PROTOKÓŁ
Z XV SESJI
RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
ODBYTEJ
W DNIU 4 LUTEGO 2008 ROKU
W SALI KONFERENCYNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W
KŁOBUCKU

PROTOKÓŁ NR XV/2008
Z XV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 4 LUTEGO 2008 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 1115
Zakończyła się o godz. 1520

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 18 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji i poinformował o możliwości
wprowadzenia zmian:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
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. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce
likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce
zlikwidowanych komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu analityki
laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotów, które przejęły udzielanie
świadczeń zdrowotnych zlikwidowanych komórek organizacyjnych diagnostyki
medycznej z zakresu cytodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu w Kłobucku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Sroki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Wnioski i zapytania mieszkańców.
23. Zakończenie XV Sesji Rady Powiatu.
Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, iż porządek obrad jest zbyt długi a punkty w nim
zawarte wymagają rozważenia.
Radny Władysław Owczarek – podkreślił, iż projekty powyższych uchwał były omawiane i
analizowane na posiedzeniach wszystkich komisji stałych Rady Powiatu.
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Radny Henryk Mach – poruszył sprawę Statutu Powiatu Kłobuckiego. Powiedział, że zapisy
statutu są archaiczne i wystąpił z wnioskiem wprowadzenia do porządku obrad XV sesji Rady
Powiatu punktu dotyczącego powołania Komisji do spraw Statutu Powiatu.
Radny Władysław Owczarek – zaproponował, aby powyższy punkt został uwzględniony w
porządku obrad następnej sesji Rady Powiatu. Dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu należy
jedynie przyjąć wniosek Radnego Henryka Macha do wiadomości.
Wniosek Radnego Macha został poddany pod głosowanie.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 9

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 7

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Wniosek w sprawie powołania Komisji Statutowej został przyjęty i wprowadzony jako punkt
20 porządku obrad.
Pan Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu w
Kłobucku z uwzględnieniem punktu 20 tj. powołanie Komisji do spraw Statutu Powiatu.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2

Porządek obrad został przyjęty.
PKT. 4 –Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Nie zgłoszono uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym :
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•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4

Protokół z XIV Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
PKT 5 - Wnioski i zapytania mieszkańców.
Pan Aleksander Tokarz – przewodniczący Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy –
zapytał czy było wszczęte śledztwo w sprawie użycia kolorowych pisaków podczas tajnego
głosowania na sesji pod koniec 2006 roku i czy w tej sprawie zapadło jakieś rozstrzygnięcie.
Zapytał ponadto jaki kolor markera przypadł w udziale Staroście.
Starosta Stanisław Garncarek – udzielając odpowiedzi poinformował, że Pan Tokarz
powinien zwrócić się z takim zapytaniem do prokuratury. Odnośnie drugiego pytania
odpowiedział:„ nie chce Pana obrażać, ale co to Pana obchodzi”.
PKT. 6 - Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności
Zarządu z okresu między sesjami.
Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 28 grudnia 2007 roku do
4 lutego 2008 roku przedstawił Starosta – Stanisław Garncarek.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Henryk Mach – zapytał czym kierował się Zarząd Powiatu nie udzielając wsparcia
finansowego LZS-owi w sprawie organizacji Amatorskiej Ligii Siatkówki. Ponadto zapytał
jakie były motywy udzielenia przez Zarząd wsparcia finansowego w wysokości 1 tys. zł dla
noworocznego powiatowego spotkania strażackiego.
Radny Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia - poinformował, że zastrzeżenia Zarządu w sprawie organizacji Amatorskiej Ligii
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Siatkówki PZ LZS Kłobuck w sezonie 2007-2008 dotyczyły przede wszystkim preliminarza
złożonego przez wnioskodawcę, w którym określone zostały sumy dotyczące wyłącznie
artykułów biurowych. Zwrócił uwagę, że należało wskazać koszty związane ze sprawami
organizacyjnymi (nagrody, patronat). Podkreślił ponadto, iż sprawa LZS jest nadal otwarta.
Odnośnie drugiej kwestii wyjaśnił, iż Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów
organizacyjnych spotkania strażackiego w kwocie 800 zł. (wynajem sali, obsługa,
oświetlenie).
PKT. 7 - Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Piotr Derejczyk – poruszył kwestię dotyczącą terminu udzielania odpowiedzi na
interpelacje. Powiedział, iż zgodnie ze statutem Powiatu Kłobuckiego termin ten wynosi 14
dni i nadmienił, iż w przypadku jego ostatnich interpelacji termin udzielenia odpowiedzi
został przekroczony. Ponadto zapytał o ścieżkę legislacyjną obowiązującą w Radzie Powiatu.
Przypomniał, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w dniu 30 listopada 2007 roku
złożył projekt uchwały zmieniającej Statut Powiatu i zapytał w jakim terminie projekt ten
powinien trafić pod obrady Rady. Podkreślił, iż obowiązkiem Przewodniczącego Rady
Powiatu było przekazanie projektu uchwały do zaopiniowania przez Zarząd, po jego
ewentualnym zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Powiatu. Poruszył również
kwestię dotyczącą terminu przedkładania projektu budżetu Radzie Powiatu. Pokreślił, iż
termin ten został co prawda dotrzymany poprzez przekazanie projektu Przewodniczącemu,
jednak pozostała część Rady otrzymała projekt budżetu wraz z projektem zmieniającym
dopiero w połowie stycznia.
Radna Iwona Sadek – zapytała ile wynosi pomoc pieniężna na utrzymanie dziecka w rodzinie
zastępczej i czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie koordynuje działalność gminnej
opieki społecznej.
Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę na poprzewracane płotki przeciwśnieżne przy drodze
krajowej z Kłobucka do Waleńczowa i zapytał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Pana
Tadeusza Pułkę kiedy Krajowy Zarząd Dróg zostanie powiadomiony o tym fakcie.
Radny Jerzy Sądel – zwrócił się do Pana Tadeusza Pułki z zapytaniem czemu Powiatowy
Zarząd Dróg nie sypie piachu na drogach powiatowych.
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Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, że z Radnym Derejczykiem prowadzone były
rozmowy dotyczące powołania Komisji ds. zmian w Statucie Powiatu. Przypomniał, iż
sprawa ta została włączona do porządku obrad dzisiejszej sesji i zaznaczył, że statut zostanie
zmieniony an block.
Radny Piotr Derejczyk – podkreślił, iż jego pytanie nie dotyczyło kwestii związanej z
powołaniem Komisji Statutowej a ścieżki legislacyjnej obowiązującej w przypadku złożenia
projektu uchwały. Zapytał czy powyższy projekt uchwały został skierowany do
zaopiniowania przez Zarząd oraz komisje stałe Rady Powiatu. Powołał się na § 30 Statutu
Powiatu Kłobuckiego, który wyraźnie precyzuje, iż projekt uchwały powinien zostać
zaopiniowany przez Zarząd i poddany pod obrady wszystkich komisji stałych – w związku z
brakiem Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Nadmienił, iż projekt złożony przez Klub

Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczy wprowadzenia do Statutu Powiatu Kłobuckiego
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

oraz przepisów porządkujących postępowanie

legislacyjne. Stwierdził, iż w tym przypadku mamy do czynienia z monopolizacją inicjatywy
uchwałodawczej. Dodał ponadto, iż z wnioskiem w sprawie powołania Komisji Statutowej
powinien wystąpić Przewodniczący Rady Powiatu a nie Radny Henryk Mach.
Starosta Stanisław Garncarek – poinformował, że projekt budżetu Powiatu Kłobuckiego
został skonstruowany prawidłowo i złożony w terminie, czego dowodem jest pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wyjaśnił, że nowy kształt zapisów i wielkości kwot
określonych w poszczególnych działach projektu jest wynikiem modyfikacji wieloletniego
programu inwestycyjnego. Ponadto zaznaczył, iż 14-dniowy termin przekazania budżetu
został dotrzymany.

Dodał, że radni otrzymali zarówno pierwotny projekt budżetu, jak

również wersję zmienioną, która poddana zostanie pod obrady sesji Rady Powiatu.
Radny Piotr Derejczyk – wyjaśnił, iż nie ma zastrzeżeń co do konstrukcji budżetu.
Powiedział, iż zgodnie z przepisami ustawy Zarząd jest zobowiązany przedstawić projekt
budżetu organowi stanowiącemu, którego reprezentantem jest Przewodniczący Rady Powiatu.
Nadmienił również, iż uprawnienia Przewodniczącego zostały określone w art. 14 ust. 3
ustawy o samorządzie powiatowym. Stwierdził, iż budżet to dokument wymagający
dogłębnej analizy i dodał, że jego pierwotna wersja powinna zostać przekazana radnym w
listopadzie, zaś wersja zmieniona – w styczniu. Wtedy zmiany byłyby bardziej czytelne.
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Starosta Stanisław Garncarek – wyjaśnił, że już w momencie konstruowania projektu budżetu
wiadomo było – na podstawie zaistniałych okoliczności – że trzeba będzie dokonać zmian w
wieloletnim programie inwestycyjnym w celu dostosowania go do Regionalnego Programu
Operacyjnego. Dodał także, że radni mogli zapoznać się z budżetem odpowiednio wcześniej –
w terminach innych niż obligatoryjne.
PKT. 8 - Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego
Rady Powiatu.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady
Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:
•

Pismo Klubu Radnych „Nasz Powiat” z dnia 07.01.2008r. dotyczące rekomendacji na
członka Zarządu oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska radnego Jerzego
Bardzińskiego,

•

Pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 15.01.2008 r. dotyczące
korespondencji w sprawie akcji strajkowej,

•

Pismo radnego Piotra Derejczyka z dnia14.01.2008 r. skierowane za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu do Dyrektora ZOZ w Kłobucku w sprawie
zaprzestania pobierania krwi do analizy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miedźnie z
końcem 2007 roku,

•

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18.01.2008 roku
dotyczące kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Kłobuckiego,

•

Pismo Niezależnego Klubu Samorządowego Powiatu Kłobuckiego „Nasz Powiat” z
dnia 03.02.2008 r. w sprawie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Klubu,

•

Pismo Pana Marka Sroki z dnia 03.02.2008 r. w sprawie przeniesienia wyjaśnień na
najbliższą sesję Rady Powiatu.

Kopie pism stanowią załącznik do protokołu.
PKT. 9 - Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
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Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
wniosków podjętych w okresie między sesjami.
Kopia wniosku Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik do protokołu.
Więcej wniosków nie przedstawiono.
PKT. 10 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Zgłoszono kandydatury trzech radnych i przystąpiono do głosowania:
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

W wyniku głosowania powołano Komisję Uchwał i Wniosków w skład, której weszli
następujący Radni :
1. Aleksandra BANASIAK

– Przewodnicząca

2. Małgorzata GWORYS

– Członek

3. Mirosław PRZYGODA

– Członek

PKT. 11 – Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce
likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – poinformował, iż
projekty trzech uchwał dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku są
konsekwencją uchwał podjętych w 2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki
Zdrowotnej. Dodał, iż radni otrzymali projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i w związku z
tym nie będzie omawiał poszczególnych projektów – odpowie natomiast na ewentualne
pytania. Wyjaśnił ponadto, iż poradnie specjalistyczne nadal działają i zwrócił uwagę na
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konieczność wskazania podmiotów, które miałyby przejąć ich działalność. Nadmienił, iż
podmioty wskazane w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Nr 91/XV/2008 będą miały
prawo do przejęcia dotychczasowej działalności od ZOZ-u, czyli uzyskają cesję kontraktu na
wybrane dziedziny działalności specjalistycznej. Dodał również, iż wszystkie podmioty – z
wyjątkiem jednego – to podmioty tworzone przez pracowników. Powiedział także, że termin
zakończenia działalności przez ZOZ i przejęcia jej przez powyższe podmioty na dzień
dzisiejszy jest nieustalony, a wynika to stąd, iż podmioty te znajdują się jeszcze w trakcie
rejestrowania. Podkreślił, że przejmowanie działalności w poszczególnych dziedzinach
specjalistycznych przez wspomniane podmioty odbywać się będzie w różnych terminach ze
względu na różny stopień ich zaangażowania.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał ile podmiotów – spośród wskazanych w projekcie uchwały nie uzyskało jeszcze wpisu do rejestru jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i kiedy
ewentualnie mogłyby taki wpis uzyskać.
Pan Marian Nowak – wyjaśnił, iż poradnie w pierwszej kolejności muszą uzyskać wpis do
ewidencji działalności gospodarczej – z chwilą wpisania do rejestru uzyskują nazwę i można
je wskazać. Kolejny etap to uzyskanie opinii Sanepidu. Dopiero po otrzymaniu powyższej
opinii

możliwe jest złożenie wniosku o zarejestrowanie niepublicznego zakładu opieki

zdrowotnej. Zwrócił ponadto uwagę, iż nie wszystkie podmioty będą funkcjonowały w formie
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej – dwa gabinety ginekologiczne będą działały jako
specjalistyczne gabinety lekarskie (specjalistyczna praktyka lekarska) i w związku z tym nie
wymagają zarejestrowania u wojewody.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał czy pozostałe podmioty – poza Panem Janikiem – czekają
jeszcze na rejestrację.
Pan Marian Nowak – udzielając odpowiedzi poinformował, że Pan Janik, jako nowo
tworzony podmiot – Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Janik-Med 3”, również czeka na
rejestrację.
Radna Iwona Sadek – zapytała czy w zakresie usług okulistycznych propozycja została
złożona tylko przez jeden niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i czy ten jeden podmiot
będzie obsługiwał cały powiat w ramach powyższych usług.
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Pan Marian Nowak – wyjaśnił, że złożona została jedna oferta przez Panią MrożkiewiczSalamon. Ponadto zwrócił uwagę, iż w chwili obecnej w Kłobucku także funkcjonuje tylko
jedna poradnia okulistyczna.
Radny Henryk Mach – powiedział, że usługi specjalistyczne zostały zakontraktowane przez
ZOZ a kontrakty te obowiązują do końca bieżącego roku. Następnie zapytał czy po upływie
tego czasu podmioty przejmujące działalność od ZOZ-u same będą musiały kontraktować
usługi specjalistyczne.
Pan Marian Nowak – poinformował, że usługi specjalistyczne zostały zakontraktowane przez
ZOZ do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Jeżeli do tego czasu stosowne podmioty nie przejmą
działalności od ZOZ-u a konkurs zostanie już wyznaczony, to usługi specjalistyczne będą
kontraktowane przez ZOZ. Natomiast podmioty, które na podstawie aneksu przejmą do tego
czasu działalność – uczynią to same.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 3

Uchwała Nr 91/XV/2008 w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce
likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 12 – Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce
zlikwidowanych komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu analityki
laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
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Pan Marian Nowak – poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2008 roku ZOZ w Kłobucku
zlikwidował działalność z zakresu analityki laboratoryjnej, która została przejęta przez
Laboratorium Medyczne Dr n. med. Teresy Fryda wyłonione w drodze przetargu
nieograniczonego. Podkreślił, że jednym z warunków przetargu było utrzymanie
dotychczasowych punktów pobrań – w Szpitalu rejonowym w Kłobucku i w Krzepicach oraz
punktów pobrań w Miedźnie i Pankach. Powyższy warunek został zapisany w umowie.
Dodał, że w ramach tegorocznych uzgodnień z Laboratorium Fryda zdecydowano o
utworzeniu dodatkowych punktów pobrań – w Kamyku, Kalei i Truskolasach. Wpłynie to na
poprawę dostępności mieszkańców powiatu w zakresie usług laboratoryjnych.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia ciągłości i dostępności
usług laboratoryjnych, zwłaszcza dla szpitali. Zapytał czy szpital ma zapewnioną możliwość
24-godzinnej diagnostyki.
Pan Marian Nowak – wyjaśnił, iż świadczenie 24-godzinnych usług laboratoryjnych dla
szpitali to warunek zapisany w umowie i podkreślił, że dotyczy to zarówno szpitala
Rejonowego w Kłobucku, jak i Szpitala Rejonowego w Krzepicach.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 3

Uchwała Nr 92/XV/2008 w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce
zlikwidowanych komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej z zakresu analityki
laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
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PKT. 13 – Podjęcie uchwały w sprawie wskazania podmiotów, które przejęły udzielanie
świadczeń

zdrowotnych

zlikwidowanych

komórek

organizacyjnych

diagnostyki

medycznej z zakresu cytodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – poinformował, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z końcem
2007 roku zaprzestał udzielania świadczeń z zakresu cytodiagnostyki.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały.
Radny Henryk Kiepura – zapytał czy podmiot, który przejął udzielanie świadczeń
zdrowotnych z zakresu cytodiagnostyki nie powinien być określony jako niepubliczny zespół
opieki zdrowotnej.
Pan Marian Nowak – wyjaśnił, iż nie ma takiej potrzeby ponieważ jest to nazwa własna.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4

Uchwała Nr 93/XV/2008 w sprawie wskazania podmiotów, które przejęły udzielanie
świadczeń

zdrowotnych

zlikwidowanych

komórek

organizacyjnych

diagnostyki

medycznej z zakresu cytodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku została
podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zarządził 10-minutową przerwę.
PKT. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.
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Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 7

Uchwała Nr 94/XV/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu została
podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Powiatu w Kłobucku.
Radny Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował o
uzupełnieniu planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie miejsc i terminów kontroli.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował o zmianie w planie pracy Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury i dodał, że kolejne zmiany będą wprowadzane w trakcie
prac Komisji.
Radny Zenon Witek – nadmienił, iż plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Infrastruktury musi zostać zmieniony.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 7

Uchwała Nr 95/XV/2008 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 16 – Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Sroki.
Przewodniczący Tadeusz Witt – ponownie przedstawił treść pisma Pana Marka Sroki z dnia
3 lutego 2008 roku z prośbą o przeniesienie wyjaśnień Pana Sroki na najbliższą sesję Rady
Powiatu.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Uchwała Nr 96/XV/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Sroki została
podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 17 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Starosta Stanisław Garncarek – poinformował, że sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik do projektu uchwały.
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Radny Zenon Witek – powiedział, że działania opisane w sprawozdaniu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku to jedynie propozycje i założenia, które tak naprawdę wcale nie
zostały zrealizowane; są to tylko „pobożne życzenia”.
Radny Henryk Mach – powiedział, że miernie ocenia działalność Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku. Nawiązał do spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji oraz do
Powiatowego Programu Bezpieczeństwa. Nadmienił, iż Program ten powinien zostać
opracowany staranniej i ambitniej. Zarzucił również, że nie podjęto żadnych wysiłków w
kierunku włączenia w powyższy Program samorządów gminnych oraz innych podmiotów.
Ponadto zasugerował zmianę składu personalnego Komisji.
Starosta

Stanisław

Garncarek

–

wyjaśnił,

iż

powyższe

sprawozdanie

nie

jest

odzwierciedleniem rzeczywistych efektów i dodał, że w obszarze analiz oraz rozważań
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku często znajdują się sprawy trudne, skomplikowane.
Zwrócił również uwagę na duży udział Policji w zakresie działania Komisji.
Radna Iwona Sadek – zasugerowała aby w ramach Programu „Razem bezpieczniej”
zaangażowane zostały także inne osoby i podmioty – nie tylko Policja. Ponadto zwróciła
uwagę

na

konieczność

powołania

stosownych

instytucji

i

stworzenia

świetlic

środowiskowych skupiających dzieci i młodzież z rodzin na pograniczu patologii.
Starosta Stanisław Garncarek – zgodził się z sugestią Radnej Iwony Sadek. Dodał jednak, że
Policja nie jest jedynym podmiotem uczestniczącym w pracach Komisji – choć jej udział jest
w tym zakresie największy.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radna Małgorzata Gworys odczytała treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 14

•

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

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2

Uchwała Nr 97/XV/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT.18 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
Pani Katarzyna Bednarska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 7

Uchwała Nr 98/XV/2008 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 została
podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 19 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na
2008 rok.
Pani Katarzyna Bednarska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. Ponadto wyjaśniła przyczyny zmian
w budżecie Powiatu Kłobuckiego.
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Radny Władysław Owczarek – powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w
dniu 31 stycznia 2008 roku zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008
rok oraz z pozytywnymi opiniami przekazanymi przez pozostałe komisje stałe Rady Powiatu.
Poinformował, iż w związku z tym Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt
budżetu przedstawiony przez Zarząd Powiatu w Kłobucku.
Radna Iwona Sadek – powiedziała, że w ramach rezerw tworzy się rezerwę ogólną, która
stanowi mniej więcej 10% budżetu oraz rezerwę celową na realizację zadań oświatowych.
Dodała, że została utworzona także rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 50 tys. zł. Zapytała czy pieniądze te zabezpieczone zostały na
realizację nieprzewidzianych działań.
Pani Katarzyna Bednarska – poinformowała, iż konieczność utworzenia takiej rezerwy
wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwę celową tworzy się do wysokości 1%
ogółu wydatków, a więc jest to kwota, która nie została dokładnie sprecyzowana. Dodała, że
będzie ona przeznaczona na realizację nieprzewidzianych zadań – podobnie jak każda inna
rezerwa.
Radny Henryk Mach – zapytał, czy utworzenie takiej rezerwy celowej to wymóg ustawowy i
poprosił Panią Katarzynę Bednarską o doprecyzowanie zapisów zawartych w § 9 projektu
uchwały budżetowej. Powiedział, że są to zapisy ogólne, które jego zdaniem zawierają „zbyt
daleko idące postanowienia” upoważniające Zarząd Powiatu do podejmowania pewnych
działań. Zacytował pkt 1 § 9 i powiedział, że nie bardzo rozumie ten zapis. Dodał, że to
Zarząd jest organem wykonawczym samorządu powiatowego i w związku z tym nie ma
potrzeby umieszczania takiego zapisu w uchwale. Zwrócił uwagę że zadania inwestycyjne
zostały określone na kwotę 7 mln zł. i jeszcze ze raz podkreślił, że jest to zbyt daleko idące
upoważnienie dla organu wykonawczego. Ponadto zacytował pkt 2 powyższego paragrafu i
dodał, że termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 3 mln zł. Zwrócił uwagę, iż
jest to niejako sprzeczne z pkt 3 § 9. Powiedział, że na rachunku bieżącym Zarząd może
przyjąć zobowiązanie czy zaciągnąć kredyt do wysokości 1 mln zł. – z reguły takie zapisy
były umieszczane w poprzednich budżetach. Natomiast obecny projekt budżetu daje
Zarządowi upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania do wysokości 3 mln zł. Podkreślił, iż
podejmowanie takich decyzji – w przypadku dokonania wydatków – powinno być na bieżąco
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korygowane uchwałą. Zarząd powinien przedstawić stosowny projekt uchwały Radzie
Powiatu celem jego zatwierdzenia. Odniósł się również do pkt 7 § 9. Powiedział, że w latach
ubiegłych nie było zapisu, który dawałby jednostkom budżetowym możliwość swobodnego
decydowania, ponieważ to zwykle Zarząd podejmował uchwałę przekazując w ten sposób
kierownikom jednostek delegację na przeniesienie czy też dopasowanie wydatków do
dochodów. Poprosił Panią Skarbnik o rozwinięcie tej kwestii. Dodał, że jego zdaniem kwota
7 mln zł. jest zbyt duża i powinna zostać zmniejszona.
Pani Katarzyna Bednarska – poinformowała, że utworzenie rezerwy celowej to wymóg
ustawowy. Ponadto – odnosząc się do pkt 1 – wyjaśniła, że faktycznie w latach ubiegłych nie
było zapisu, który przyznawałby Zarządowi Powiatu upoważnienie do zaciągania zobowiązań
na wydatki finansowane z funduszy unijnych. Podkreśliła, że konieczność wprowadzenia
takiego przepisu wynika z ustawy o finansach publicznych. Dodała, że Regionalna Izba
Obrachunkowa zwróciła uwagę, iż powyższy zapis jest wskazany a wręcz niezbędny w
uchwale budżetowej. Mając więc na uwadze powyższe, został on wprowadzony do projektu
budżetu w roku bieżącym. Powiedziała również, że kwota określona w pkt 2, czyli łączna
kwota zaciągniętych zobowiązań, to 3 mln zł. Wyjaśniła także, że Zarząd – zanim podejmie
decyzję o zaciągnięciu zobowiązania w postaci kredytu lub pożyczki – musi uzyskać
stosowne upoważnienie Rady Powiatu. Nie ma więc możliwości aby organ wykonawczy sam
podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Radny Henryk Mach – powiedział, że jeżeli taki zapis zostanie wprowadzony do uchwały
budżetowej to Zarząd, działając na jego podstawie, nie będzie musiał przedstawiać uchwały
organowi stanowiącemu w celu jej zaakceptowania. Działając w jego oparciu organ
wykonawczy będzie mógł swobodnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3 mln zł.
Pani Katarzyna Bednarska – wyjaśniła, że jednym z wymogów formalnych stawianych przez
ustawę o finansach publicznych jest konieczność określenia kwoty, do jakiej Zarząd może
zaciągać zobowiązania.
Radny Henryk Mach – powiedział, że w przypadku wystąpienia niedoboru finansowego
Zarząd ma prawo do zaciągnięcia zobowiązania na rachunku bieżącym do kwoty 500 tys. zł.
Podkreślił, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w poprzednich budżetach Zarząd mógł
zaciągać zobowiązania do kwoty w wysokości 1 mln zł bez konieczności uzyskania
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akceptacji ze strony organu stanowiącego. Zwrócił uwagę, iż w pkt 2 projektu budżetu
Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok kwota ta została podwyższona do 3 mln zł., zaś w pkt 1
teoretycznie do 7 mln zł. Następnie ponownie zacytował pkt 1 § 9 projektu budżetu i
powiedział, że zapis ten odnosi się do całej puli środków, co do których Zarząd może podjąć
nieograniczone zobowiązania. Zwrócił również uwagę, że pkt 2 nie dotyczy środków
unijnych. Ponadto wystąpił z wnioskiem o obniżenie kwoty określonej w pkt 2 z 3 mln zł. do
1,5 mln zł. Poprosił także Panią Skarbik aby odniosła się do pkt 7 projektu budżetu.
Pani Katarzyna Bednarska – powiedziała, że nie zgadza się ze stanowiskiem Radnego
Henryka Macha i podkreśliła, iż

dwa powyższe punkty nie wykluczają się wzajemnie.

Pierwszy daje bowiem możliwość zaciągania zobowiązań do finansowania zadań
realizowanych z funduszy unijnych, drugi natomiast wskazuje ogranicznik do kwoty 3 mln zł.
Dodała, że pomimo, iż w roku 2008 planowane są do zrealizowania inwestycje w kwocie
wyższej niż 3 mln zł., Zarząd nie ma prawa zaciągnąć zobowiązania powyżej 3 mln zł.
Ponadto wyjaśniła, że pkt 2 dotyczy zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w tym również
środków i inwestycji unijnych. Odnosząc się do pkt 7 powiedziała, że taka dyspozycja była co
roku wprowadzana do budżetu powiatu. Wyjaśniła, że powiatowe jednostki organizacyjne
mają możliwość dokonywania zmian w planie wydatków – poza wydatkami na
wynagrodzenia i pochodne – po przekazaniu stosownej dyspozycji przez Zarząd. W grudniu
2007 roku taka dyspozycja została przekazana jednostkom ze względu na ograniczenia w
budżecie wydatków.
Radny Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem czy jednostki organizacyjne powiatu mogą
swobodnie dokonywać zmian w ramach wydatków inwestycyjnych.
Pani Katarzyna Bednarska – udzielając odpowiedzi poinformowała, że zmiany mogą być
dokonywane wyłącznie w wydatkach bieżących, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia
i pochodne. Nie dotyczy to wydatków inwestycyjnych, majątkowych.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – zapytał czy termomodernizacja dotyczy szpitala w
Kłobucku i w Krzepicach , czy tylko jednego z nich.
Starosta Stanisław Garncarek – poinformował, że termomodernizacja dotyczy zarówno
szpitala w Kłobucku, jak i szpitala w Krzepicach. Dodał, że z funduszy unijnych 493 tys. euro
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zostało – po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji – ulokowane w jednym z tych zadań,
mianowicie w szpitalu w Krzepicach. Natomiast w szpitalu w Kłobucku termomodernizacja
została już rozpoczęta (poprzez częściową wymianę okien) i będzie kontynuowana. Na ten cel
zostanie udzielone dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wyjaśnił, że decyzja została podjęta na bazie wypracowanych analiz i studium wykonalności,
które zostało opracowane przez ZOZ. Powiedział ponadto, że w sprawie termomodernizacji
szpitala w Kłobucku przygotowane zostanie dodatkowe pisemne porozumienie pomiędzy
Powiatem a Gminą.
Radny Marek Sawicki – przypomniał o wniosku zgłoszonym przez Radnego Henryka Macha
dotyczącym upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 1,5 mln zł a
nie do kwoty 3 mln zł, jak zostało to zapisane w uchwale budżetowej.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zapytał czy zapis zawarty w § 9 stanowi przekroczenie
uprawnień Zarządu Powiatu.
Pani Barbara Kosińska Bus – radca prawny Starostwa Powiatowego – poinformowała, że
Radny Henryk Mach złożył wniosek formalny.
Radny Władysław Owczarek – zwrócił uwagę na konieczność przeanalizowania powyższego
wniosku pod względem skutków jakie może wywołać zmniejszenie kwoty do jakiej Zarząd
może zaciągać zobowiązania. Dodał, że projekt budżetu został zaakceptowany przez RIO.
Ponadto był on analizowany przez wszystkie komisje stałe Rady Powiatu i żadna z nich nie
zgłaszała zastrzeżeń co do limitu dotyczącego zaciągania zobowiązań. Poprosił Panią Skarbik
o określenie ewentualnych skutków obniżenia tej kwoty.
Radny Henryk Mach – powiedział, iż podtrzymuje złożony wniosek.
Starosta Stanisław Garncarek – podkreślił, iż jako Przewodniczący Zarządu Powiatu nie
zgadza się z propozycją Radnego Henryka Macha. Dodał, że nie można bez żadnego
racjonalnego uzasadnienia podważać zapis § 9 projektu uchwały.
Radny Piotr Derejczyk – nie zgodził się z wypowiedzią Starosty. Zwrócił uwagę, iż
uzasadnieniem wniosku Radnego Macha jest to, że Rada Powiatu powinna posiadać wiedzę
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na temat wszystkich zobowiązań, jakie Zarząd zaciąga powyżej 1,5 mln zł. Podkreślił, że
organem stanowiącym, który podejmuje decyzje jest Rada Powiatu, a nie komisje będące
jedynie organami pomocniczymi. Dodał, że decyzje ostateczne zawsze podejmuje Rada, która
może ale nie musi kierować się opiniami komisji.
Pani Katarzyna Bednarska – wyjaśniła, że zmniejszenie limitu dotyczącego zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja przypada w roku następnym z kwoty 3 mln zł
do kwoty 1,5 mln zł. będzie skutkować między innymi tym, że każdorazowo będą musiały
być organizowane sesje Rady Powiatu a podpisywanie umów zostanie spowolnione.
Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że jedynym ograniczeniem będzie konieczność
zorganizowania sesji Rady Powiatu i podjęcie rzeczowej uchwały. Dodał, że nie stanowi to
żadnego ograniczenia dla ciągłości inwestycji.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę, że celem jego wniosku jest zabezpieczenie, aby to
Rada Powiatu podejmowała stosowne decyzje dotyczące wydatków. Podkreślił, iż Regionalna
Izba Obrachunkowa opiniuje budżet jedynie pod względem konstrukcji prawnej. Natomiast o
celowości i gospodarności wydatków decyduje Rada Powiatu – jako najważniejszy organ
stanowiący.
Starosta Stanisław Garncarek – podkreślił, iż realizowane będą tylko te zadania, które zostały
przyjęte w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego. Zwrócił ponadto uwagę na
konieczność istnienia perspektywy i elastyczności działania zarówno w roku bieżącym, jak i
następnym.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Henryka Macha
dotyczący upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 1,5 mln zł a
nie do kwoty 3 mln zł, jak zostało to zapisane w uchwale budżetowej.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 7

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 13
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•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Wniosek nie został przyjęty.
Radna Aleksandra Banasiak odczytała treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 5

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2

Uchwała Nr 99/XV/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008
rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Pani Barbara Kosińska – Bus – poinformowała, że porządek obrad nie musi być poddawany
pod głosowanie. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym
zmiana porządku obrad musi zostać przegłosowana bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady Powiatu. Dodała, iż w związku z brakiem takiej większości punkt
dotyczący powołania Komisji Statutowej nie może zostać włączony do porządku dzisiejszej
sesji. Należy go wprowadzić do porządku obrad kolejnej sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że Komisja ds. Statutu Powiatu zostanie
powołana. Dodał, że należy przygotować projekt uchwały w sprawie powołania komisji,
ustalić skład osobowy i zastanowić się nad szeregiem spraw organizacyjnych
Radny Henryk Mach – zasugerował aby radni na następnej sesji wyrazili swoją opinię co do
powołania Komisji Statutowej. Ponadto zaproponował, w imieniu Klubu Radnych Partii
Platformy Obywatelskiej, skład takiej komisji (przedstawiciel każdego klubu radnych, radca
prawny, dwóch przedstawicieli Starostwa).
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Radny Waldemar Robak – poparł propozycję Radnego Macha.
PKT. 20 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Pułka – udzielając odpowiedzi na pytania Radnego Zenona Witka oraz Radnego
Jerzego Sądela – wyjaśnił, iż Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zawiadomił Krajowy
Zarząd Dróg o poprzewracanych płotkach przy drodze krajowej nr 43 i dodał, iż zasłony
przeciwśnieżne przy drogach powiatowych i wojewódzkich są ustawiane i w miarę potrzeby
naprawiane. Ponadto powiedział, iż Powiatowy Zarząd Dróg posypuje drogi piachem i solą.
Podkreślił również, że szczególna uwaga będzie zwracana na miejsca newralgiczne
(skrzyżowania, wzniesienia itp.). Udzielając odpowiedzi na pytania Radnej Małgorzaty
Ferenc zadane na poprzedniej sesji Rady Powiatu poinformował, że koszt remontu ul. Długiej
w m. Hutka wyniósł 2.977 zł. Natomiast odnośnie daty wybudowania chodnika przy szkole w
m. Hutka – wyjaśnił, że został on wykonany pod koniec 60-tych lub na początku lat 70-tych.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, że odpowiedź na pytanie Radnej Iwony
Sadek dotyczące rodzin zastępczych zostanie udzielona na następnej sesji Rady Powiatu.
Radny Zenon Witek – zwrócił się do Dyrektora Tadeusza Pułki z prośbą o udostępnienie
imienia i nazwiska oraz adresu i telefonu przedstawiciela dróg krajowych.
Radny Piotr Derejczyk – poprosił o określenie konkretnego i precyzyjnego terminu udzielenia
odpowiedzi na interpelacje radnych i wskazanie czy jest to termin zamknięty.
Przewodniczący Tadeusz Witt – nawiązując do pytania Radnego Piotra Derejczyka wyjaśnił,
iż faktycznie odpowiedź na interpelacje w sprawie zaprzestania pobierania krwi do analizy w
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miedźnie z końcem roku 2007 oraz w sprawie kierunków
działań podejmowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w celu zabezpieczenia
świadczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gmin Miedźno i Popów w 2008 roku po
zakończeniu procesu restrukturyzacji Zespołu została udzielona z czterodniowym
opóźnieniem. Dodał, że uchybienie terminu w zakresie udzielenia odpowiedzi wyniknęło
stąd, iż odpowiedź Dyrektora ZOZ-u wpłynęła do biura obsługi Rady Powiatu z dniem 31
stycznia br. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność terminowego przesyłania pism do biura
obsługi Rady Powiatu.
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Radny Jerzy Sądel – zapytał o podział kompetencji pomiędzy Przewodniczącym a
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu.
Przewodniczący Tadeusz Witt – wyjaśnił, iż z Wiceprzewodniczącymi systematycznie
odbywają się spotkania i konsultacje i że w pełni uczestniczą oni w pracach Rady Powiatu.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – nadmienił, że Wiceprzewodniczący pełnią dyżury i dodał,
że w każdej chwili – gdyby tylko zaszła taka konieczność – gotowi są przejąć prowadzenie
obrad sesji Rady Powiatu.
Radna Małgorzata Ferenc – zapytała kto jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury.
Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że przewodniczącym Komisji jest Pan Mirosław
Przygoda

i

dodał,

że

na

ostatnim

posiedzeniu

Komisji

Rolnictwa

zastępował

Przewodniczącego, z racji tego, że ten zwolnił się na pogrzeb. Stąd też informację o
wnioskach podjętych przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury
przedstawiał Przewodniczący Rady Powiatu.
Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że nie otrzymał konkretnej odpowiedzi na zadane
pytania. Zwrócił uwagę, iż jego pytanie nie dotyczyło kwestii powołania Komisji Statutowej i
dodał, że jej powołanie to cel, który – zgodnie z podjętymi ustaleniami – zostanie
zrealizowany na kolejnej sesji Rady Powiatu. Ponowił pytania i poprosił o udzielenie
odpowiedzi.
Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, iż zgodnie z przepisami Statutu Powiatu
Kłobuckiego oraz ustawą o samorządzie powiatowym termin udzielenia odpowiedzi na
interpelację wynosi 14 dni. Dodała również, że Statut nie określa terminów przekazywania
projektów uchwał.
Radny Władysław Owczarek – pokreślił, że radni wyrazili chęć powołania Komisji
Statutowej.
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Radny Piotr Derejczyk – ponowił prośbę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmian w statucie
trafi pod obrady Rady i dodał, że odpowiedź na pytania Radnego Derejczyka zostanie
udzielona na piśmie.
Radny Henryk Mach – powiedział, iż zgodnie z zapisami statutowymi w skład Komisji
Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Zwrócił się z prośbą, aby
Klub Radnych „Nasz Powiat” wyznaczył przedstawiciela będącego członkiem Komisji.
Wiceprzewodniczący Jerzy Bardziński – wyjaśnił, iż w związku z odwołaniem Radnego
Marka Sroki Klubu nie ma i z podjęciem decyzji w powyższej sprawie należy poczekać do
czasu powołania następnego radnego.
Radny Zenon Witek – zapytał ile wynosi koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz
ile dzieci z innych powiatów przebywa w rodzinach zastępczych w powiecie kłobuckim.
Zapytał również czy Starostwo prowadzi w tym zakresie jakieś analizy.
Radny Henryk Kiepura – poinformował, że przygotowywana jest poważna reorganizacja
Domu Dziecka w Kłobucku wynikająca z ustawy. Nadmienił, że docelowo do 2010 roku
trzeba będzie zmniejszyć liczbę wychowanków Domu Dziecka do 40. Wyjaśnił, iż w Domu
Dziecka w Kłobucku przeprowadzane były analizy kosztów utrzymania wychowanków i
dodał, że koszt ten jest porównywalny z innymi placówkami. Powiedział też, iż ogólnie
przyjętą zasadą jest,

że powiaty płacą za pobyt „swoich” dzieci w placówkach innych

powiatów.
Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, że powyższa wypowiedź nie stanowi odpowiedzi na
zadane pytania.
Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, że o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
orzeka sąd. Powiat - a konkretnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonuje jedynie
orzeczenia sądu w kwestii ustanowienia rodziny zastępczej. Dodała, że pomoc pieniężna dla
rodziny zastępczej uwarunkowana jest wieloma czynnikami – zależy m. in od dochodu
rodziny, od stanu dziecka oraz od tego czy rodzina jest spokrewniona z dzieckiem.
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Radny Bogdan Adamik – powiedział, że w przypadku rodziny zastępczej nieskoligaconej na
jedno dziecko przyznawana jest pomoc pieniężna w wysokości 860 zł.
Radny Henryk Kiepura – powiedział, że Radny Zenon Witek otrzyma pisemną odpowiedź na
powyższe pytania.
PKT. 21 – Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie zgłoszono
PKT. 22 - Wnioski i zapytania mieszkańców.
Pan Aleksander Tokarz – powiedział, że protokół, jako dokument urzędowy, musi oddawać
istotę spraw przedstawionych podczas przebiegu sesji Rady Powiatu i dodał, że wszelkie
ewentualne manipulacje mogą zostać potraktowane jako poświadczenie nieprawdy ścigane
m. in. z art. 271 Kodeksu karnego. Złożył następujący wniosek formalny: „odpowiedź
Starosty musi być zacytowana” i podkreślił, iż prawo do złożenia takiego wniosku wynika z
art. 221 §1 w związku z art. 241 KPA.
Pan Julian Chyra – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku – zaprosił radnych i
zgromadzonych gości na roczną naradę oceniającą pracę Policji i stan bezpieczeństwa.
Nie zgłoszono więcej wniosków ani zapytań.
PKT. 23 - Zakończenie XV Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady
Powiatu w Kłobucku Tadeusz Witt, realizując czynności proceduralne, zamknął obrady XV
Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
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Przewodniczący Rady Powiatu
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