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PROTOKÓŁ NR XXIII/2008
Z XXIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU

Sesja odbyła się w świetlicy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1115
Zakończyła się o godz. 1620

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
Pani Małgorzata Gworys i Pan Jan Praski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Tadeusz Witt
stwierdził, Ŝe w Sesji uczestniczy 18 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji i poinformował o moŜliwości
wprowadzenia zmian:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady
Powiatu.
8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w
okresie między sesjami.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
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10. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku nt.: inwestycji
prowadzonych na drogach powiatowych w 2008 roku oraz stanu przygotowań do
„akcji zima”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w
Kłobucku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Kłobuck dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana
Długosza w Kłobucku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego
Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę
Kłobuckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.
16. Podsumowanie połowy kadencji obecnego samorządu powiatowego.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Wnioski i zapytania mieszkańców.
20. Zakończenie XXIII Sesji Rady Powiatu.

Radny Władysław Owczarek – zaproponował aby punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców”
realizowany był o stałej godzinie, np. o 1300. Dodał, Ŝe naleŜy określić maksymalny czas
wypowiedzi mieszkańca. Przypomniał równieŜ o dyŜurach pełnionych przez radnych.

Radny Jerzy Sądel – nadmienił, iŜ czasami zdarza się, Ŝe Sesje Rady Powiatu rozpoczynają
się o godzinie 1300.

Radny Władysław Owczarek – powiedział, Ŝe realizację wspomnianego punktu moŜna
przesunąć na godzinę 1400.

Radny Henryk Mach – zapytał czy wniosek Radnego Władysława Owczarka ma charakter
generalny i czy ma dotyczyć następnych sesji Rady Powiatu. Zapytał równieŜ kto wystąpił z
inicjatywą wprowadzenia do porządku obrad XXIII Sesji punktu 14, tj. „Podjęcie uchwały w
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sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kłobucku”.

Radny Władysław Owczarek – udzielając odpowiedzi na zapytanie Radnego Henryka Macha
wyjaśnił, iŜ zgłoszony przez niego wniosek ma charakter generalny.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, iŜ punkt 14 został wprowadzony do porządku
obrad XXIII Sesji Rady Powiatu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Radny Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku –
przypomniał, iŜ na poprzedniej sesji Rady Powiatu zgłaszał uwagi co do podjęcia uchwały w
sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kłobucku – Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys powiedziała, iŜ punkt dotyczący
przedmiotowej uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad XXIII Sesji.

Radny Henryk Mach – przypomniał, iŜ w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej i dodał, Ŝe jej członkowie nie zadecydowali o wprowadzeniu
powyŜszego punktu do porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu. Ponadto nadmienił, iŜ
Rada Powiatu ma prawo zmienić treść wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, iŜ zgodnie z ustaleniami podjętymi na
ostatniej sesji, Rada była zobowiązana wprowadzić powyŜszy punkt do porządku obrad XXIII
Sesji Rady Powiatu. Dodał równieŜ, Ŝe naleŜy ustalić godzinę realizacji punktu „Wnioski i
zapytania mieszkańców”.

Radny Henryk Mach – przypomniał, iŜ powodem zniesienia z początku porządku obrad
punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców” było to, Ŝe przedłuŜał on sesję. Podkreślił, iŜ
wniosek Radnego Władysława Owczarka jest nieracjonalny, poniewaŜ ustalenie godziny
realizacji wspomnianego punktu nie ma większego znaczenia – jest to jedynie kwestia
organizacji i uporządkowania pewnych kwestii z nim związanych. Zaznaczył, Ŝe naleŜy
określić maksymalny czas wypowiedzi mieszkańca.

Radny Zenon Witek – nadmienił, Ŝe na początku kadencji porządek obrad zawierał tylko
jeden punkt dotyczący wniosków i zapytań mieszkańców. Zaznaczył, iŜ walczył o
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wprowadzenie drugiego takiego punktu. Poprosił o przywrócenie punktu 5 porządku obrad, tj.
„Wnioski i zapytania mieszkańców” podkreślając jednocześnie, iŜ określenie stałej godziny
jego realizacji nie jest dobrym pomysłem. Nadmienił, Ŝe naleŜy ograniczyć czas wypowiedzi
mieszkańca.

Radny Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku – podkreślił, iŜ wniosek złoŜony przez
Radnego Owczarka jest zasadny – porządkuje bowiem pewne kwestie. Powiedział, Ŝe moŜna
przyjąć ustalenie, zgodnie z którym punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców” będzie
realizowany dwie godziny po rozpoczęciu sesji.

Radny Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, iŜ wniosek Radnego Władysława Owczarka jest
pozbawiony sensu i logicznego uzasadnienia. Podkreślił, iŜ najlepszym rozwiązaniem byłoby
przywrócenie punktu 5 porządku obrad, tj. „Wnioski i zapytania mieszkańców”. Zaznaczył, iŜ
obowiązkiem radnych jest wysłuchanie mieszkańców i dodał, Ŝe wprowadzenie powyŜszego
punktu na początku obrad będzie stanowiło wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Powiatu.

Radny Władysław Owczarek – nadmienił, Ŝe opozycja zawsze chce zburzyć to, co zostało
ustalone. Poprosił o przegłosowanie jego wniosku, zgodnie z którym punkt „Wnioski i
zapytania mieszkańców” miałby być realizowany o godzinie 1400 dodając, iŜ naleŜy
podporządkować obrady sesji do ustalonej godziny. Wspomniał, Ŝe podobne rozwiązanie
zostało wprowadzone w Gminie Kłobuck.

Radny Piotr Derejczyk – powtórzył, iŜ najbardziej zasadnym rozwiązaniem jest przywrócenie
punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców” na początek obrad. Podkreślił takŜe, iŜ sesje
Rady Powiatu powinny być „stałe”.

Pan Krzysztof Nowak – Burmistrz Kłobucka – powiedział, Ŝe w przypadku Gminy godzina
realizacji punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców” określana jest kaŜdorazowo przy
ustalaniu porządku obrad Rady Miejskiej. Podkreślił, iŜ powyŜsze rozwiązanie jest bardzo
elastyczne i doskonale się sprawdza. Nadmienił, Ŝe przy ustaleniu sztywnej godziny realizacji
wspomnianego punktu mogą pojawić się pewne problemy.
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Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, Ŝe Burmistrz Kłobucka nie wspomniał, iŜ w porządku
obrad Rady Miejskiej w Kłobucku są dwa punkty dotyczące wniosków i zapytań
mieszkańców. Ponadto zaznaczył, Ŝe nie wszyscy mieszkańcy mają moŜliwość uczestniczyć
w sesji o godzinie 1300 czy 1400.

Radny Władysław Owczarek – powiedział, Ŝe Gmina ma zupełnie inne zadania aniŜeli
Powiat. Ma równieŜ innych interesantów. Dodał, iŜ na sesji, Rada nie rozwiązuje
skomplikowanych kwestii problematycznych – w tym celu moŜna spotkać się ze Starostą, z
Wicestarostą czy teŜ Przewodniczącym Rady Powiatu. Poprosił o zrealizowanie swojego
wniosku.

Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę, Ŝe zostały złoŜone dwa wnioski – drugim był wniosek
Radnego Piotra Derejczyka.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Władysława
Owczarka dotyczący ustalenia stałej godziny (1400) realizacji punktu „Wnioski i zapytania
mieszkańców”.

Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 6

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Wniosek Radnego Władysława Owczarka został przyjęty.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.

Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 6

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
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Radny Zenon Witek – zapytał dlaczego wniosek Radnego Piotra Derejczyka nie został
poddany pod głosowanie.

Radny Piotr Derejczyk – przypomniał, iŜ zgłaszał wniosek w sprawie przywrócenia punktu
„Wnioski i zapytania mieszkańców” na początek porządku obrad. Dodał, Ŝe powyŜszy punkt
mógłby być realizowany po punkcie 2, tj. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Piotra Derejczyka.

Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 8

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 10

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Wniosek Radnego Piotra Derejczyka nie został przyjęty.

PKT. 4 –Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Radny Zenon Witek – złoŜył wniosek o wprowadzenie głosowania imiennego. Dodał, Ŝe taki
rodzaj głosowania został przyjęty zarówno w Sejmie, jak i w Sejmiku.

Radny Zbigniew Cebula – zwrócił uwagę, iŜ głosowanie imienne moŜe mieć miejsce na
wyraźne Ŝyczenie radnego, na jego wniosek.

Radny Henryk Mach – zaznaczył, iŜ zgodnie z ustawą samorządową nie moŜna obligatoryjnie
ustalić głosowania imiennego. Dodał, Ŝe głosowanie imienne moŜe zostać przeprowadzone na
wniosek radnego lub grupy radnych.

Radny Zenon Witek – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zawnioskował,
aby w protokole z XXIII Sesji Rady Powiatu odnotować kto z radnych głosował „za”, a kto
„przeciw” przywróceniu punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców”.

Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, iŜ głosowanie imienne moŜe zostać
przeprowadzone na Ŝyczenie poszczególnych radnych.
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Radny Jerzy Sądel – poprosił o zaznaczenie, Ŝe Klub Radnych Partii Prawo i Sprawiedliwość
oraz Klub Radnych Partii Platforma Obywatelska głosuje imiennie.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXII Sesji
Rady Powiatu.

Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 6

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Protokół z XXII Sesji Rady Powiatu został przyjęty.

PKT. 5 – 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 1 grudnia 2008 roku do 29 grudnia 2008
roku przedstawił Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek.

Przewodniczący Tadeusz Witt – zaproponował, po zrealizowaniu punktu 15, tj. Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok, przerwę w obradach
XXIII Sesji Rady Powiatu, w czasie której radni będą mogli zapoznać się z efektami
termomodernizacji budynku Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kłobucku oraz remontem w
Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.

Radny Zenon Witek – zapytał w jakim trybie Zespół Opieki Zdrowotnej dokonał sprzedaŜy
sprzętu medycznego i co to był za sprzęt. Nadmienił, iŜ sprawa powyŜszej sprzedaŜy nie była
omawiana na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu.
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Radna Małgorzata Ferenc – zapytała jakie środki finansowe uzyskał Zespół Opieki
Zdrowotnej w wyniku sprzedaŜy sprzętu medycznego i na co zostały one przeznaczone.

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – udzielając
odpowiedzi na powyŜsze zapytania poinformował, iŜ ZOZ dokonał sprzedaŜy lampy
operacyjnej oraz stołu operacyjnego. Dodał, iŜ Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zbycie wyŜej
wymienionego sprzętu medycznego w drodze postępowania przetargowego. Ponadto
wyjaśnił, iŜ przeznaczenie tego sprzętu do zbycia związane było z brakiem moŜliwości jego
wykorzystania w którejkolwiek z komórek organizacyjnych Zespołu. Pan Marian Nowak
powiedział, Ŝe stół operacyjny został zakupiony pięć lat temu z dotacji Ministerstwa w
związku z planowanym utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, który jednak nigdy
nie powstanie. Nadmienił równieŜ, iŜ pieniądze ze sprzedaŜy – kwota około kilkudziesięciu
tys. zł. – jeszcze nie wpłynęły. Wyjaśnił, iŜ środki te będą stanowić przychód ZOZ-u.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poinformował, Ŝe cały sprzęt oraz
aparatura medyczna przeznaczona do zbycia została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę
na prawie 100 tys. zł. Dodał, Ŝe na resztę sprzętu nie ma jeszcze nabywców. Ponadto
powiedział, iŜ jego zdaniem cena ustalona przez rzeczoznawcę jest zbyt wysoka – sprzęt z
racji samego upływu czasu traci na wartości. Nadmienił, iŜ powyŜsza kwestia będzie z
pewnością przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Przewodniczący Tadeusz Witt – powitał Sekretarza Gminy Opatów Pana Jerzego Szyję
przybyłego na obrady XXIII Sesji Rady Powiatu.

PKT. 6 – Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Zenon Witek –zapytał co dzieje się z osadami z oczyszczalni ścieków, gdzie mogą być
one wywoŜone i czy Pan Jerzy Bardziński, jako Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ma wpływ na oczyszczalnie ścieków
funkcjonujące na terenie Powiatu Kłobuckiego.
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Radny Jerzy Bardziński – poprosił o sformułowanie szczegółowego pytania na piśmie.

Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, iŜ zadał jasne pytanie, a następnie powtórzył je i
poprosił o udzielenie odpowiedzi.

Radny Jerzy Bardziński – powiedział, Ŝe odpowiedź na powyŜsze zapytanie zostanie
udzielona na piśmie. Podkreślił, iŜ oczyszczalnie ścieków nie są majątkiem Starostwa –
znajdują się w zarządzie zupełnie innych jednostek i działają na podstawie wydanych
przepisów.

Radny Władysław Owczarek – nadmienił, iŜ poruszony powyŜej temat jest waŜny i dodał, Ŝe
odpowiedź na pytanie Radnego Zenona Witka zostanie udzielona na piśmie do czasu
następnej sesji. Ponadto powiedział, Ŝe niektóre oczyszczalnie są majątkiem gmin.

Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, iŜ z odpowiedzi udzielonej przez Radnego Jerzego
Bardzińskiego nic nie wynika. Zaznaczył, iŜ niezaleŜnie od tego do kogo naleŜy
oczyszczalnia, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska ma wpływ na
podejmowane przez nią działania. Ponadto nadmienił, iŜ budowa zbiornika w Ostrowach
ciągnącego się do m. Borowa była bardzo kosztowna. Dodał, Ŝe osad pochodzący z tej
oczyszczalni wywoŜony jest na nieuŜytki będące własnością Gminy Miedźno, a znajdujące
się w pobliŜu pól uprawnych. Powiedział równieŜ, Ŝe kierownikiem wspomnianej
oczyszczalni jest Pan Henryk Owczarek, który zapewnia rolników, Ŝe wywoŜony osad
stanowi idealny nawóz. Radny Zenon Witek podkreślił, iŜ osad ten zawiera duŜe ilości metali
cięŜkich. Zwrócił się do Starosty Kłobuckiego z prośbą o zmobilizowanie Naczelnika
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska do wyjaśnienia przedstawionej sprawy.

Przewodniczący Tadeusz Witt – wyjaśnił, Ŝe aby osady ściekowe mogły być uŜywane do
nawoŜenia pól uprawnych, muszą być do tego dopuszczone przez odpowiednie ośrodki – w
pozostałych przypadkach muszą być utylizowane.

Radny Władysław Owczarek – zwrócił się do Radnego Piotra Derejczyka, przedstawiciela
Gminy Miedźno, z prośbą o wypowiedzenie się w powyŜszej sprawie.
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Radny Jerzy Bardziński – stwierdził, iŜ Ŝadne osady ściekowe nie nadają się do nawoŜenia
pól uprawnych. Dopuszczalne jest jedynie ewentualne nawoŜenie plantacji wierzb
energetycznych, ale dopiero po przeprowadzeniu stosownych badań. Dodał, Ŝe jeŜeli Radny
Zenon Witek odkrył, iŜ osady z oczyszczalni wywoŜone są na pola, powinien był to zgłosić
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który jest władny do przeprowadzenia w
tym zakresie kontroli.

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, Ŝe porozmawia z właścicielem oczyszczalni i przekaŜe
radnym uzyskane informacje.

Radny Henryk Mach – powiedział, Ŝe jest zdziwiony faktem, iŜ Powiatowy Inspektorat
Ochrony Środowiska nie prowadzi działań monitorujących.

Starosta Stanisław Garncarek – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Henryka Macha
zwrócił uwagę, iŜ nie ma takiego organu.

Radny Piotr Derejczyk – zapytał czy remont nawierzchni drogi Ostrowy – Kocin, który miał
zostać przeprowadzony do końca 2008 roku, został juŜ wykonany, jaki jest zakres prac i kto
jest ich wykonawcą.

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – wyjaśnił, iŜ zakres
prac przewidziany do remontu został wykonany. Dodał, iŜ ewentualne poprawki zostaną
wykonane w okresie najbardziej sprzyjającym. Poinformował, Ŝe wykonawcą prac była firma
BUDIM-2 z Olesna, a prace zostały zakończone w ostatnich dniach przed świętami. Pan
Tadeusz Pułka powiedział równieŜ, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg planuje wykonanie we
własnym zakresie – do końca maja 2009 roku – rowów.

Radny Zenon Witek – zapytał dlaczego Radny Jerzy Bardziński jest członkiem tylko jednej
Komisji skoro na początku kadencji ustalono, Ŝe radni mają zapisać się do dwóch stałych
Komisji Rady Powiatu. Dodał, iŜ członkami jednej Komisji jest trzech radnych powiatowych.
Podkreślił, Ŝe jeŜeli radny ma być członkiem dwóch Komisji, to punkt 11, tj. „Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku” nie moŜe
być przedmiotem obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
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Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, Ŝe odpowiedź na powyŜsze zapytanie zostanie
udzielona przy realizacji punktu 11 porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku”.

PKT. 7 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego
Rady Powiatu.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, Ŝe w okresie między sesjami do Rady
Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:
•

Pismo Starosty Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2008 roku informujące o składzie
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku,

•

Pismo Starosty Kłobuckiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie skargi Pana
Wojciecha Gmyrka,

•

Pismo Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość z dnia 29 grudnia 2008 roku
informujące o wyborze nowego Przewodniczącego Klubu.

Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji.

PKT. 8 – 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.

Przewodniczący Komisji poinformowali, Ŝe w okresie między sesjami nie podjęto Ŝadnych
wniosków.

PKT. 9 – 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:
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Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

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. Tadeusz WIECZOREK

– Członek

PKT. 10 – Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku nt.:
inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych w 2008 roku oraz stanu przygotowań
do „akcji zima”.

Pan Tadeusz Pułka – przedstawił informację nt.: inwestycji prowadzonych na drogach
powiatowych w 2008 roku oraz stanu przygotowań do „akcji zima”.

Radny Mirosław Przygoda – zapytał kiedy zostanie ukończony most w Zawadach.

Pan Tadeusz Pułka – udzielając odpowiedzi na powyŜsze zapytanie poinformował, iŜ most w
miejscowości Zawady ma zostać ukończony do końca czerwca 2009 roku.

Radna Iwona Sadek – nadmieniła, iŜ Wojewoda powiedział, Ŝe inwestycja związana z drogą
powiatową Kalej – Szarlejka zostanie zrealizowana – zapytała czy to prawda.

Pan Tadeusz Pułka – powiedział, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg przystępuje do opracowania
projektu związanego z powyŜszą inwestycją. Poinformował, iŜ projekt ten zostanie
uzupełniony o chodniki i dodał, Ŝe w przypadku włączenia chodników, gminy zadeklarują
większy udział w kosztach realizacji inwestycji.

Radna Iwona Sadek – zapytała czy istnieje moŜliwość wybudowania chodnika przy
ul. Sienkiewicza wzdłuŜ drogi powiatowej biegnącej w stronę m. Borowa.
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Pan Tadeusz Pułka – udzielając odpowiedzi na powyŜsze zapytanie powiedział, Ŝe nie ma
środków finansowych na budowę wspomnianego chodnika.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał kto wykonuje ewidencję dróg powiatowych.

Pan Tadeusz Pułka – poinformował, Ŝe ewidencję dróg powiatowych wykonuje firma BKN z
Katowic. Wyjaśnił, iŜ zgodnie z wymogami ustawowymi zaewidencjonowaniu podlega
praktycznie cała droga łącznie ze znakami i innymi urządzeniami inŜynierskimi. Dodał, Ŝe
następuje to w formie programu komputerowego, do którego na bieŜąco nanoszone są
wszelkie zmiany np. w zakresie nawierzchni dróg czy parametrów.

Radny Zbigniew Cebula – zapytał czy za nieprawidłowe ustawienie znaków odpowiada
Zarząd Dróg czy firma wykonująca ewidencję dróg.

Pan Tadeusz Pułka – wyjaśnił, Ŝe dana firma ewidencjonuje te znaki, które zastaje na drodze.
Zakłada się, Ŝe są one ustawione prawidłowo. Zwrócił uwagę, iŜ kaŜda zmiana bądź
dostawienie nowego znaku następuje zgodnie z obowiązująca procedurą i wymaga
zatwierdzenia przez Policję. Dodał, Ŝe za wszelkie nieprawidłowości odpowiada zarządca
dróg czyli Powiatowy Zarząd Dróg.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

PKT. 11 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
w Kłobucku.

Przewodniczący Tadeusz Witt – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. Poinformował, iŜ w
skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury oraz Komisji BudŜetu i
Finansów wszedł Radny Zbigniew Cebula. Odpowiadając na zapytanie Radnego Zenona
Witka złoŜone podczas realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. „Interpelacje i zapytania
radnych” wyjaśnił, iŜ zgodnie z § 49 Statutu Powiatu Kłobuckiego Radny moŜe być
członkiem nie więcej niŜ dwóch Komisji stałych.

Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę, iŜ zarówno projekt powyŜszej uchwały, jak i projekt
uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym
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Urzędzie Pracy w Kłobucku został zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Podkreślił, Ŝe jest to
lapsus prawny, nieporozumienie. Radny Henryk Mach zapytał kto skierował projekt uchwały
w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzenie
Zarządu w celu jego zaopiniowania. Powiedział, Ŝe projekt ten wymaga jedynie opinii radcy
prawnego i nie powinien trafić na posiedzenie Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, Ŝe nie skierował projektu uchwały w sprawie
ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzenie Zarządu w celu
jego zaopiniowania.

Starosta Stanisław Garncarek – wyjaśnił, iŜ w przypadku przedłoŜenia organowi
wykonawczemu materiałów w postaci uchwał Rady Powiatu, Zarząd akceptuje jedynie ich
stronę formalną – nie wnika natomiast w meritum uchwały. Ponadto przypomniał, iŜ Radni
niejednokrotnie zarzucali, Ŝe projekty uchwał nie są opiniowane przez Zarząd. Starosta
podkreślił, Ŝe dopiero podjęta przez Radę Powiatu uchwała wywołuje określony skutek
prawny.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.

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 154/XXIII/2008 w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT. 12 – Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Kłobuck dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck im.
Jana Długosza w Kłobucku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
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Radny Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kłobuck
dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza w
Kłobucku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Radny Piotr Derejczyk – zapytał o szczegóły projektowanego porozumienia, o prawa i
zobowiązania z niego wynikające oraz o środki, które trzeba będzie zabezpieczyć.

Radny Henryk Kiepura – wyjaśnił, iŜ Powiat ma przede wszystkim realizować obowiązki
wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Dodał, iŜ zadanie, o którym mowa wyŜej
nie było realizowane przez okres 10 lat. Ponadto powiedział, Ŝe trudno jeszcze mówić o
szczegółach porozumienia i kwestiach finansowych – dopiero po otrzymaniu upowaŜnienia
przez Radę, Zarząd i Starosta rozpoczną konkretne rozmowy z Burmistrzem. Nadmienił, iŜ w
budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zarezerwowano na ten cel kwotę 15 tys. zł.

Radny Henryk Mach – zapytał czy istnieje moŜliwość poszerzenia księgozbioru czy teŜ
ustawa narzuca utworzenie stanowiska koordynatora. Nadmienił, iŜ jego zdaniem
sensowniejsze byłoby utworzenie stanowiska koordynatora.

Radny Henryk Kiepura – powiedział, Ŝe ustawa narzuca zadanie: prowadzenie biblioteki
powiatowej, które w praktyce moŜe być realizowane przez samorząd powiatowy na dwa
sposoby – albo poprzez dofinansowanie etatu albo dofinansowanie księgozbioru.
Poinformował, iŜ dyrektorzy bibliotek oraz przedstawiciele Biblioteki Wojewódzkiej
zasugerowali, Ŝe najlepszym rozwiązaniem będzie dodatkowy etat i rola koordynatora
pełniącego funkcję łącznika z Biblioteką Wojewódzką. Podkreślił, iŜ powyŜsza propozycja
była konsultowana ze środowiskiem bibliotekarskim.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Uchwała Nr 155/XXIII/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Kłobuck dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck im.
Jana Długosza w Kłobucku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT. 13 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza
Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w
Kłobucku na Starostę Kłobuckiego.

Radny Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku –
przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra
Tokarza Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w
Kłobucku na Starostę Kłobuckiego.

Radny Henryk Mach – zapytał komu powierza się wykonanie przedstawionej uchwały.

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, iŜ zgodnie z projektem wykonanie uchwały
powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Pan Aleksander Tokarz – Przewodniczący Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy –
zapytał dlaczego nie otrzymał projektu przedmiotowej uchwały. Podkreślił, iŜ w rozumieniu
art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego jest stroną postępowania i w związku z tym
powinien otrzymać projekt powyŜszej uchwały. Podkreślił, iŜ będzie wzywał do uchylenia
uchwały. Dodał, Ŝe moŜe zaskarŜyć podjętą uchwałę. Pan Aleksander Tokarz zawnioskował o
przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, Ŝe chęć przeprowadzenia głosowania imiennego
musi zostać zadeklarowana przez kaŜdego z radnych. Następnie poprosił Komisję Uchwał i
Wniosków o odczytanie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza
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Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na
Starostę Kłobuckiego.

Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.

Radny Władysław Owczarek – powiedział, Ŝe posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym
rozpatrywano skargę Pana Aleksandra Tokarza, odbyło się w pełnym składzie. Dodał, iŜ w
posiedzeniu tym uczestniczył równieŜ skarŜący, który nie zgłaszał Ŝadnych zastrzeŜeń w
stosunku do końcowego stanowiska Komisji. Radny Władysław Owczarek nadmienił, iŜ
projekt powyŜszej uchwały został odczytany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w obecności
Pana Aleksandra Tokarza.

Radny Tadeusz Wieczorek – zwracając się do członków Komisji Rewizyjnej zapytał czy
widzieli, Ŝe flaga państwowa nie była wywieszona na budynku stanowiącym miejsce obrad
XXI Sesji Rady Powiatu.

Radny Waldemar Robak – nadmienił, iŜ Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanowiskiem
Starosty Kłobuckiego dotyczącym powyŜszej sprawy.

Radny Władysław Owczarek – podkreślił, iŜ projekt uchwały jest adekwatny do zdarzenia i
dodał, Ŝe Komisja Rewizyjna nie mogła jednoznacznie stwierdzić czy flaga państwowa była
czy teŜ nie była wywieszona na budynku stanowiącym miejsce obrad Rady Powiatu.

Pan Aleksander Tokarz – zwrócił się do Radnego Waldemara Robaka z zapytaniem czy w
czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej był sformułowany projekt uchwały.

Radny Waldemar Robak – wyjaśnił, iŜ na posiedzeniu Komisji sformułowane zostało
stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Starosta Stanisław Garncarek – podkreślił, iŜ na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej powiedział,
Ŝe nie jest w stanie udowodnić czy flaga państwowa była wywieszona na budynku
stanowiącym miejsce obrad XXI Sesji Rady Powiatu czy teŜ nie. Nadmienił, iŜ nie wydawał
komukolwiek konkretnych poleceń dotyczących jej wywieszenia. Starosta Kłobucki
zaznaczył, Ŝe Pan Aleksander Tokarz równieŜ jednoznacznie nie udowodnił, Ŝe flaga
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państwowa nie była wywieszona podczas obrad XXI Sesji. Dodał, Ŝe Pan Tokarz chce
zadośćuczynić prawu – czyni to jednak w bardzo specyficzny sposób.

Radny Henryk Mach – przypomniał, iŜ Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt
uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego Stowarzyszenia
Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego. Podkreślił, iŜ
naleŜy go teraz przegłosować, a nie prowadzić dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Radny Zenon Witek – zaproponował, aby Rada Powiatu wstrzymała się od głosowania
przedstawionego projektu uchwały i przełoŜyła je na następną Sesję.

Radny Piotr Derejczyk – złoŜył wniosek formalny o odłoŜenie głosowania powyŜszego
projektu uchwały do czasu uzupełnienia braków formalnych.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi
Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy
z siedzibą w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowało 10 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 1

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 3

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 6

Uchwała w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego Stowarzyszenia
Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego nie
została podjęta.

PKT. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną
kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Radny Waldemar Robak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w
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Kłobucku. Poinformował, Ŝe na XXII Sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę niezgodną z
wnioskiem Komisji – w wyniku dyskusji i zmian wprowadzonych przez Radnych, zmieniona
została treść uchwały. Dodał, Ŝe sprawa ta została przeniesiona na XXIII Sesję Rady Powiatu.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowało 12 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 10

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2

Uchwała Nr 156/XXIII/2008 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną
kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu z sesji.

PKT. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2008
rok.

Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał treść projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19
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•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Uchwała Nr 157/XXIII/2008 w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2008
rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Przewodniczący Tadeusz Witt – zarządził 40-minutową przerwę w obradach XXIII Sesji, w
czasie której Radni mogli zapoznać się z efektami termomodernizacji budynku Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Kłobucku oraz efektami remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3
w Kłobucku.

PKT. 16 – Podsumowanie połowy kadencji obecnego samorządu powiatowego.

Starosta Stanisław Garncarek – dokonał podsumowania połowy kadencji obecnego
samorządu powiatowego.

Radna Iwona Sadek – zapytała czy utworzenie Szkoły Rolniczej w Waleńczowie było
dobrym pomysłem. Zapytała równieŜ ilu uczniów zgłosiło się do wspomnianej Szkoły.

Radny Henryk Kiepura – przypomniał, iŜ planowano utworzyć dwa technika – jedno na
podbudowie gimnazjum w Waleńczowie, a drugie na podbudowie szkoły średniej w Zespole
Szkół Nr 1 w Zagórzu. Dodał, Ŝe uruchomiona została szkoła w Waleńczowie, do której w
wyniku naboru zgłosiło się 28 uczniów. W związku z brakiem zainteresowania, nie
uruchomiono szkoły w Zagórzu.

Radny Zenon Witek – zwracając się do Starosty Kłobuckiego powiedział, Ŝe na sesjach Rady
Powiatu poruszano kilkakrotnie sprawę współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem
Hassberge oraz ukraińskim miastem Mostiska. Nadmienił, Ŝe kiedy zapytał czy taka
współpraca jest potrzebna, spotkał się z duŜą krytyką. Radny Zenon Witek poruszył równieŜ
sprawę domów dziecka; powiedział, iŜ zgodnie z zapowiedziami rządu mają one zostać
zlikwidowane do roku 2012 na rzecz tworzenia rodzin zastępczych, w których koszty
utrzymania dziecka są znacznie niŜsze. Zapytał czy Zarząd Powiatu zamierza podjąć jakieś
działania w tym zakresie. Ponadto przypomniał równieŜ o nieprzychylnych wypowiedziach
dotyczących Domu Dziecka w Kłobucku, które pojawiły się w mediach.
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Starosta Stanisław Garncarek – nadmienił, iŜ kwestia współpracy nie jest działaniem
wymiernym. Zwrócił uwagę na zadawalające efekty współpracy z Ukrainą m. in. w zakresie
wymiany młodzieŜy i przyznał, Ŝe de facto takiej wymiany nie ma jeszcze w przypadku
Niemiec. Podkreślił takŜe, iŜ współdziałanie pomiędzy powiatami nie powinno ograniczać się
jedynie do urzędowej formuły – waŜne jest aby grupy społeczne i zawodowe wymieniały się
doświadczeniami i osiągnięciami. Starosta Kłobucki poinformował, Ŝe zarówno Zarząd
Powiatu, jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz dyrekcja i pracownicy Domu
Dziecka w Kłobucku zrealizowali program dostosowawczy na bazie przepisów obecnie
obowiązujących. Wyjaśnił, iŜ w programie tym chodziło między innymi o liczbę
podopiecznych oraz o odpowiednie wyodrębnienie architektoniczne poszczególnych
rodzinek. Nadmienił, iŜ w chwili obecnej trudno powiedzieć jakie będą szanse na
zastosowanie lepszego rozwiązania jakim niewątpliwie są rodziny zastępcze. Starosta
Stanisław Garncarek podkreślił, Ŝe brak chętnych do tworzenia rodzin zastępczych stanowi
główną barierę w zakresie realizacji przepisów kierunkowych ustawodawcy.

Radny Bogdan Adamik – zwrócił uwagę na róŜnice między rodzinami zastępczymi a
rodzinami zawodowymi. Nadmienił, Ŝe rodziny zawodowe dysponują większymi środkami
finansowymi aniŜeli rodziny zastępcze.

Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, Ŝe hasło likwidowania domów dziecka brzmi
dramatycznie w sytuacji, kiedy nie ma pewności co do zagwarantowania innej lepszej formy.
Podkreślił, iŜ atmosfera pracy i opieki nad dziećmi musi być jak najlepsza i nie moŜe ulec
pogorszeniu. Ponadto nadmienił, Ŝe zarówno dyrekcja, jak i pracownicy Domu Dziecka w
Kłobucku starają się stworzyć podopiecznym rodzinną atmosferę.

Radny Zenon Witek – powiedział, Ŝe w zakresie obowiązków Starosty Kłobuckiego znajdują
się kwestie związane z funkcjonowaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Nadmienił, iŜ wyczuwa, Ŝe Starosta Stanisław Garncarek jest entuzjastą wprowadzenia zmian
w Zespole Opieki Zdrowotnej, a dokładnie w szpitalu. Radny Zenon Witek zwrócił się do
Starosty z zapytaniem czy zamierza podejmować jakiekolwiek działania w celu polepszenia
sytuacji mieszkańców Powiatu i finansów Starostwa.

Starosta Stanisław Garncarek – podkreślił, iŜ nie ma Ŝadnych osobistych i tajnych planów
związanych z funkcjonowaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej – byłoby to kuriozalne,
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albowiem podejmowanie jakichkolwiek działań w tym zakresie bez wiedzy i poparcia bądź
wypracowania wspólnego stanowiska organów Powiatu jest niemoŜliwe. Ponadto zwrócił
uwagę, Ŝe dla organu załoŜycielskiego istotne jest to, Ŝe Zespół Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku, poprzez swoją strukturę, daje pewien bufor finansowy przy finansowaniu
działalności Zespołu. Dodał, iŜ zupełnie inną kwestią jest odnoszenie się do funkcjonowania
szpitali, problemów ich zadłuŜenia czy rozwiązań prywatyzacyjnych. Starosta poinformował,
Ŝe Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nie ma faktycznych długów i jest wypłacalny – ma
jedynie długi bieŜące, operacyjne. Powiedział, Ŝe zarówno pracownicy, jak i związki
zawodowe wykazują duŜe poczucie odpowiedzialności za zakład. Zwrócił takŜe uwagę na
problem niedofinansowania ochrony zdrowia i dodał, Ŝe braku odpowiedniego poziomu
finansowania nie da się zrekompensować gospodarnością czy teŜ prawidłowym zarządzaniem
i poprawnymi relacjami interpersonalnymi.

Radny Henryk Mach – nadmienił, iŜ nie zgadza się z poglądami Starosty Kłobuckiego co do
słuŜby zdrowia. Podkreślił, iŜ grzechem zaniechania popełnionym przez samorząd powiatowy
w stosunku do słuŜby zdrowia było nie podjęcie odwaŜnych działań restrukturyzacyjnych.
Zwrócił uwagę, Ŝe Powiat nie uzyskał Ŝadnych środków finansowych moŜliwych do
pozyskania z zakresu słuŜby zdrowia i dodał, Ŝe podmioty prywatne oraz spółki mogą starać
się o środki unijne. Ponadto powiedział, Ŝe hasło głoszone w czasie kampanii wyborczej: „Do
samorządu wybieramy najlepszych” pozostało pustym frazesem. Odnosząc się do polityki
kadrowej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, która jego zdaniem jest fatalna, zapytał który
z Naczelników Wydziałów Starostwa

został wybrany w drodze konkursu stanowiącym

obligatoryjną formę obowiązującą jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślił takŜe, Ŝe
nie odpowiada mu sposób sprawowania władzy. Nadmienił, iŜ głos opozycji nie jest słyszalny
i dodał, Ŝe inaczej było za czasów Pana Władysława Serafina, na temat którego miał kiedyś
krytyczne zdanie. Radny Henryk Mach powiedział równieŜ, Ŝe w samorządzie powiatowym
brakuje współpracy z samorządami gminnymi. Ponadto zarzucił, iŜ wszystkie sesje Rady
Powiatu mają charakter nadzwyczajny – są zwoływane dokładnie na siedem dni przed
planowanym terminem.

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, Ŝe na sesji dokonano podsumowania połowy kadencji
obecnego samorządu terytorialnego, a powinno dokonać się podsumowania 10-lecia Powiatu
Kłobuckiego. Zgodził się z Radnym Henrykiem Machem co do braku współpracy pomiędzy
samorządem powiatowym a samorządami gminnymi. Dodał, Ŝe w samorządzie powiatowym
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brakuje mu zarówno przywództwa Powiatu w zakresie wskazywania nowych kierunków
działania oraz określania nowych zasad, jak i świadomości bycia powiatem, czyli tego, co
zostało określone w art. 1 ustawy samorządowej, czego przykładem jest brak poparcia dla
propozycji dotyczącej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców oraz dyskusja z początku
sesji dotycząca punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców”. Ponadto Radny Piotr Derejczyk
powiedział, Ŝe sesje Rady Powiatu są nadzwyczajne. Nadmienił, iŜ naleŜałoby ustalić
wcześniej harmonogram posiedzeń Rady.

Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, iŜ nie zgadza się z powyŜszą opinią radnych
dotyczącą braku współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi. Podkreślił,
iŜ współpraca nie moŜe polegać na roli przywódczej Powiatu, jak wynikało to z wypowiedzi
Radnego Piotra Derejczyka. Dodał, Ŝe poczucie suwerenności gmin jest bardzo silne, czasami
wręcz groteskowe. Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe gminy nie zgłaszają Ŝadnych propozycji ani
potrzeb. Starosta Kłobucki wspomniał o Projekcie E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego i
zwrócił się do Pan Macieja Biernackiego, Sekretarza Powiatu, z prośbą o krótki komentarz
dotyczący aktualnej sytuacji powyŜszego Projektu.

Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu – powiedział, Ŝe Projekt E-usługi dla Powiatu
Kłobuckiego adresowany jest przede wszystkim do gmin i przypomniał, iŜ Powiat Kłobucki
podjął się roli lidera. Ponadto podkreślił, Ŝe aby współpraca była udana, obie strony muszą
wykazywać chęć współdziałania.

Radny Piotr Derejczyk – wyjaśnił, iŜ chodzi mu o funkcję przywódczą Powiatu wypracowaną
operacyjnie w ramach stosownych działań np. z zakresu polityki ochrony środowiska.
Podkreślił, iŜ plany gospodarki odpadami powinny być koordynowane przez Powiat. Dodał,
iŜ podobnie powinno być ze strategią rozwoju Powiatu Kłobuckiego, która winna wyznaczać
kierunki działania poszczególnych gmin. Nadmienił, Ŝe chodzi przede wszystkim o nowe
obowiązki kierowane na samorządy w zakresie zorganizowania słuŜb przygotowawczych oraz
szkoleń organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Radny Piotr
Derejczyk powiedział, iŜ jego zdaniem współpraca pomiędzy samorządem powiatowym a
samorządami gminnymi ma zbyt wąski charakter.

Radna Iwona Sadek – zaproponowała, aby dwóch kolejnych lat kadencji obecnego samorządu
powiatowego nie dzielić na ugrupowania polityczne, ale utworzyć kluby radnych gminnych.
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Dodała, iŜ w takiej sytuacji kompromis wypracowany przez radnych byłby bardziej
zauwaŜalny.

Radny Jerzy Bardziński – zwrócił uwagę, iŜ współpraca pomiędzy samorządem powiatowym
a samorządami gminnymi występuje w kaŜdej dziedzinie, choć co prawda nie jest w pełni
zadowalająca. Podkreślił, Ŝe z inicjatywą współdziałania mogą występować równieŜ gminy.
Ponadto powiedział, Ŝe przykładem takiej inicjatywy ze strony Powiatu moŜe być zadanie z
PROW-u 2007 - 2013 i dodał, Ŝe odpowiedziało na nią osiem gmin, z czego cztery –
pozytywnie.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Podsumowanie stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT. 17 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, iŜ odpowiedzi na zapytania i interpelacje
radnych zostały udzielone w punkcie 6 porządku obrad, tj. „Interpelacje i zapytania radnych”.

PKT. 18 – Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Zenon Witek – powiedział, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku, które odbyło się w listopadzie,
członkowie Komisji otrzymali od Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
materiały, z których niewiele wynikało. Dodał, iŜ zasugerowano, aby Przewodniczący
Komisji zobowiązał Naczelnika do powtórzenia tematu i udzielenia odpowiedzi na pytania
radnych. Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Infrastruktury zajmuje się wieloma sprawami, problemami, zaś na jej posiedzeniach postuluje
się kwestie przyszłe, a nie przeszłe czy teraźniejsze. Ponadto Radny Zenon Witek nadmienił,
iŜ dowiedział się, Ŝe w Rębielicach Królewskich ma powstać ferma wiatrowa.

Radny Bogdan Adamik – zwrócił uwagę na brak warunków do stawiania wiatraków.
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Radny Jerzy Bardziński – odnosząc się do kwestii dotyczących farm wiatrowych powiedział,
Ŝe jest to sprawa medialna, sprawa poszczególnych wójtów i burmistrzów. Ponadto
zaznaczył, iŜ zarówno do Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki, jak i do
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku nie
wpłynęło Ŝadne pismo dotyczące warunków wspomnianych farm.

Radny Henryk Mach – powiedział, Ŝe prawem i obowiązkiem kaŜdego radnego jest
uczestnictwo w Sesjach Rady Powiatu, a przede wszystkim w głosowaniu. Nadmienił, iŜ po
raz pierwszy nie brał udziału w głosowaniu i dodał, Ŝe dotyczyło ono uchwały w sprawie
przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kłobucku. Zarzucił, iŜ cała ta sprawa jest wielką manipulacją. Radny Henryk Mach
powiedział, Ŝe fundamentalnymi przymiotami, które powinny predysponować osobę do
działalności publicznej powinny być wiedza, przyzwoitość i uczciwość.

PKT. 19 – Wnioski i zapytania mieszkańców.

Pan Aleksander Tokarz – zwrócił uwagę, iŜ w Statucie Gminy Kłobuck znajduje się punkt
mówiący o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców i dodał, iŜ wnioskodawcą powyŜszego
prawa lokalnego jest właśnie on. Ponadto zarzucił, iŜ Przewodniczący Rady Powiatu dopuścił
się skandalicznego naruszenia prawa przy rozpatrywaniu jego formalnej skargi, która według
właściwości powinna zostać skierowana do Wojewody. Nadmienił równieŜ, Ŝe jeŜeli nie
będzie ku temu Ŝadnych przeszkód prawnych, upubliczni zapis z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku prawdopodobnie na YouTube. Pan Aleksander Tokarz
powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Staroście Stanisławowi Garncarkowi nie
spodobało się uŜyte przez niego sformułowanie: „raŜące naruszenie prawa”. Przewodniczący
Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy podał definicję przywołanego powyŜej
zwrotu: „oczywiste, bezsporne, dające się łatwo stwierdzić naruszenie prawa”, a następnie
poinformował, iŜ Starosta Kłobucki stwierdził równieŜ, Ŝe mógł pozostawić jego skargę bez
rozpoznania – w nazwisku Starosty pominięta bowiem została jedna litera. Pan Aleksander
Tokarz zwrócił uwagę, iŜ na bezczynność organu nie pozwala stosowny przepis prawny
umieszczony

w

rozporządzeniu

Ministra

Sprawiedliwości

w

sprawie

organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – mianowicie § 8 ust. 2. Podkreślił, iŜ
Starosta zobowiązany był do wezwania go do usunięcia uchybień. Ponadto zarzucił, iŜ
Starosta naruszył takŜe art. 7 oraz art. 8 kodeksu postępowania administracyjnego. Nadmienił,
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iŜ w serwisie YouTube upubliczniona zostanie równieŜ wypowiedź Starosty dotycząca
wyborów do Zarządu.

Pan Czesław Gizler – mieszkaniec Kłobucka – zaznaczył, aby jego wypowiedź została
potraktowana jako skarga. Przypomniał, Ŝe w okresie od grudnia 2007 roku do maja 2008
roku składał skargi w sprawie wycinki drzew przydroŜnych. Nadmienił, iŜ w maju 2008 roku
spotkał się z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Tadeuszem Wittem oraz Panem
Władysławem Owczarkiem, którzy obiecali mu wycinkę drzew w zamian za zaniechanie
dalszych skarg. Dodał, iŜ obiecano mu łącznie wycinkę 25 drzew, między innymi wzdłuŜ
drogi Lipie – Rębielice Królewskie. Pan Czesław Gizler zarzucił, Ŝe wspomniane wyŜej
osoby nie wywiązały się z rzekomo złoŜonej obietnicy. Powiedział równieŜ, Ŝe pod koniec
sierpnia 2008 roku zwrócił się do Starosty i Wicestarosty Kłobuckiego z zapytaniem, czy
Przewodniczący Rady rozmawiał z nimi o wycince wspomnianych drzew.

Radny Władysław Owczarek – zaznaczył, Ŝe nikogo nie okłamał. Nadmienił, iŜ rozmawiał co
prawda ze Starostą oraz Przewodniczącym Rady w sprawie powierzenia Panu Czesławowi
Gizlerowi wycinki kilku drzew – sam jednak nie mógł obiecać wspomnianej wycinki.

Starosta Stanisław Garncarek – stwierdził, iŜ nie będzie odpowiadał na zarzuty Pana
Czesława Gizlera. Podkreślił, Ŝe decyzja z zakresu wycinki drzew naleŜy do zarządcy terenu,
zaś powierzenie jej wykonania jakiemukolwiek podmiotowi wymaga przeprowadzenia
postępowania przetargowego.

Pan Tadeusz Pułka – zwrócił uwagę, iŜ nie dostał Ŝadnych poleceń w zakresie powierzenia
Panu Czesławowi Gizlerowi wycinki jakichkolwiek drzew.

Przewodniczący Tadeusz Witt – podkreślił, iŜ zgodnie z obowiązującymi przepisami wycinka
drzew moŜe zostać przeprowadzona przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu.
Nadmienił, Ŝe zaproponował Panu Czesławowi Gizlerowi wycinkę drzew na swoim terenie –
Pan Gizler jednak odmówił.

Pan Czesław Gizler – powiedział, Ŝe Przewodniczący Rady Powiatu powinien wywiązać się
ze złoŜonego zobowiązania.
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PKT. 20 – Zakończenie XXIII Rady Powiatu.

W

związku

z

wyczerpaniem

wszystkich

punktów

porządku

obrad

sesji

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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku

Tadeusz Witt

Protokołowała:
Kamila Chłąd
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