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PROTOKÓŁ NR XVIII/2008
Z XVIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1120
Zakończyła się o godz. 1540
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 XVII 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci
Powiatu Kłobuckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 91 /XV /2008 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wskazania podmiotów powstałych w
miejsce likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2007.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Kłobucku do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kłobucku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Wnioski i zapytania mieszkańców.
25. Zakończenie XVIII Sesji Rady Powiatu.
Radny Piotr Derejczyk – zaproponował przesunięcie punktów wyborczych po pkt 4, tj.
Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Przewodniczący Tadeusz Witt – złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad XVIII Sesji
Rady Powiatu pkt 21 tj. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady
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Powiatu w Kłobucku do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kłobucku argumentując go brakiem uprawnień Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia
kontroli w zakresie wskazanym we wniosku Komisji.
Następnie Przewodniczący Tadeusz Witt poddał pod głosowanie wniosek Radnego Piotra
Derejczyka.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 7

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 11

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Wniosek Radnego Piotra Derejczyka nie został przyjęty.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykreślenia z
porządku obrad XVIII Sesji Rady Powiatu pkt. 21, tj. Podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku do przeprowadzenia kontroli
doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 11

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 6

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Powyższy wniosek został przyjęty.
Radny Henryk Mach – podkreślił, iż wniosek Komisji Rewizyjny dotyczący przeprowadzenia
kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy został przyjęty jednogłośnie. Zapytał czy
Rada odstępuje od wniosku Komisji Rewizyjnej czy jedynie go zawiesza celem
dopracowania. Ponadto powiedział, że kwestia dotycząca wycofania powyższego wniosku nie
została poruszona na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i dodał, iż taką decyzję
powinni podjąć wszyscy członkowie Komisji a nie Przewodniczący. Zwrócił również uwagę
na konieczność wskazania stosownej wykładni prawnej.
Przewodniczący Tadeusz Witt –

wyjaśnił, że wniosek Komisji Rewizyjnej zostaje

tymczasowo zawieszony w celu uzyskania dalszych wyjaśnień. Zwrócił uwagę, iż sprawami,
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których powyższy wniosek dotyczy, zajmuje się sąd oraz prokuratura i dodał, że po
konsultacjach z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ustalono, iż na obecnym etapie
Komisja Rewizyjna nie jest w stanie dokonać rzetelnej oceny sytuacji – także z powodu braku
pewnych dokumentów.
Następnie Przewodniczący Tadeusz Witt poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 11

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 7

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Zmieniony porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII 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.
9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w
okresie między Sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci
Powiatu Kłobuckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego.

6
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Kłobucku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 91 /XV /2008 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wskazania podmiotów powstałych w
miejsce likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2007.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Wnioski i zapytania mieszkańców.
24. Zakończenie XVIII Sesji Rady Powiatu.
PKT. 4 –Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Nie zgłoszono uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 11

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 3

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4

Protokół z XVII Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
PKT 5 - Wnioski i zapytania mieszkańców.
Pan Czesław Gizler – mieszkaniec Kłobucka – po raz kolejny odniósł się do spraw
poruszanych na XIV, XVI i XVII Sesji Rady Powiatu dotyczących rzekomego incydentu z
udziałem Starosty Kłobuckiego, Pana Stanisława Garncarka oraz Wicestarosty Kłobuckiego,
Pana Romana Minkiny. Ponownie zarzucił, iż Pan Tadeusz Pułka, Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg zwodził go, obiecując mu pracę. Zarzucił również, iż nie otrzymał odpowiedzi
na swoje skargi złożone na poprzednich Sesjach Rady Powiatu. Ponadto zwrócił się do
radnych z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej rzekomego nieprawidłowego

7
potraktowania jego osoby przez Panią Marię Bartnik, pracownika Starostwa Powiatowego w
Kłobucku.
Przewodniczący Tadeusz Witt – odczytał pismo z dnia 21maja 2008 roku stanowiące
odpowiedź na skargę Pana Czesława Gizlera złożoną na XVII Sesji Rady Powiatu odbytej w
dniu 28 kwietnia br. i zwrócił się do Starosty Stanisława Garncarka z zapytaniem czy Pan
Czesław Gizlera otrzymał odpowiedź na złożoną skargę.
Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, iż w Starostwie Powiatowym obowiązuje
określony tryb postępowania skargowego i dodał, iż omawiana sprawa zostanie wyjaśniona.
Ponadto podkreślił, iż Pan Czesław Gizler na XVII Sesji Rady Powiatu nie wskazał żadnych
nowych okoliczności do stawianych zarzutów. Starosta Stanisław Garncarek zwrócił również
uwagę, iż Pan Czesław Gizler nie udokumentował rzekomego faworyzowania przez niego
mieszkańców określonych obszarów Powiatu Kłobuckiego.
Radna Aleksandra Banasiak – powiedziała, że jest oburzona skargą Pana Czesława Gizlera
złożoną na Panią Marię Bartnik i insynuacjami wysuwanymi pod adresem Pani Bartnik.
Zwróciła uwagę, iż Pani Maria Bartnik jest pracownikiem Starostwa Powiatowego i
ewentualna skarga powinna zostać skierowana do Starosty Kłobuckiego.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zaproponował, aby Pan Czesław Gizler złożył w sprawie
Pani Marii Bartnik pisemną skargę do Starosty Kłobuckiego, natomiast pozostałe skargi
skierował do Rady Powiatu i dodał, że na następnej sesji Rada Powiatu ustosunkuje się do
poruszonych w nich spraw.
Pan Aleksander Tokarz - przewodniczący Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy –
powiedział, że na XVII Sesji Rady Powiatu padły ciężkie oskarżenia dotyczące sfałszowania
wyborów Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku.
Zapytał czy Starosta Stanisław Garncarek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Witt
zastosowali się – jako funkcjonariusze publiczni w rozumieniu kodeksu karnego – do
powinności wynikającej z art. 304 kodeksu postępowania karnego mówiącego o powinności
powiadomienia organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Pan
Aleksander Tokarz dodał, że jeżeli w/w osoby nie powiadomiły organów ścigania, uczyni to
on pomijając właściwość miejscową i rzeczową.
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Przewodniczący Tadeusz Witt – wyjaśnił, że sprawa poruszona na XVII Sesji Rady Powiatu
nie dotyczyła sfałszowania wyborów – chodziło jakoby o przymus dokonania skreśleń
kolorowymi mazakami. Podkreślił, że powyższa sprawa była rozpatrywana przez prokuraturę
i ostatecznie została umorzona. Dodał, że ani on ani Starosta Stanisław Garncarek nie zgłosili
omawianej sprawy do prokuratury, ponieważ uczynili to radni opozycyjni.
Radny Zenon Witek – zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu i do Starosty
Stanisława Garncarka, jako Przewodniczącego Zarządu Powiatu, z prośbą aby traktować Pana
Czesława Gizlera jak każdego innego mieszkańca Powiatu i w terminie przesyłać mu
odpowiedzi na złożone skargi.
Starosta Stanisław Garncarek – podkreślił, iż Pan Czesław Gizler traktowany jest jak każdy
inny mieszkaniec Powiatu Kłobuckiego i dodał, że sprawa nie otrzymania przez Pana Gizlera
odpowiedzi na skargę w obowiązującym trybie skargowym zostanie wyjaśniona. Ponadto
Starosta Stanisław Garncarek zwrócił uwagę, iż Starostwo Powiatowe w Kłobucku nie ma
wobec Pana Czesława Gizlera żadnych gospodarczych zobowiązań, na podstawie których Pan
Gizler mógłby wysuwać jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Starostwa bądź też
oczekiwać pozaprawnych świadczeń. Podkreślił, iż Pan Czesław Gizler, w zakresie wycinki
drzew, będzie traktowany na takich samych zasadach gospodarczych, jakie obowiązują
wszystkich potencjalnych wykonawców.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
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 kwietnia 2008 roku do
30 maja 2008 roku przedstawił Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek.
Radny Henryk Mach – zwrócił się do Starosty Stanisława Garncarka z prośbą o przybliżenie
szczegółów dotyczących spotkania, które miało miejsce w Częstochowie.
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Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, że wspomniane spotkanie dotyczyło sytuacji
wynikłej po zdyskwalifikowaniu kilku projektów i dodał, że zakwestionowanych zostało pięć
zadań. Starosta Kłobucki nadmienił, iż wystąpił formalnie do prezydenta Częstochowy
Tadeusza Wrony, a wspomniane wystąpienie zostało przesłane do zainteresowanych gmin.
Poinformował, że były prowadzone rozmowy w sprawie możliwości przywrócenia – po
dokonaniu koniecznych korekt – projektów do realizacji. Wyjaśnił, iż celem spotkania było
opracowanie pewnej taktyki postępowania i dodał, że zakwestionowane projekty zostały
potraktowane zbyt rygorystycznie – ich mankamenty można bowiem łatwo wyeliminować.
Podkreślił, iż omawiana kwestia jest sprawą otwartą, która toczy się w Zarządzie
Województwa bezpośrednio u Marszałka.
Do treści przedstawionej informacji nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
PKT. 7 - Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Iwona Sadek – zwróciła się do Pani Małgorzaty Krupy – Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa – z zapytaniem czy akt notarialny sporządzony w biurze
notarialnym ma moc prawną. Nadmieniła, że sprzedała nieruchomość wraz z cesją na
pozwolenie na budowę, co zostało zawarte w akcie notarialnym. Poinformowała, że
pracownik Wydziału, nie zważając na wspomniany akt notarialny, kazał jej napisać stosowne
oświadczenie twierdząc, że akt notarialny go nie interesuje. Ponadto powiedziała, że nie
uzyskała od urzędniczki informacji na temat treści powyższego oświadczenia. Podkreśliła, że
była oburzona tonem i zachowaniem pracownika Wydziału i dodała, iż jednym z obowiązków
urzędnika jest udzielenie petentowi informacji.
Pani Małgorzata Krupa – powiedziała, że w przypadku przeniesienia pozwolenia na budowę
prawo budowlane stanowi, iż do wniosku o przeniesienie pozwolenia należy dołączyć zgodę
poprzedniego inwestora. Dodała, że przepisy w żaden sposób nie precyzują w jakiej formie
może bądź musi być wyrażona zgoda poprzedniego właściciela. Nadmieniła, iż nie wiedziała,
iż zgoda Radnej Iwony Sadek była zawarta w akcie notarialnym. Najczęściej akty notarialne
nie zawierają takiej zgody – dlatego też inspektorzy prowadzący postępowania żądają jej w
formie dodatkowego dokumentu. Pani Małgorzata Krupa powiedziała, że pracownik
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zajmujący się tą sprawą nie zgłaszał jej wcześniej tego problemu i dodała, że jeżeli zgoda na
przeniesienie pozwolenia na budowę rzeczywiście była zawarta w akcie notarialnym, a akt ten
był potwierdzony za zgodność z oryginałem, pracownik Wydziału powinien taką zgodę
przyjąć. Zwróciła uwagę, iż powyższe zajście mogło być wynikiem nieporozumienia – być
może inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa nie doczytał aktu lub ten nie był
potwierdzony za zgodność z oryginałem. Dodała, że sprawa została zakończona pozytywnie
dla wnioskodawcy. Ponadto zwróciła uwagę, iż Wydział prowadzi liczne sprawy i obsługuje
wielu petentów – czasami więc zdarza się takie zdanie na temat obsługi, jakie wyraziła Radna
Iwona Sadek. Takie sytuacje zdarzają się jednak wyjątkowo rzadko.
Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że Radna Iwona Sadek może złożyć do
Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa skargę na pracownika.
Radny Henryk Mach – zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu z zapytaniem czy na
XVIII Sesji Rady Powiatu przewidziana jest obsługa prawna – będą bowiem zgłaszane
pytania formalno-prawne dotyczące uchwał ujętych w porządku obrad XVIII Sesji.
Przewodniczący Tadeusz Witt – wyjaśnił, że na XVIII Sesji Rady Powiatu będzie obecna
Pani Barbara Kosińska-Bus, radca prawny Starostwa Powiatowego. Dodał, że czasowa
nieobecność Pani Kosińskiej-Bus spowodowana jest koniecznością uczestnictwa w rozprawie
sądowej.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
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:
•

skarga Pana Dariusza Marjankowskiego dotycząca zanieczyszczenia środowiska
naturalnego.

Przewodniczący Tadeusz Witt odczytał pismo Wicestarosty Kłobuckiego, Pana Romana
Minkiny, w którym Wicestarosta zwrócił się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z
prośbą o udzielenie w trybie pilnym opinii w przedmiotowej sprawie. Następnie odczytał
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pismo Starosty Kłobuckiego, Pana Stanisława Garncarka, skierowane do Pana Dariusza
Marjankowskiego stanowiące odpowiedź na powyższą skargę. Przewodniczący Rady Powiatu
poinformował również o piśmie Starosty Kłobuckiego dotyczącym omawianej sprawy, które
zostało skierowane do Wojewody Śląskiego.
Starosta Stanisław Garncarek – wyjaśnił, iż sprawa poruszona w przedstawionej skardze nie
należy do kompetencji Starostwa Powiatowego i dodał, iż Urząd Miasta i Gminy w
Krzepicach powinien poinformować Pana Dariusza Marjankowskiego o obowiązującej w tym
zakresie procedurze.
•

Pismo Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Nr 105/XVI/2008 Rady Powiatu w
Kłobucku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu jej przyznawania.

•

Pismo Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Nr 102/XVI/2008 Rady Powiatu w
Kłobucku w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2008 nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce
opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki.

Przewodniczący

Tadeusz

Witt

–

poinformował,

że

powyższe

pisma

dotyczą

zakwestionowania nie całych uchwał, a jedynie ich fragmentów. Poprosił o uszczegółowienie
tej kwestii Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia, Radnego
Henryka Kiepurę.
Radny Henryk Kiepura – poinformował, że uwagi zawarte w powyższych pismach to uwagi
formalne nie dotyczące wprost treści merytorycznej wymienionych uchwał Rady Powiatu.
Dodał, że w powyższych uchwałach zostały zawarte przepisy zaczerpnięte wprost z ustaw, a
taka praktyka nie powinna mieć miejsca – w uchwałach nie należy powtarzać przepisów
ustawowych.
•

Pismo Radnych Powiatu Kłobuckiego, Pana Mirosława Przygody i Pana Jerzego
Bardzińskiego.

•

Pismo Radnego Jerzego Bardzińskiego z dnia 21 maja 2008 roku dotyczące rezygnacji
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
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•

Pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego „TYGRYSY” – zaproszenie na cykl imprez
siatkarskich podsumowujących sezon siatkarski 2007/08.

•

Pismo Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, które wpłynęło na kancelarię
26 maja 2008 roku skierowane do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
a przekazane do wiadomości do Rady Powiatu – odstąpienie od wystąpienia
pokontrolnego.

•

Pismo Radnego Marka Sroki skierowane do Starostwa Powiatowego w Kłobucku i
przekazane do wiadomości do Przewodniczącego Rady Powiatu.

Starosta Stanisław Garncarek – poinformował, iż na powyższe pismo Radnemu Markowi
Sroce zostanie udzielona pisemna odpowiedź.
•

Pismo Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck skierowane do Radnych
Powiatu Kłobuckiego.

Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił się do Radnego Henryka Kiepury z zapytaniem czy
Związek Harcerstwa Polskiego wystąpił do Starostwa Powiatowego w Kłobucku z wnioskiem
o dofinansowanie, które udzielane jest organizacjom pozarządowym. Zapytał również o cel
powyższego dofinansowania.
Radny Henryk Kiepura – poinformował, że harcerze kłobuccy startowali w organizowanym
corocznie konkursie dla organizacji pozarządowych, w ramach którego uzyskali pomoc
finansową na organizację imprez harcerskich o charakterze sportowym.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, iż w odczytanym piśmie Związku
Harcerstwa Polskiego chodzi o dofinansowanie remontu ośrodka wypoczynkowego w
Zawadach.
Starosta Stanisław Garncarek – podkreślił, iż harcerze nie składali wniosków o
dofinansowanie remontu ośrodka wypoczynkowego i tym samym nie było w tym zakresie
żadnych decyzji.
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Wicestarosta Roman Minkina – zwrócił uwagę, iż harcerze częstokrotnie zwracali się do
Starostwa Powiatowego z prośbami o pomoc, a Starostwo starało się, w miarę swoich
możliwości, pomagać. Dodał, iż przekazywanie jakichkolwiek środków finansowych na rzecz
stowarzyszeń obwarowane jest licznymi przepisami prawnymi. Wicestarosta Kłobucki
poinformował, iż po otwarciu drogi dojazdowej do ośrodka harcerskiego w Zawadach, na
jego terenie miało odbyć się spotkanie przedstawicieli Starostwa z wójtami i burmistrzami
Powiatu Kłobuckiego w celu zapoznania szefów Gmin i Starostwa ze stanem faktycznym i
technicznym ośrodka. Nadmienił również, iż inicjatywa Pani Komendant Hufca phm. Haliny
Wróbel, która wystąpiła z powyższym pismem do radnych jest co prawda godna uwagi,
jednak najpierw powinno dojść do wspomnianego spotkania.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zasugerował aby jak najszybciej doprowadzić do spotkania
przedstawicieli Starostwa z wójtami i burmistrzami Gmin. Ponadto zapytał o szacowane
wstępnie koszty remontu ośrodka w Zawadach
Wicestarosta Roman Minkina – powiedział, iż organizatorem spotkania jest szefostwo ZHP i
dodał, że Pani Komendant zapewniała, że doprowadzi do jego zorganizowania. Nie wiadomo
jednak kiedy to nastąpi. Podkreślił, iż harcerzom należy pomóc, ponieważ ośrodek harcerski
w Zawadach znajduje się w złym stanie. Nadmienił, że na terenie ośrodka odbyło się
spotkanie z Premierem Jerzym Buzkiem, które miało na celu podjęcie działań w kierunku
pozyskania środków finansowych, w tym środków europejskich. Wicestarosta Roman
Minkina zwrócił uwagę, iż Pan Jerzy Buzek miał przedstawić projekt, który od początku do
końca byłby przez niego pilotowany – jednak do dnia dzisiejszego nie został on
przedstawiony. Podkreślił, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami każdy projekt wymaga
zainwestowania własnych środków i dodał, że żaden samorząd terytorialny nie włoży wkładu
własnego, jeżeli nie będzie miał gwarancji pozyskania stosownych środków. Poinformował,
że w grę wchodzi kwota w wysokości 500 tys. zł. – 1 mln. zł.
Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, że Starostwo może udzielić pomocy doraźnej
(np. w postaci przekazania jakiegoś sprzętu), ale nie ma możliwości inwestowania w
nieruchomości nie stanowiące własności Powiatu Kłobuckiego.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił się do Pani Aleksandry Banasiak, Wiceprezes
Zielonego Wierzchołka Śląska, z zapytaniem czy istnieje możliwość dofinansowania Związku
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Harcerstwa Polskiego z funduszy, którymi dysponuje Zielony Wierzchołek. Zapytał również
kto mógłby udzielić pomocy merytorycznej w zakresie opracowania wniosku w sprawie
przyznania środków na remont ośrodka harcerskiego w Zawadach.
Radna Aleksandra Banasiak – udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśniła, że
takiej możliwości nie ma. Dodała, że ZHP, jako organizacja pozarządowa, posiada własną
Centralę w Warszawie i dysponuje własnymi programami. Zwróciła również uwagę, że ZHP
dysponuje możliwością pozyskania dofinansowania uzupełniającego z własnych środków.
Radna Aleksandra Banasiak powiedziała, że w III Schemacie uwzględnione prawdopodobnie
zostaną środki przeznaczone na realizację drogich inwestycji, ale związanych z aktywizacją
obszarów wiejskich. Ponadto podkreśliła, iż środki dostępne dla samorządów są również w
większości dostępne dla organizacji pozarządowych i dodała, iż pomocy merytorycznej w
zakresie opracowania stosownego wniosku mogą udzielić wszystkie te osoby, które zajmują
się ich przygotowaniem.
Wicestarosta Roman Minkina – zwrócił uwagę, iż Związek Harcerstwa Polskiego nie posiada
środków finansowych, które mogłyby zostać zainwestowane w projekt jako wkład własny.
Zwrócił

uwagę

na

konieczność

stworzenia

konsorcjum

samorządowego

Powiatu

Kłobuckiego, które mogłoby podjąć stosowne działania.
Radny Mirosław Przygoda – zapytał czy sprawa drogi gminnej prowadzącej do ośrodka
harcerskiego w Zawadach została definitywnie zakończona.
Wicestarosta Roman Minkina – wyjaśnił, iż droga dojazdowa do ośrodka w Zawadach została
– decyzją Wojewody – otwarta i jest przejezdna. Dodał, że Państwo Tyrkowie, którzy
zdewastowali wspomnianą drogę, wnieśli sprawę do sądu. Nadmienił, że jeżeli uzyska na ten
temat więcej informacji, przekaże je radnym.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, iż z podjęciem jakiejkolwiek decyzji w
omawianej sprawie należy poczekać do momentu zorganizowania spotkania wójtów ze
Starostą. Ponadto zaproponował, aby radni wypowiedzieli się co do przeznaczenia diety
własnej na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck.
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Radna Iwona Sadek – podkreśliła, iż Platforma Obywatelska wspiera Stowarzyszenie Dzieci
Niepełnosprawnych i dodała, że ostatnio zorganizowała dla nich wyjazd do Eurodisneylandu
do Luksemburga.
Radny Władysław Owczarek – powiedział, że jeżeli Premier Jerzy Buzek przeznaczy swoje
wynagrodzenie na rzecz harcerzy, to być może uczynią to także radni.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, iż prof. Jerzy Buzek obiecał pomoc
merytoryczną, a nie finansową.
Radny Zenon Witek – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Władysława Owczarka
powiedział, że w ubiegłym roku prof. Jerzy Buzek zafundował dla pięciorga dzieci z Powiatu
Kłobuckiego

siedmiodniowy

wyjazd

do

Brukseli

wraz

z

zakwaterowaniem

w

pięciogwiazdkowym hotelu i zwiedzaniem Brukseli oraz Europarlamentu.
Radny Henryk Mach – powiedział, iż Powiat powinien pomóc harcerzom w przygotowaniu
odpowiedniego wniosku i podkreślił, że jeżeli taki projekt powstanie to prof. Jerzy Buzek
będzie go pilotował. Nadmienił również, że nie chodzi o to, aby Premier Buzek wyłożył
własne środki finansowe – gdyby jednak został postawiony przed faktem dokonanym, z
pewnością by to zrobił.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – zwrócił uwagę, że przeznaczenie diety radnych na rzecz
ZHP nie rozwiąże problemu –

należy poszukać również innych źródeł finansowania.

Nadmienił, że konieczne jest opracowanie odpowiedniego programu i pozyskanie stosownych
środków przy pomocy Starostwa Powiatowego. Zasugerował, aby radni dobrowolnie określili
się co do przeznaczenia diety własnej celem wsparcie harcerzy.
Wicestarosta Roman Minkina – ponownie podkreślił, że projekt miał zostać przedstawiony
przez Premiera Jerzego Buzka i dodał, że miał być również przez niego pilotowany. Nie
zgodził się z wypowiedzią Radnego Henryka Macha, iż to Starostwo ma przygotować
odpowiedni projekt. Wicestarosta nadmienił, iż do tej pory nie skontaktował się z nim (nie
licząc jednej rozmowy telefonicznej) żaden przedstawiciel Pana Jerzego Buzka.
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Przewodniczący Tadeusz Witt – podkreślił, że trzeba złożyć stosowny wniosek, aby projekt
mógł zacząć funkcjonować.
Wicestarosta Roman Minkina – zwrócił uwagę, iż Pan Jerzy Buzek do tej pory nie określił, do
którego projektu należy złożyć wniosek.
Radny Piotr Derejczyk – podkreślił, iż przedstawieniem odpowiedniego projektu miało zająć
się stowarzyszenie ZHP, jako właściciel czy też dysponent projektu – Starostwo miało
natomiast pomóc w jego merytorycznym przygotowaniu i dopracowaniu do konkretnego
programu unijnego. Dodał, że prof. Jerzy Buzek zobowiązał się publicznie do pilotowania
projektu co oznacza, że miał jedynie monitorować dalsze jego fazy – już po złożeniu
stosownego wniosku. Zwrócił uwagę, iż konsekwencją braku inicjatywy ze strony ZHP jest
nie opracowanie projektu przez Powiat, a w dalszej części także brak ingerencji Pana Jerzego
Buzka.
Wicestarosta Roman Minkina – wyjaśnił, iż na spotkaniu z Panem Jerzym Buzkiem ustalono,
że Premier Buzek, za pośrednictwem swojego pracownika, przekaże informacje dotyczące
stosownego projektu – takie informacje nie zostały jednak przekazane do dnia dzisiejszego.
Podkreślił, że znalezieniem źródła finansowania miał się zająć Premier Jerzy Buzek.
Radny Piotr Derejczyk – poinformował, że w trakcie wspomnianego spotkania harcerze
przedstawili swoją koncepcję – powiedzieli, że planują wyremontować zaplecze kuchenne i
stołówkę ośrodka. Dodał, że przy pomocy Starostwa stowarzyszenie ZHP miało opracować
wstępny kosztorys prac – dopiero po określeniu szacowanej kwoty remontu Pan Jerzy Buzek
mógłby pomóc w skierowaniu projektu do konkretnego programu. Ponadto zwrócił uwagę, iż
wsparcie eurodeputowanego jest wsparciem politycznym, które może nastąpić po złożeniu
wniosku.
Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że należy zwrócić się do Pani Komendant Hufca
i zapytać o kosztorys remontu ośrodka harcerskiego w Zawadach, a następnie nadać całej
sprawie odpowiedni bieg.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
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Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 9 - Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie
wniosków podjętych w okresie między sesjami.
Radny Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku –
powiedział, że Komisja Rewizyjna nie podjęła żadnego wniosku.
Radny Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, iż w okresie między sesjami Komisja Rewizyjna
obradowała dwukrotnie i wypracowała wniosek, którego efektem była uchwała wykreślona z
porządku obrad XVIII Sesji Rady Powiatu, tj. uchwała w spawie upoważnienia Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kłobucku.
Radny Waldemar Robak – wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna podjęła co prawda dwa wnioski,
których nie przedstawił ze względu na ich tymczasowe zawieszenie.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę, iż przedstawienie wniosków podjętych przez komisje
w okresie między sesjami jest obligatoryjne i dodał, że wnioski Komisji Rewizyjnej powinny
zostać odczytane.
Radny Waldemar Robak – odczytał treść wniosków Komisji Rewizyjnej.
Kopie wniosków Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury stanowią załącznik do protokołu z sesji.
Więcej wniosków nie przedstawiono.
Przewodniczący Tadeusz Witt zarządził 10-minutową przerwę.
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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 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

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

– Przewodniczący

2. Aleksandra BANASIAK

– Członek

3. Małgorzata GWORYS

– Członek

PKT. 11 – Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono kandydatury czterech radnych. Po wyrażeniu przez radnych zgody na
kandydowanie przystąpiono do głosowania:
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

W wyniku głosowania powołano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli
następujący Radni :
1. Tadeusz WIECZOREK

– Przewodniczący

2. Marek SAWICKI

– Członek

3. Mirosław PRZYGODA

– Członek

4. Małgorzata FERENC

– Członek
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PKT.

12

–

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

rezygnacji

z

funkcji

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Tadeusz Witt – przypomniał, że przy omawianiu punktu 8 porządku obrad
XVIII Sesji Rady Powiatu, tj. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i
Przewodniczącego Rady Powiatu odczytał pismo Radnego Jerzego Bardzińskiego w sprawie
rezygnacji Pana Bardzińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku,
a

następnie

przedstawił

zasady

głosowania

obowiązujące

przy

wyborze

Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani zapytań.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Uchwała

Nr

114/XVIII/2008

w

sprawie

przyjęcia

rezygnacji

z

funkcji

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował radnych, że Pan Jerzy Bardziński nie jest już
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Kłobucku, a następnie podziękował mu za
współpracę.
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PKT. 13 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.
Starosta Stanisław Garncarek – poinformował, że skierował do Przewodniczącego Rady
Powiatu wniosek o wybór Radnego Jerzego Bardzińskiego na członka Zarządu Powiatu w
Kłobucku.
Powyższy wniosek Starosty Kłobuckiego Stanisława Garncarka stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Przewodniczący Tadeusz Witt – potwierdził, iż wpłynął do niego wniosek przedstawiony
przez Starostę Kłobuckiego. Następnie przypomniał zasady głosowania tajnego i zapytał
Radnego Jerzego Bardzińskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka Zarządu
Powiatu.
Radny Jerzy Bardziński – wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu w
Kłobucku.
Radny Henryk Mach – zapytał czy Rada Powiatu będzie głosować nad wyborem etatowego
czy nieetatowego członka Zarządu Powiatu.
Starosta Stanisław Garncarek – udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformował,
że Rada Powiatu będzie głosować nad wyborem etatowego członka Zarządu.
Następnie Przewodniczący Tadeusz Witt poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart
do głosowania oraz o ich rozdanie radnym.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do
liczenia głosów.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o
przedstawienie wyników głosowania tajnego.
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Radny Tadeusz Wieczorek – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na XVIII
Sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 30 maja 2008 roku celem wyboru w głosowaniu
tajnym członka Zarządu Powiatu w Kłobucku, stwierdzający, że głosowało 19 radnych, z
czego:
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 4

•

głosów nieważnych - …………..…..oddano 0

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Radny Jerzy Bardziński został wybrany na etatowego
członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru członka
Zarządu Powiatu w Kłobucku.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 4

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Uchwała Nr 115/XVIII/2008 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Jerzy Bardziński – podziękował za powierzenie mu funkcji etatowego członka Zarządu
Powiatu w Kłobucku.
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PKT. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosił kandydaturę
Radnej Małgorzaty Gworys na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu.
Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę, iż Statut Powiatu Kłobuckiego przewiduje, że może
być jeden lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Nadmienił, iż jego zdaniem
jeden Wiceprzewodniczący w zupełności wystarczy argumentując to znacznym obniżeniem
kosztów funkcjonowania Rady Powiatu.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – podkreślił, że od początku funkcjonowania Rady diety i
stawki ustalone w pierwszej kadencji nie zostały podniesione.
Radny Henryk Mach – nie zgodził się z wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Jana Praskiego
twierdząc, że dieta jest płynna.
Radny Zenon Witek – stwierdził, iż popiera zdanie Radnego Henryka Macha i dodał, że nie
widzi potrzeby, aby Rada wybierała ze swojego grona drugiego Wiceprzewodniczącego,
marnując tym samym pieniądze podatników. Podkreślił, iż w jego przekonaniu główną
przesłanką wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego są korzyści finansowe związane z
pełnieniem tej funkcji. Zwrócił uwagę, iż bycie radnym to zaszczyt, a nie walka o pieniądze.
Ponadto nadmienił, że Wiceprzewodniczący Jan Praski tylko jeden raz prowadził częściowo
obrady sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Tadeusz Witt – podkreślił, iż sesje to zaledwie jeden z fragmentów pracy
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących zwracając jednocześnie uwagę na

liczne

obowiązki i zadania związane z pracą w Radzie Powiatu. Ponadto powiedział, że ostatnio
sesje prowadzone są również przez Wiceprzewodniczących i dodał, że można to sprawdzić w
protokołach.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – poinformował, że raz w tygodniu odbywają się spotkania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, podczas których omawiane są bieżące
zagadnienia dotyczące pracy Rady Powiatu.
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Radny Henryk Mach – zgłosił na kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Radną
Iwonę Sadek wyrażając przy tym nadzieję, iż w ten sposób radni opozycyjni zostaną
zaproszeni do współdziałania w Radzie.
Przewodniczący Tadeusz Witt – przypomniał, że na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu zostały zgłoszone dwie kandydatury. Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o
rozdanie kart do głosowania i zapytał Radną Małgorzatę Gworys oraz Radną Iwonę Sadek
czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
Radna Iwona Sadek oraz Radna Małgorzata Gworys wyraziły zgodę na kandydowanie na
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Kłobucku.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Radny Henryk Mach – zwrócił się do Przewodniczącego Tadeusza Witta z zapytaniem kto
jest wnioskodawcą projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu i dodał, że to Przewodniczący powinien zgłosić powyższy projekt pod obrady Rady.
Następnie zacytował § 30 Statutu Powiatu Kłobuckiego i zapytał czy zgodnie z
obowiązującym zapisem statutowym projekt omawianej uchwały został zaopiniowany przez
Zarząd Powiatu. Podkreślił, iż brak takiej opinii stanowi naruszenie Statutu. Ponadto zwrócił
uwagę na konieczność zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego. Radny Henryk Mach
przypomniał, że w momencie ukonstytuowania się Rady Powiatu, na wniosek Zarządu,
została zwołana sesja, podczas której Zarząd wnioskował o powołanie Przewodniczących
Komisji.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zgodził się z Radnym Henrykiem Machem, iż wnioskodawcą
projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu powinien być
Przewodniczący.
Pani Barbara Kosińska-Bus – potwierdziła, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Kłobuckiego
projekty uchwał wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. Dodała jednak, że nie
można bezkrytycznie w każdej sytuacji stosować zapisu statutowego. Podkreśliła, że w tym
konkretnym

przypadku

trudno

przyjąć,

że

to

Zarząd

decyduje

o

wyborze

Wiceprzewodniczącego i dodała, iż z uwagi na przedmiot powyższej uchwały nie jest
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wymagana opinia Zarządu Powiatu. Podkreśliła, iż organ wykonawczy również posiada
inicjatywę uchwałodawczą.
Radny Henryk Mach – powiedział, że w Statucie Powiatu Kłobuckiego powinien znaleźć się
zapis stanowiący, iż Zarząd – jeżeli nie jest wnioskodawcą projektu uchwały – opiniuje, jako
wykonawca budżetu, tylko i wyłącznie projekty wymagające nakładów finansowych. Zwrócił
uwagę, iż Statut to akt prawny, którego nie można dobrowolnie interpretować i dodał, że
jeżeli § 30 nie zostanie zmieniony, będzie łamany – brak wymaganej prawem opinii Zarządu
stanowi bowiem ewidentne naruszenie zapisu statutowego.
Pani Barbara Kosińska-Bus – zgodziła się z Radnym Henrykiem Machem co do konieczności
zmiany przywołanego wcześniej zapisu statutowego i dodała, że trwają prace nad zmianą
Statutu Powiatu Kłobuckiego.
Radny Henryk Mach – zapytał dlaczego radni opozycyjni nie mogą brać udziału w pracach
nad nowelizacją Statutu.
Pani Barbara Kosińska-Bus – odpowiedziała, że powyższe pytanie nie powinno być
kierowane do niej. Następnie objaśniła zasady głosowania obowiązujące w przypadku wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu przy dwóch zgłoszonych kandydaturach.
Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił się do Pana Aleksandra Tokarza z prośbą o
wyłączenie kamery na czas trwania głosowania tajnego.
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i
przystąpiła do liczenia głosów.
Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o
przedstawienie wyników głosowania tajnego.
Radny Tadeusz Wieczorek – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na XVIII
Sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 30 maja 2008 roku celem wyboru w głosowaniu
tajnym Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku, stwierdzający, że głosowało 18
radnych, z czego:
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- na kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Panią Małgorzatę Gworys:
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 5

•

głosów nieważnych - …………..…..oddano 0

- na kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Panią Iwonę Sadek:
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 5

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 13

•

głosów nieważnych - …………..…..oddano 0

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że największą liczbę głosów na Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu otrzymała Radna Małgorzata Gworys.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 5

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Radna Małgorzata Gworys – podziękowała za wybór na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu
w Kłobucku.
Przewodniczący Tadeusz Witt – pogratulował Wiceprzewodniczącej Małgorzacie Gworys i
zaprosił ją do stołu prezydialnego.
Radny Zenon Witek – wyraził nadzieję, iż w prowadzeniu sesji Rady Powiatu będą
uczestniczyć także Wiceprzewodniczący Rady.
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Przewodniczący Tadeusz Witt – odnosząc się do uwagi Radnego Zenona Witka powiedział,
że powyższy wniosek może mieć skutek natychmiastowy, po czym przekazał prowadzenie
obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Wiceprzewodniczącemu Janowi Praskiemu.
Uchwała Nr 116/XVIII/2008 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i
pieczęci Powiatu Kłobuckiego.
Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Uchwała Nr 117/XVIII/2008 w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i
pieczęci Powiatu Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 16 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego.
Przewodniczący Tadeusz Witt – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego. Zwrócił się do
radnych z prośbą o uchwalenie proponowanej podwyżki i podkreślił, że wynagrodzenie
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Starosty Stanisława Garncarka od początku kadencji nie uległo zmianie. Dodał, że wystąpił z
wnioskiem o podwyżkę dla Starosty dopiero z chwilą, gdy podwyższone zostały
wynagrodzenia miesięczne pracowników Starostwa. Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu
powiedział, że ze strony Starosty nie było w tym zakresie żadnych nacisków – była to jego
inicjatywa.
Radna Iwona Sadek – zwróciła się do Starosty Stanisława Garncarka z prośbą o uzasadnienie
proponowanej podwyżki.
Starosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę, że to pracodawca a nie pracownik uzasadnia
decyzję o wynagradzaniu i dodał, że pracobiorca nie może odmówić przyjęcia
wynagrodzenia.
Radny Henryk Mach – powiedział, iż zgodnie z Kodeksem Pracy Przewodniczący Rady
Powiatu pełni w stosunku do Starosty funkcję pracodawcy. Dodał, że projekt powyższej
uchwały został wniesiony przez Przewodniczącego i zgodnie ze Statutem Powiatu
Kłobuckiego powinien zostać zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Zapytał czy taka opinia
została wydana i poprosił o odczytanie protokołu z posiedzenia Zarządu, na którym
zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – zwrócił uwagę, że projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego był opiniowany przez Komisję Budżetu i
Finansów.
Radny Władysław Owczarek –

podkreślił, że Komisja Budżetu i Finansów wnikliwie

przeanalizowała projekt powyższej uchwały, po czym zaopiniowała go pozytywnie.
Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, że Zarząd Powiatu nie dywagował nad wielkością
stawek, przyjął natomiast formalną strukturę projektu uchwały i zaopiniował go pozytywnie.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – poprosił o wyjaśnienia radcę prawnego.
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Pani Barbara Kosińska-Bus – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego powinien zostać zaopiniowany przez
Zarząd przede wszystkim dlatego, że wywiera skutki finansowe.
Wicestarosta Roman Minkina – podkreślił, iż projekt omawianej uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
Starosta Stanisław Garncarek – wyjaśnił, iż punkt dotyczący wysokości wynagrodzenia został
zrealizowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 maja br w części dotyczącej
przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu.
Radna Iwona Sadek – zwróciła uwagę, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego omawiany był na posiedzeniu Komisji Budżetu i
Finansów w dniu 28 maja br. bez opinii Zarządu, ponieważ zgodnie z wypowiedzią Starosty
został zaopiniowany w dniu 29 maja.
Radny Władysław Owczarek – ponownie podkreślił, że członkowie Komisji Budżetu i
Finansów szeroko omawiali kwestię dotyczącą wysokości wynagrodzenia Starosty
Kłobuckiego i nie zgłosili w tym temacie żadnych zastrzeżeń.
Wiceprzewodniczący Jan Praski zarządził 10-minutową przerwę.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – przedstawił radnym wyciąg z protokołu z posiedzenia
Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2008 roku – punkt 3.4. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego: „Nowe tabele wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.
U. Nr 73, poz.431), spowodowały konieczność uzupełnienia wynagrodzenia miesięcznego
pracownikom. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych oraz
dodatków specjalnych. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005
roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr
146, poz. 1223 z późn. zm. ) zmienionego w/w rozporządzeniem Staroście przysługuje
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dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ustalenie: Zarząd Powiatu pozytywnie
zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
dla Starosty Kłobuckiego”. 1
Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę na rozbieżności w zakresie podanej daty posiedzenia
Zarządu, na którym zaopiniowany został projekt powyższej uchwały.
Starosta Stanisław Garncarek – wyjaśnił, iż była to pomyłka faktyczna i dodał, że podał datę
ze sprawozdania dla Rady Powiatu.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.
Radny Zenon Witek – poprosił o podanie podstawy prawnej zapisu § 1 projektu omawianej
uchwały, który mówi, że wynagrodzenie Starosty Kłobuckiego ustala się z dniem 1 stycznia
2008 roku.
Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, iż wynika to z § 3 rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, a następnie
zacytowała powyższy paragraf. Dodała, że wspomniane rozporządzenie wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2008 roku.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :

1

•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 11

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 5

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Wyciąg z protokołu Nr 56/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 maja 2008 roku.
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Uchwała Nr 118/XVIII/2008 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Starosta Stanisław Garncarek – podziękował Radzie Powiatu za podjęcie powyższej uchwały.
PKT. 17 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Pan Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Dodał, że
projekt powyższej uchwały został omówiony na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady
Powiatu.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4

Uchwała Nr 119/XVIII/2008 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
PKT. 18 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008
rok.
Pani Anna Kwiatkowska – Inspektor w Wydziale Finansowym – przedstawiła wraz z
uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008
rok.
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Radna Iwona Sadek – zwróciła uwagę, iż projekt powyższej uchwały powinien zostać
podpisany przez Skarbnika Powiatu.
Wicestarosta Roman Minkina – wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok parafowała Pani Krystyna Bukalska.
Radny Henryk Mach – powiedział, że Skarbnik Powiatu jest wybierany Przez Radę Powiatu i
dodał, że nie ma funkcji zastępcy Skarbnika. Ponadto podkreślił, iż uchwała w sprawie zmian
w budżecie Powiatu wymaga kontrasygnaty Skarbnika, a Zarząd nie może ustanowić jego
zastępcy. Radny Henryk Mach powiedział również, że uchwała w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kłobuckiego powinna zostać zaopiniowana przez Komisję Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury w rozdziałach właściwych dla Komisji – chodzi przede
wszystkim o Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Zaproponował aby – zgodnie z sugestią, która padła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury – wydzielić z kwoty inwestycyjnej na zadania
majątkowe rezerwę w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na monitoring ochrony
środowiska.
Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, że Skarbnik Powiatu przebywa obecnie na
zwolnieniu lekarskim. Zgodziła się z tym, że nie ma funkcji zastępcy Skarbnika i dodała, że
zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Skarbnik Powiatu może
upoważnić inną osobę do dokonania kontrasygnaty. Nadmieniła także, iż na podstawie
powyższego artykułu Pani Katarzyna Bednarska, Skarbnik Powiatu, upoważniła do dokonania
kontrasygnaty głównych księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu.
Radny Władysław Owczarek – powiedział, że Starosta Stanisław Garncarek przedstawił mu
propozycję Radnego Henryka Macha i dodał, że członkowie Komisji Budżetu i Finansów
przychylą się do jej realizacji. Nadmienił, iż Zarząd Powiatu również powinien przychylić się
do powyższego wniosku.
Radny Mirosław Przygoda – podkreślił, iż projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku.
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Starosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę, że propozycja Radnego Henryka Macha była
omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury w dniu 29
maja br. i dodał, że popiera wydzielenie stosownej kwoty na jej realizację, ale nie z inwestycji
a z § 4300. Zasugerował aby w opisie § 4300 wprowadzić zapis o monitoringu stanu
środowiska. Nadmienił, iż jego zdaniem kwota 20 tys. jest zbyt duża – należy ją dostosować
do faktycznych potrzeb.
Wiceprzewodniczący Jan Praski – poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia do opisu
§ 4300 zapisu o monitoringu stanu środowiska w Powiecie.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Powyższa propozycja została przyjęta.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 5

Uchwała Nr 120/XVIII/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008
rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 19 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XV/2008 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wskazania podmiotów powstałych w
miejsce likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
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Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – przedstawił wraz z
uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XV/2008 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce
likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku. Ponadto poinformował o zmianach w załączniku do projektu
powyższej uchwały.
Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2

Uchwała Nr 121/XVIII/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XV/2008 Rady Powiatu
w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku 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. 20 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2007.
Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wyboru
podmiotu do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za
rok 2007. Poinformował, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nie planował badania
sprawozdania finansowego za rok 2007. W latach ubiegłych ZOZ

nie był do tego

zobowiązany. Dodał, że ustawa o rachunkowości określa w euro poziom przychodów
zakładu, powyżej którego zakład zobowiązany jest do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego. Po wstępnym sporządzeniu bilansu okazało się, że należy, z mocy ustawy,
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przeprowadzić wspomniane badanie. Nadmienił również, iż zgodnie z ustawą o samorządzie
powiatowym przeprowadzenie postępowania w zakresie wyboru firmy, która będzie badać
sprawozdanie finansowe należy do kompetencji organu założycielskiego. Podkreślił, że w tej
sytuacji konieczna jest uchwała Rady Powiatu i przypomniał, że Rada podejmowała już
kiedyś uchwałę w sprawie wyboru takiej firmy – wtedy, kiedy ZOZ zaplanował badanie
sprawozdania za 2005 rok. Dodał, że wybór firmy przeprowadzony został w drodze
postępowania przetargowego ofertowego. Ponadto zwrócił uwagę, że jeżeli przepisy
dotyczące wysokości przychodów nie ulegną zmianie, to prawdopodobnie również w roku
bieżącym ZOZ będzie musiał zaplanować badanie bilansu za 2008 rok.
Radny Henryk Mach – nadmienił, że organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest
samorząd, czyli Starostwo i zwrócił się z zapytaniem czy postępowanie w zakresie wyboru
podmiotu do badania sprawozdania powinien przeprowadzić Samorząd czy Zespół Opieki
Zdrowotnej. Dodał, iż jego zdaniem Zarząd Powiatu powinien wyłonić firmę, która
przeprowadzi badanie bilansu.
Pan Marian Nowak – powiedział, że wybór firmy został przeprowadzony analogicznie jak
poprzednio i dodał, że kwestia przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru podmiotu
do badania sprawozdania finansowego była omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Nadmienił, iż zgodnie ze wstępnymi ustaleniami przedmiotem uchwały Rady Powiatu
mogłoby być określenie czynności, które – w imieniu Rady – może wykonać Zarząd Powiatu.
Zwrócił uwagę, że organ założycielski nie przekazał swoich kompetencji Zarządowi, a tym
samym nie scedował na niego żadnych praw. Ponadto powiedział, że mogłyby zapaść
ustalenia (także ustne) zgodnie, z którymi postępowanie przeprowadzi, za zgodą Zarządu,
Zespół Opieki Zdrowotnej. Podkreślił, że firma wyłoniona w drodze postępowania nie
podejmie żadnych działań dopóki nie będzie dysponować stosowną uchwałą organu
założycielskiego i dodał, że w zależności od kompetencji może to być albo uchwała Zarządu
Powiatu albo Rady Powiatu. Pan Marian Nowak zwrócił również uwagę na konieczność
wypracowania stałej procedury obowiązującej przy wyborze podmiotu do badania
sprawozdania finansowego.
Radny Henryk Mach – ponownie podkreślił, że Zarząd Powiatu, jako organ wykonawczy,
powinien podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru firmy
do badania sprawozdania finansowego.
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Wiceprzewodniczący Jan Praski – poprosił o wyjaśnienia Panią Barbarę Kosińską-Bus.
Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, iż z przepisów ustawy o rachunkowości wynika , że
wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ założycielski, czyli
Rada Powiatu. Dodała, że Zarząd Powiatu nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji.
Nadmieniła, że Rada musiałaby upoważnić Zarząd do dokonania takiej czynności, zwracając
jednocześnie uwagę na problem związany z koniecznością wskazania podstawy prawnej do
scedowania czynności prawnych na inny organ. Powiedziała, że oferty zostały zebrane przez
ZOZ, natomiast wyboru firmy dokonała Rada..
Radny Bogdan Adamik – zapytał o koszty przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego.
Pan Marian Nowak – poinformował, że cena netto takiego badania wynosi 9 900 zł. a cena
brutto – 12 078 zł. Podkreślił, że niezależnie od tego, kto dokonuje wyboru firmy, za
przeprowadzenie badania sprawozdania płaci jednostka podlegająca badaniu.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 9

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 4

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Uchwała Nr 122/XVIII/2008 w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2007 została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 21 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
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PKT. 22 - Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie zgłoszono.
PKT. 23 – Wnioski i zapytania mieszkańców.
Nie zgłoszono.
PKT. 24 – Zakończenie XVIII Sesji Rady Powiatu.
W

związku

z

wyczerpaniem

wszystkich

punktów

porządku

obrad

sesji

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku Tadeusz Witt, realizując czynności proceduralne,
zamknął obrady XVIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku
Tadeusz Witt
Protokołowała:
Kamila Chłąd

