a pobrała 42 tysiące złotych. W
związku z powyższym zapytał, czy gminy zostaną obciążone kosztami deficytu w służbie
zdrowia.
Pan Henryk Mach – powiedział, że jesteśmy samorządem powiatowym, ustawowo
odpowiedzialnym za politykę służby zdrowia na podległym terenie.
Pan Piotr Derejczyk – poddał pod wątpliwość fakt, czy powiat jest w stanie samodzielnie
poradzić sobie z remontami ośrodków zdrowia w gminach.
Pan Stanisław Garncarek – przedstawił stanowiska Urzędu Wojewódzkiego oraz urzędów
gmin powiatu kłobuckiego w sprawie projektów uchwał dotyczących restrukturyzacji ZOZ-u.
Pan Władysław Owczarek – zwrócił się z zapytaniem do radnych będących lekarzami
weterynarii, tj. radnego Henryka Macha i Zenona Witka, czy wróciliby do poprzedniej formy
prowadzenia swojej działalności.
Pan Zenon Witek – stwierdził, że nie chciałby do niczego wracać, ponieważ teraz ma lepiej.
Zwrócił uwagę, iż jemu płaci właściciel zwierzęcia a nie NFOZ.
Pani Aleksandra Banasiak – poinformowała, iż materiały dotyczące restrukturyzacji ZOZ – u
były przedmiotem wnikliwej analizy przez Komisję Ochrony Zdrowia i zostały pozytywnie
przez nią zaopiniowane. Odnosząc się do braku stanowiska Rady Gminy Wręczyca Wielka w
kwestii restrukturyzacji ZOZ – u powiedziała, iż sesja Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej
odbędzie się 3 lipca br.
Pan Piotr Derejczyk – stwierdził, iż nadal nie posiada informacji, w jaki sposób powiat
planuje występować do urzędów gmin o dotowanie remontów gminnych ośrodków zdrowia
nie licząc się jednocześnie z ich opiniami w sprawie projektów uchwał dotyczących
restrukturyzacji ZOZ.
Pan Marian Nowak – stwierdził, że gminne ośrodki zdrowia są remontowane w miarę
możliwości finansowych, w pierwszej kolejności tam gdzie są udzielane dotacje przez gminy.
Nie zgłoszono więcej uwag.
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Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 20 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ………………………………..oddano 14

•

głosów „ przeciw „ - ………………………….oddano 4

•

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

Uchwała nr 59 / IX / 2007 Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik
do protokołu.
Pan Tadeusz Witt zarządził 10 – minutową przerwę.
PKT 14. Informacja o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – przedstawił skrót z informacji o sytuacji finansowej ZOZ – u na dzień
20 kwietnia 2007 roku, stanowiącej w całości załącznik do protokołu z sesji.
Pan Zenon Witek – zapytał, czy w związku z planowaną prywatyzacją zmniejszy się liczba
pracowników administracyjnych, technicznych i ekonomicznych w ZOZ-ie.
Pan Marian Nowak – stwierdził, iż ilość osób pracujących w administracji jest adekwatna do
potrzeb co jest związane chociażby z dużą ilością sprawozdawczości. Poinformował, że ZOZ
ze względu na niezadowalającą sytuację finansową nie przyjmuje do pracy nowych osób,
starając się sukcesywnie redukować zatrudnienie chociażby w przypadku przechodzenia
pracowników na emerytury. Poinformował, że ZOZ w poprzednim roku wypracował 1100000
zł zysku a zadłużenie ZOZ – u jest sukcesywnie redukowane, jednakże pomimo to sytuacja
finansowa ZOZ - u jest niezadowalająca.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał, czym spowodowana jest zmiana w strukturze zadłużenia
dotycząca zmniejszenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz o to, jakie koszty
ponosi ZOZ w związku ze strajkiem np. kary umowne określone w umowie z NFOZ.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że strajk trwa od 21 maja, w związku z czym nie jest
jeszcze w stanie określić wysokości strat. Poinformował, że kontrakt z NFOZ w miesiącu
maju był wykonany w całości, a problem z jego wykonaniem pojawił się dopiero w czerwcu.
Stwierdził, iż Fundusz może przyjechać na kontrole i nałożyć karę. Odnośnie pierwszego
pytania dotyczącego rezerwy, odpowiedział, że biegli zalecili jej zmniejszenie.
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Pan Piotr Derejczyk – zapytał, jakie są kary umowne w przypadku niewykonania kontraktu z
NFOZ.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że do 2 % wartości rocznej umowy.
Pan Marek Sawicki – stwierdził, że o prawdziwej sytuacji finansowej ZOZ – u dowiemy się
właściwie w sierpniu.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał o wartość kontraktu z Funduszem.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że jest to prawie 20 milionów złotych.
Pan Henryk Mach – zapytał, czy czynione są przez ZOZ działania skierowane do gmin celem
zaniechania bądź zmniejszenia podatków od nieruchomości będących własnością ZOZ – u.
Pan Marian Nowak – ZOZ pod koniec każdego roku, kieruje do gmin informacje odnośnie
potrzeb remontowo – inwestycyjnych, a gminy udzielają odpowiednich dotacji.
PKT 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Wiesław Drynda – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawił projekt
uchwały.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 60/IX/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
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PKT 16. - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 44 / VII / 2007 z dnia 5 marca 2007
r. w sprawie określania 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 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan Henryk Mach – zapytał, ile jest chętnych osób do udziału w Warsztatach Terapii
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, że na terenie powiatu jest 226 osób z
umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli potencjalnych uczestników
„Warsztatów...”.
Pan Zenon Witek – zapytał gdzie miałyby znajdować się warsztaty.
Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, że lokalizacja „Warsztatów...” jest planowana w
budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Hutka.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 61/IX/2007 zmieniająca uchwałę Nr 44 / VII / 2007 z dnia 5 marca 2007 r. w
sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego
w 2007 roku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
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PKT 17. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na
lokalnym rynku pracy w powiecie kłobuckim oraz realizacji zadań w zakresie promocji
zatrudnienia.
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku przedstawiła
powyższą informację stanowiącą załącznik do protokołu.
Pan Zenon Witek – zapytał, co dzieje się w przypadku sytuacji, w której osoba bezrobotna
bierze kredyt na rozpoczęcie działalności, a następnie jej nie uruchamia.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, że osoba taka zobligowana jest umową do
zwrotu pożyczonej kwoty w przeciągu 30 dni.
Pan Henryk Mach – zapytał jaką kwotę przeznacza PUP na składkę za ubezpieczenie
zdrowotne osób bezrobotnych.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, że nie ma konkretnej informacji co do tej
kwoty, ze względu na mijające dopiero półrocze, jednakże PUP otrzymał na ten cel sumę
około 800 tysięcy złotych . Kwota ta najprawdopodobniej nie zostanie wykorzystana w
całości, w związku z czym będzie w części podlegała zwrotowi do Wojewody.
Pan Henryk Mach – zapytał, w jaki sposób PUP dostosowuje kwalifikacje osób bezrobotnych
do potrzeb pracodawców.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, że służy temu szereg form przeciwdziałania
bezrobociu tj.: Klub Pracy, zajęcia doradców zawodowych, warsztaty czy chociażby pomoc
psychologa ułatwiające poruszanie się na rynku pracy.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał, w jakim procencie osoby odbywające szkolenia potem
znajdują zatrudnienie.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, że odnośnie szkoleń grupowych jest to 36 %
szkolonych, a szkoleń indywidualnych jest to prawie 100 %.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał, czy jest prowadzona statystyka dotycząca rodzajów pracy na
które PUP nie może znaleźć chętnych do pracy oraz osób bezrobotnych, które są
zarejestrowane, a nie chcą podjąć pracy.
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Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, iż prowadzona jest statystyka ilości osób
bezrobotnych podejmujących zatrudnienie oraz ilości przyjmowanych ofert pracy.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał, w jaki sposób tworzony jest plan szkoleń realizowanych przez
PUP.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, że plany szkoleń tworzone są na podstawie
obserwacji lokalnego rynku pracy w tym m. in. ogłoszeń prasowych. Dodała, iż w kontekście
szybkich zmian na rynku pracy PUP podchodzi do tematu szkoleń bardzo elastycznie.
PKT 18. Powiatowy program termomodernizacji obiektów prywatnych, ocena
możliwości i perspektyw.
Pan Tadeusz Witt – poinformował, że ponad 2 lata temu został opracowany program
termomodernizacji obiektów prywatnych, jednakże gminy powiatu kłobuckiego nie wykazały
zainteresowania kwestią termomodernizacji. Dodał, że program taki aktualnie jest
realizowany przez gminę Lubliniec.
Pan Henryk Mach – zapytał, czym był spowodowany brak zainteresowania ze strony gmin.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że gminy były zniechęcone, gdyż podobna sytuacja miała
miejsce chociażby w przypadku budowy kanalizacji. Nie mogąc zrealizować tzw. efektu
ekologicznego mając maksymalnie 40 % przyłączeń na wymagane 80 % były zobligowane do
zwrotów dotacji. Poinformował, że bardzo aktywnie prowadził rozmowy z wójtami i
burmistrzami, jednakże nie zanosi się na to, iż program ten zostanie zrealizowany. Jeżeli
którakolwiek z gmin zwróci się do Starostwa z inicjatywą w tym temacie zostanie on podjęty
powtórnie.
PKT 19. Ocena możliwości i perspektyw podejmowania działań w kierunku tworzenia
warunków do inwestowania w powiecie kłobuckim.
Pan Stanisław Garncarek – przedstawił informację nt. możliwości i perspektyw
podejmowania działań w kierunku tworzenia warunków do inwestowania w powiecie
kłobuckim, stanowiącą załącznik do protokołu z sesji. Zwrócił uwagę na fakt, iż głównymi
podmiotami mogącymi podejmować takie działania są gminy, a rola Starostwa jest pośrednia
i odnosi się głównie do maksymalnej pomocy ewentualnym inwestorom.

22
Pan Piotr Derejczyk – zapytał, czy są planowane szkolenia organizowane przez Starostwo
oraz o możliwość uwzględnienia w zakresie udostępnienia danych geodezyjnych protokołu
http w ramach projektu SEKAP.
Pan Stanisław Garncarek -

odpowiedział, że Starostwo zorganizowało szkolenie dla

przedsiębiorców oraz rolników. Odnośnie tematu danych geodezyjnych osobą która
merytorycznie mogłaby się wypowiedzieć jest Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa
nieobecny na sesji ze względów zdrowotnych.
Pan Henryk Mach – stwierdził, iż powiat powinien być koordynatorem działań mających na
celu pozyskanie inwestorów przez gminy.
Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że w praktyce nie jest łatwe pozyskanie inwestorów o
czym Pan radny wie, gdyż był Przewodniczącym Rady Gminy.
Pan Henryk Mach – stwierdził, iż szczęściu trzeba sprzyjać, próbując się pokazywać oraz
wprowadzając udogodnienia takie jak np. zwolnienia od podatku.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że kwestiami zwolnień z podatku zajmują się
gminy. Nawiązał ponadto do prób sprzedaży przez gminę Krzepice uzbrojonego terenu pod
inwestycje o powierzchni ok. 40 ha, z czego udało się sprzedać ok. 10 ha.

PKT 20. Informacja nt.:” Ochrona państwowych i prywatnych gruntów rolnych.
Możliwość przekwalifikowania gruntów na grunty leśne „.

Pan Marek Sroka – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego, przedstawił informację nt.:” Ochrona państwowych i prywatnych gruntów
rolnych. Możliwość przekwalifikowania gruntów na grunty leśne „ stanowiącą załącznik do
protokołu z sesji.
Pan Jerzy Bardziński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, stwierdził, iż temat ten jest
szczególnie istotny w przededniu wejścia w życie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę na ważność tematu i konieczność powrotu do niego.
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PKT 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego
w miejscowości Panki.
Pan Marek Sroka – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik
do protokołu z sesji. Poinformował, że pomimo zwrócenia się do Rady Gminy Panki o zajęcie
stanowiska w przedmiotowej sprawie, Rada Powiatu nie uzyskała go.
Pan Henryk Mach – stwierdził, że w podobnych sytuacjach zawsze powinniśmy pytać o
stanowisko zainteresowanych, gdyż jest to akt prawa miejscowego.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 18 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 62 / IX / 2007 w sprawie ustalenia strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego
w miejscowości Panki została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
PKT. 23 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007
rok.
Pani Katarzyna Bednarska – Skarbnik Powiatu, przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Pan Henryk Mach – powiedział, iż w związku z brakiem opinii Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku, naruszony został § 50 Statutu
Powiatu.
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Pan Zenon Witek – zapytał, czym jest spowodowane zwiększenie wydatków w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kłobucku o kwotę 50.000,- zł. i czy te pieniądze będą przeznaczone dla
nowoprzyjętych pracowników, szefostwa czy referentów.
Pan Piotr Derejczyk – nawiązując do zał. nr 2 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego , poz. 23
- drogi Mokra – Miedźno, stwierdził, iż termin realizacji tej inwestycji powinien być
określony na rok 2009 ze względu na obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki, odpowiedział, że droga ta wymaga
modernizacji i remont zostanie wykonany przed planowanym terminem uroczystości pod
Mokrą.
Odpowiadając na pytanie Radnego Zenona Witka, stwierdził, iż zwiększenie wydatków na
wynagrodzenia w PUP w Kłobucku

o kwotę 50.000,- zł. wynika z niedoszacowania

wynagrodzeń pracowników.
Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że środki na budowę chodników w Krzepicach w
całości przekazał Urząd Miasta i Gminy w Krzepicach.
Pani Barbara Kosińska- Bus – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,
powiedziała, iż projekt uchwały jest legalny.
Pan Stanisław Garncarek – zaproponował opiniowanie projektów uchwał przez wszystkie
stałe Komisje Rady Powiatu.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał o planowany termin remontu drogi na odcinku Ostrowy –
Nowa Wieś.
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, odpowiedział, że
droga ta ujęta jest w projekcie sieci kluczowej programu subregionalnego w działaniu 7.1.1.
na lata 2008-2010.
Pan Piotr Derejczyk – zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany zapisu w załączniku nr 2
projektu uchwały, poz. 23, kolumna nr 4 - „przewidywany termin realizacji” z roku 2012 na
rok 2009.
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Pan Stanisław Garncarek – stwierdził, iż wniosek ten obecnie nie powinien być rozpatrywany,
a zgodnie z wcześniejszą sugestią radnego Henryka Macha powinien być zaopiniowany przez
Komisję Infrastruktury.
Pan Piotr Derejczyk – stwierdził, że jeżeli uchwała jest w porządku obrad, to każdy radny ma
prawo wnieść zastrzeżenia do jej treści.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez Pana Piotra Derejczyka:
Głosowało 17 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ..................................oddano

•

głosów „ przeciw „ - ..........................oddano 12

•

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

4
1

Powyższy wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, w związku z czym został
odrzucony.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ..................................oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ..........................oddano 5

•

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

Uchwała Nr 63/IX/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
Pan Zenon Witek – stwierdził, iż sesja trwa zbyt długo, w związku z czym niektórzy radni
opuszczają posiedzenie przed jej zakończeniem.
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Pan Tadeusz Witt – obiecał, iż w przyszłości nie dopuści do przeładowania programu sesji.
PKT. 24 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad
projektem budżetu powiatu.
Pani Katarzyna Bednarska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

W głosowaniu udział wzięło 16 spośród 17 obecnych radnych.
Uchwała Nr 64/IX/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad
projektem budżetu powiatu została podjęta i stanowi załącznik protokołu.
PKT. 25 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunków
dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego.
Pani Katarzyna Bednarska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały
Głosowało 17 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ..................................oddano 17
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•

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

•

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

Uchwała Nr 65 / IX / 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków
dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

PKT 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kłobucku.( kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg ).
Pan Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku,
przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do protokołu z
sesji.
Pan Piotr Derejczyk – stwierdził, iż w jego przekonaniu, upoważnienie członka zespołu
kontrolnego powinno zawierać pełny zakres kontroli
Pan Henryk Mach – stwierdził, iż zawiadomienie o terminie kontroli powinno być kierowane
do członków zespołu w postaci pisemnej. Wniósł zastrzeżenia odnośnie formy
przeprowadzania kontroli oraz treści protokołu z jej przeprowadzenia.
Pan Waldemar Robak – powiedział, że przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli
zaproponował

radnemu

Henrykowi

Machowi

funkcję

przewodniczącego

Zespołu

kontrolnego, a radnemu Piotrowi Derejczykowi funkcję sekretarza Zespołu. Radni odmówili
przyjęcia proponowanych funkcji.
Pan Piotr Derejczyk – stwierdził, że zmiana Statutu Powiatu jest konieczna, szczególnie w
zakresie prac Komisji.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 17 radnych, w tym:
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•

głosów „ za „ - ..................................oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ..........................oddano 5

•

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

Uchwała Nr 66 / IX / 2007 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kłobucku.( kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg ) została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kłobucku. ( kontrola w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku ).
Pan Waldemar Robak – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiący
załącznik do protokołu z sesji.
Nie zgłoszono uwag.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ..................................oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ..........................oddano 2

•

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

Uchwała Nr 67 / IX / 2007 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kłobucku. ( kontrola w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku ) została podjęta
i stanowi załącznik do protokołu.
PKT 28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ( skarga z dnia 16 maja 2007r ).
Pan Waldemar Robak – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiący
załącznik do protokołu z sesji.
Nie zgłoszono uwag.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 17 radnych, w tym:
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•

głosów „ za „ - ..................................oddano 16

•

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

•

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

Uchwała Nr 68 / IX / 2007 w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ( skarga z dnia 16 maja 2007r ) została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 29. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ( skarga z dnia 13 kwietnia 2007r ).
Pan Waldemar Robak – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiący
załącznik do protokołu z sesji.
Nie zgłoszono uwag.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 17 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ - ..................................oddano 16

•

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

•

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

Uchwała Nr 69 / IX / 2007 w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ( skarga z dnia 13 kwietnia 2007r ) została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 30. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, odnosząc się do
sprawy utrudnień przejezdności ulicy Strażackiej w Kamyku spowodowanej przez klientów
Firmy Consoni (parkują samochody po obydwu stronach jezdni), stwierdził, że
najprawdopodobniej zostanie tam ustawiony znak zakazu parkowania po jednej ze stron
jezdni.
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Odnośnie kwestii wytartych znaków poziomych na drogach wojewódzkich, poinformował, iż
w tym tygodniu odbędzie się przetarg na wykonanie oznakowania poziomego dróg
wojewódzkich na terenie powiatu. Poinformował, iż budowa chodnika na odcinku Biała –
Kamyk uzależniona jest od Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż PZD jest tylko
administratorem a nie właścicielem. Odpowiedział również, w kontekście pytania o przejście
dla pieszych na ul. Brzeźnickiej w Ostrowach, że była tam wykonywana nowa nakładka i że
przy pracach przy oznakowaniu poziomym planowanych na miesiąc lipiec zostanie ono
odnowione. Odniósł się również do tematu udrażniania przydrożnych rowów informując iż
prace te prowadzone są w miarę możliwości.
PKT 31. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Zenon Witek – stwierdził, że tematy na Komisjach Rady Powiatu się powtarzają. Odniósł
się również powtórnie do opuszczania obrad sesji przez radnych przed jej zakończeniem.
Pan Henryk Mach – zwrócił się z prośbą do pani Skarbnik Powiatu o wcześniejsze
przekazywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie do właściwych komisji
Rady Powiatu.
Pan Piotr Derejczyk – zgłosił następujące wnioski:
1. o przeprowadzanie konsultacji z Przewodniczącymi klubów radnych przy ustalaniu
porządku obrad sesji.
2. o częstsze posiedzenia Komisji, w przypadku zwoływania sesji jeden raz na kwartał.
3. o utworzenie Komisji Statutowej.
Pan Henryk Mach – poparł wniosek radnego Piotra Derejczyka o utworzenie Komisji
Statutowej.
Pan Jerzy Bardziński – zapytał, czy wnioski zostaną złożone na piśmie w postaci załącznika
do powyższego punktu.
Pan Piotr Derejczyk – odpowiedział, że jeżeli jest taka potrzeba to tak.
PKT 32. Wnioski i zapytania mieszkańców.
Nie zgłoszono.
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PKT 33. Zakończenie IX Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji - około godz. 2025 Pan Jerzy Bardziński
Wiceprzewodniczący rady Powiatu zamknął obrady IX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU

Tadeusz Witt

Protokołował : Tomasz Wałęga

