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Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1005
Zakończyła się o godz. 1205

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 Zbigniew Pilśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku
oraz Pan Jerzy Sądel

i Pan Stanisław Sieja – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w

Kłobucku, Radny Senior.

Pan Stanisław Sieja, Radny Senior – powitał zgromadzonych Radnych Rady Powiatu i
zaproszonych gości. Pogratulował wygranej w wyborach i życzył sobie, i wszystkim owocnej
współpracy w rozpoczynającej się kadencji. Poinformował zebranych, iż otrzymał dwie
rezygnacje z mandatu Radnego: od Pana Henryka Krawczyka, który został wybrany na
stanowisko Wójta Gminy Wręczyca Wielka oraz od Pana Krzysztofa Nowaka, wybranego na
stanowisko Burmistrza Kłobucka. Następnie odczytał treść złożonych rezygnacji.
Poinformował Radnych o obowiązku złożenia ślubowania i odczytał rotę ślubowania,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Następnie, zgodnie z listą obecności, wywołał
w kolejności alfabetycznej nazwiska Radnych i poprosił o złożenie ślubowania.

Radni kolejno złożyli ślubowanie.

Realizując czynności proceduralne Pan Stanisław Sieja – stwierdził, że w sesji uczestniczy 19
Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie
stwierdził prawomocność sesji.
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Radny Senior, Pan Stanisław Sieja – przedstawił proponowany porządek obrad sesji i
poinformował o możliwości wprowadzenia zmian:
1. Otwarcie Sesji.
2. Ślubowanie.
3. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

wyboru

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

w Kłobucku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
w Kłobucku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu
Powiatu w Kłobucku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Radnych.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wnioski i zapytania mieszkańców.
15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
16. Zakończenie I Sesji Rady Powiatu.

PKT 4 – Przyjęcie proponowanego porządku obrad
Radny Zenon Witek – zadał pytanie, dlaczego w porządku został umieszczony punkt –
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, skoro poprzednia kadencja
dobiegła końca. Dodał, że nowi Radni nie byli obecni na poprzedniej sesji i nie są
wtajemniczeni w to, co działo się podczas obrad. Poprosił, aby opinię w tej sprawie wyraziła
Pani Barbara Kosińska – Bus, radca prawny.

Pan Stanisław Sieja, Radny Senior – nadmienił, iż obowiązuje zasada ciągłości władzy.

Pani Barbara Kosińska – Bus, radca prawny – zgodziła się z opinią Radnego Siei – jest
ciągłość władzy i protokół musi zostać przyjęty. Zaznaczyła, że protokół jest dokumentem
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ogólnie dostępnym w ramach dostępu do informacji publicznej i każdy, nawet nie Radny, ma
prawo się z nim zapoznać.

Radny Stanisław Sieja – zadał pytanie Radnemu Witkowi, czy radca prawny rozwiał jego
wątpliwości.

Radny Zenon Witek – stwierdził, że jest to nielogiczne. Zadał pytanie, jak ktoś może
głosować nad czymś, w czym nie brał udziału.

Radny Stanisław Sieja – wyraził zdanie, że dla niego to jest logiczne. Następnie zwracając się
do Radnych zadał pytanie, czy wyrażają zgodę, by przyjmować w dniu dzisiejszym protokół z
poprzedniej sesji Rady Powiatu.

Głosowało 17 radnych, w tym :
•

Głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4

Radni zadecydowali, by punkt Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku
pozostał w porządku.

Radny Stanisław Sieja – poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad I
Sesji Rady Powiatu.

Głosowało 19 radnych, w tym :
•

Głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Porządek obrad I Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
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PKT 5 –Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku
Radny Stanisław Sieja – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady
Powiatu.

Głosowało 15 radnych, w tym :
•

Głosów „ za „ - …………………… .oddano 12

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 3

Protokół z XLII Sesji Rady Powiatu został przyjęty.

PKT 6 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Radny Stanisław Sieja – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Zgłoszono kandydatury trzech Radnych i przystąpiono do głosowania:
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

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

– Przewodniczący

2. Tomasz SZYMAŃSKI

– Członek

3. Aneta STASZCZYK

– Członek

PKT 7 – Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Radny Stanisław Sieja – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono kandydatury trzech Radnych i przystąpiono do głosowania:
Głosowało 19 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
5

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

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

– Przewodniczący

2. Marek SAWICKI

– Członek

3. Andrzej KAŁA

– Członek

PKT 8 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w
Kłobucku
Radny Stanisław Sieja – poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur na stanowisko
Przewodniczącego Rady Powiatu.

Starosta Maciej Biernacki – zakomunikował, że Polskie Stronnictwo Ludowe zgłasza
kandydaturę Pana Zbigniewa Pilśniaka.

Radny Stanisław Sieja – zwracając się do Radnego Zbigniewa Pilśniaka, zadał pytanie, czy
wyraża zgodę na zgłoszenie jego kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Rady
Powiatu w Kłobucku.

Radny Zbigniew Pilśniak – wyraził zgodę.

Radny Stanisław Sieja – w związku z brakiem innych kandydatur, zarządził głosowanie nad
zamknięciem listy kandydatów.

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 19
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
Lista z nazwiskami kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu została
oficjalnie zamknięta.
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Radny Stanisław Sieja – wyjaśnił zasady głosowania. Następnie poprosił członków Komisji
Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania.

Radni przystąpili do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu. Radny
Marek Sawicki zebrał do urny wyborczej głosy Radnych Rady Powiatu i przekazał ją
członkom Komisji Skrutacyjnej.

Radny Stanisław Sieja – zarządził 5 minut przerwy.
O godzinie 1030 ogłoszono przerwę. Obrady zostały wznowione o godzinie 1035.

Radny Piotr Derejczyk – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. Zakomunikował, iż na 19
obecnych Radnych Rady Powiatu w Kłobucku, w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych.
Nadmienił, że Komisja Skrutacyjna, po wyjęciu kart do głosowania z urny wyborczej,
przeliczyła oddane głosy:

-

na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Zbigniewa Pilśniaka
głosowano:

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 18
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 0
Radny Zbigniew Pilśniak został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady
Powiatu w Kłobucku.

Radny Stanisław Sieja – podziękował członkom Komisji Skrutacyjnej i pogratulował
Radnemu Zbigniewowi Pilśniakowi.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – podziękował Radnym za wybór na stanowisko
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.

Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
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Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.

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 1/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 9 – Podjęcie uchwały wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Kłobucku
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwrócił się z prośbą o przedstawienie kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Kłobucku.

Wicestarosta Roman Minkina – zgłosił kandydaturę Radnego Stanisława Siei.

Radny Zenon Witek – zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Sądla.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Radnego Stanisława Siei i Radnego
Jerzego Sądla, zadał pytanie, czy wyrażają zgodę na zgłoszenie kandydatur na
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Kłobucku.

Radny Stanisław Sieja – wyraził zgodę.

Radny Jerzy Sądel – wyraził zgodę.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – wyjaśnił zasady głosowania. Następnie poprosił
członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania.

Radni przystąpili do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu. Radny
Marek Sawicki zebrał do urny wyborczej głosy Radnych Rady Powiatu i przekazał ją
członkom Komisji Skrutacyjnej.
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Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził 5 minut przerwy.
O godzinie 1040 ogłoszono przerwę. Obrady zostały wznowione o godzinie 1045.

Radny Piotr Derejczyk – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. Zakomunikował, iż na 19
obecnych Radnych Rady Powiatu w Kłobucku, w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych.
Nadmienił, że Komisja Skrutacyjna, po wyjęciu kart do głosowania z urny wyborczej,
przeliczyła oddane głosy:

-

na kandydata na Wiceprzewodniczącego, Pana Stanisława Sieję głosowano:

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 18
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 0
-

na kandydata na Wiceprzewodniczącego, Pana Jerzego Sądla głosowano:

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 15
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 2
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 0
Radny Piotr Derejczyk – zaznaczył, że w przypadku głosowania nad kandydaturą Radnego
Jerzego Sądla na stanowisko Wiceprzewodniczącego oddano także 2 puste karty do
głosowania. Wyjaśnił, że głosy oddano i nie są nieważne.

Radny Stanisław Sieja i Radny Jerzy Sądel zostali wybrani na Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu w Kłobucku.

Nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 19
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
Uchwała Nr 2/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w
Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 10 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwrócił się z prośbą o przedstawienie kandydatów na
stanowisko Starosty Kłobuckiego.

Wiceprzewodniczący Stanisław Sieja – zgłosił kandydaturę Radnego Romana Minkiny.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Radnego Romana Minkiny, zadał
pytanie, czy wyraża zgodę na zgłoszenie kandydatury na stanowisko Starosty Kłobuckiego.

Radny Roman Minkina – wyraził zgodę.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart
do głosowania.

Radni przystąpili do głosowania nad wyborem Starosty Kłobuckiego. Radny Marek Sawicki
zebrał do urny wyborczej głosy Radnych Rady Powiatu i przekazał ją członkom Komisji
Skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Stanisław Sieja – podziękował Radnym za wybranie go na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – podobnie jak przedmówca podziękował Radnym za
wybranie go na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.

Radny Piotr Derejczyk – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. Zakomunikował, iż na 19
obecnych Radnych Rady Powiatu w Kłobucku, w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych.
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Nadmienił, że Komisja Skrutacyjna, po wyjęciu kart do głosowania z urny wyborczej,
przeliczyła oddane głosy:

-

na kandydata na Starostę, Pana Romana Minkinę głosowano:

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 15
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 3
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 1
Radny Roman Minkina został wybrany na stanowisko Starosty Kłobuckiego.

Starosta Roman Minkina – podziękował Radnym za udzielone poparcie i wybranie jego
osoby na stanowisko Starosty Kłobuckiego.

Radny Maciej Biernacki – zwracając się do obecnych na sali, podziękował za współpracę w
okresie, gdy pełnił funkcję Starosty Kłobuckiego.

Nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.

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 3/I/2010 w sprawie wyboru Starosty została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
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PKT 11 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków
Zarządu Powiatu w Kłobucku
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwrócił się z prośbą o przedstawienie kandydatów na
stanowisko Wicestarosty oraz na stanowiska pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Starosta Roman Minkina – powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym,
wnioskuje do Wysokiej Rady o wybór Pana Henryka Kiepury na stanowisko Wicestarosty,
Pana Macieja Biernackiego na stanowisko etatowego członka Zarządu Powiatu oraz Pana
Józefa Boreckiego na nieetatowego członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Zbigniew Borecki – zwracając się do Radnego Henryka Kiepury, Radnego
Macieja Biernackiego oraz Radnego Józefa Boreckiego zadał pytanie odnośnie wyrażenia
zgody na kandydowanie.

Radny Henryk Kiepura – wyraził zgodę.

Radny Maciej Biernacki – wyraził zgodę.

Radny Józef Borecki – wyraził zgodę.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie Kart
do głosowania. Następnie wyjaśnił zasady wybierania Wicestarosty i pozostałych członków
Zarządu Powiatu.

Radni przystąpili do głosowania nad wyborem Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu
Powiatu. Radny Andrzej Kała zebrał do urny wyborczej głosy Radnych Rady Powiatu i
przekazał ją członkom Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził 5 minut przerwy.
O godzinie 11 00 ogłoszono przerwę. Obrady zostały wznowione o godzinie 11 10.

Radny Piotr Derejczyk – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. Zakomunikował, iż na 19
obecnych Radnych Rady Powiatu w Kłobucku, w głosowaniu wzięło udział 19 Radnych.
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Nadmienił, że Komisja Skrutacyjna, po wyjęciu kart do głosowania z urny wyborczej,
przeliczyła oddane głosy:

-

na kandydata na Wicestarostę, Pana Henryka Kiepurę głosowano:

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 18
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 0
-

na kandydata na członka Zarządu Powiatu, Pana Macieja Biernackiego
głosowano:

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 19
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 0
-

na kandydata na członka Zarządu Powiatu, Pana Józefa Boreckiego
głosowano:

Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 17
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 2
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 0
Radny Henryk Kiepura został wybrany na stanowisko Wicestarosty. Radny Maciej
Biernacki i Radny Józef Borecki zostali wybrani na stanowiska członków Zarządu
Powiatu w Kłobucku.

Nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowało 19 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 19
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
Uchwała Nr 4/I/2010 w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu
Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 12 – Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Radnych
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.

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 5/I/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatów Radnych została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.

PKT 13 – Interpelacje i zapytania Radnych
Radny Piotr Derejczyk – zwracając się do Pana Tadeusza Pułki, Dyrektora PZD w Kłobucku,
zadał pytanie w temacie odśnieżania dróg wojewódzkich nr 492 i 491, które przebiegają przez
tereny Gminy Miedźno. Nadmienił, że droga jest bardzo słabo posypana i jest tam
niebezpiecznie ślisko. Poprosił Dyrektora Pułkę o zmobilizowanie firmy, która wygrała
przetarg o dokładniejsze posypywanie drogi i tym samym utrzymanie jej w lepszym
standardzie.

Pan Tadeusz Pułka, Dyrektor PZD w Kłobucku – poinformował Radnych, że już wydał
dyspozycje w tej sprawie. Zapewnił także, iż będzie interweniował w sprawie poruszonej
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przez Radnego Derejczyka. Przeprosił obecnych na sali za utrudnienia na drogach
spowodowane zimą.

Radny Zenon Witek – nadmienił, iż skoro Pani Kosińska – Bus, radca prawny, stwierdziła, że
istnieje ciągłość władzy to na dzisiejszej sesji powinien być rozpatrywany punkt Informacja
Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami. Zwracając się do byłego Starosty
Macieja Biernackiego, zadał pytanie, czy przyznano nagrodę dla Dyrektora ZOZ w Kłobucku.
Jeśli tak, to poprosił o podanie, kiedy to nastąpiło, kto podpisał tą decyzję i jaka kwota została
ostatecznie ustalona. Drugie pytanie skierował do Dyrektora ZOZ w Kłobucku, Pana Mariana
Nowaka – czy to prawda, że lekarzom, którzy byli obecni na poprzedniej Sesji Rady Powiatu
grozi zwolnienie z pracy. Poprosił go o ustosunkowanie się do krążących pogłosek. Trzecie
pytanie kierując do dyrekcji ZOZ-u, powiedział: „Tydzień przed wyborami, to znaczy dwa
tygodnie przed wyborami w Gazecie Kłobuckiej było takie podziękowanie. Ten, kto czytał to
wie o co chodzi, będę to mniej więcej przytaczał. Tam pisało, między innymi, że po
zadzwonieniu na pogotowie, gdzie wydaje mi się, że nie ma takiej jednostki jak pogotowie,
usłyszało się w telefonie, że karetka przyjedzie po kilkudziesięciu minutach do człowieka,
który nie wiem, czy stracił przytomność, czy upadł na chodniku i kilkadziesiąt minut dla mnie
to jest 21, albo 99 minut, więc jakieś normy Unii obowiązują, tym bardziej, że orientuję się
trochę, no bo 4 lata działałem w Komisji Zdrowia i karetki są odpowiednio wyposażone do
odpowiednich celów, obowiązuje ich czas dojazdu, a nie kilkadziesiąt minut i teraz ja bym
prosił bardzo, żeby mi dać odpowiedź na piśmie: kto dzwonił, kto przyjmował to zlecenie,
czy to jest nagrane, czy to jest prawda, że kilkadziesiąt minut, jeżeli kilkadziesiąt minut, to
dlaczego i na samym końcu, dlaczego Wy – Państwo jako dyrekcja nie wnieśliście
sprostowania, bo to godzi w Was i w Nas jako Radnych.”1 Następnie zwracając się do
Dyrektora Pułki przypomniał, że na poprzedniej sesji poruszał sprawę drogi, gdzie nakładka
asfaltowa na odcinku od Waleńczowa w stronę Maliny jest pofałdowana. Nadmienił, że taki
stan rzeczy nie może się utrzymywać. Jest zima i śnieg pokrył drogi ale problem istnieje.
Stwierdził, że firma, która remontowała wspomnianą drogę robiła to odcinkami, dlatego są
pofałdowania i uskoki. Zadał pytanie, dlaczego to jest tak niechlujnie wykonane.

Pan Tadeusz Pułka – poinformował Radnych, że na odcinku, o którym mówił Radny Witek
położona jest dopiero dolna warstwa i będzie na to jeszcze kładziona nawierzchnia.

1

Wypowiedź zacytowana w oryginale.
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Przypomniał, iż ta droga ma 3 letnią gwarancję i jeśli po zakończeniu prac zostaną
stwierdzone jakieś uchybienia i niedociągnięcia to firma w ramach gwarancji dokona
wszelkich napraw.

Pan Krzysztof Nowak, Burmistrz Kłobucka – komentując wypowiedź Radnego Witka w
temacie ZOZ – owskiej karetki, stwierdził, że Radny Witek niepotrzebnie roztrząsa tę sprawę.
Poinformował Radnych, iż to on jest osobą, która dzwoniła po karetkę. Wraz z Wicestarostą
wracali z podróży służbowej do Katowic i w Kłobucku na ulicy Staszica zauważyli
czołgającego się mężczyznę, który nie umiał złapać równowagi i się przewracał. Pierwsze
wrażenie wskazywało na to, iż ów człowiek był nietrzeźwy. Nadmienił, iż postanowili jednak
zatrzymać się i sprawdzić, czy temu mężczyźnie nic nie dolega. Dodał, iż wie jak wyglądają
objawy cukrzycy i hipoglikemia, i niestety wszystko wskazywała na to, iż mężczyzna ten jest
chory. Postanowił zadzwonić na pogotowie, ale akurat wszystkie pojazdy kłobuckiego
pogotowia były w akcji. Dodał, że nie pamięta jaki czas dojazdu karetki podał mu dyspozytor.
Postanowili zawieźć go do szpitala. Wspomniał, że rodzina tego człowieka rozgłosiła sprawę,
dlatego ukazał się wspomniany artykuł w lokalnej prasie. Zapewnił, że sam tego zdarzenia nie
nagłaśniał. Zwracając się do Radnego Witka powiedział, że nie ma sensu poruszać tego
tematu.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – podziękował Burmistrzowi Nowakowi za czyn godny
pochwały.

Radny Maciej Biernacki – odpowiadając na pytanie Radnego Witka, poinformował Radnych,
że póki co Zarząd Powiatu nie przyznał Dyrektorowi ZOZ-u nagrody.

Radny Zenon Witek – zwracając się do byłego Starosty podziękował za tą decyzję. Odnosząc
się do wypowiedzi Burmistrza Nowaka, stwierdził, że należą mu się wyrazy uznania za
udzieloną pomoc. Nadmienił, że jednak to nie zmienia faktu, że karetka miała dotrzeć na
miejsce wezwania w kilkadziesiąt minut i jest to niedopuszczalne. Zwracając się do dyrekcji
ZOZ-u powiedział, że wypadałoby wystosować sprostowanie w tej sprawie.

Starosta Roman Minkina – poprosił Radnego Witka o nieroztrząsanie tej sprawy. Karetka
miała dotrzeć na miejsce w 9 minut, gdyż akurat znajdowała się na wysokości miejscowości
Gruszewnia.

Dodał,

że

razem

z

Burmistrzem
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przetransportowaniu tego człowieka do szpitala. Natomiast ocena jego stanu zdrowia należała
już do lekarzy. Stwierdził, że nagle z 9 minut zrobiło się 90. Zaapelował, aby nie dawać wiary
plotkom.

Pan Marian Nowak, Dyrektor ZOZ w Kłobucku – przypomniał, że na poprzedniej Sesji Rady
Powiatu obecnych było siedmiu lekarzy. Wypowiedzenia z pracy zostały wręczone pięciu
lekarzom. U czterech lekarzy okres wypowiedzenia biegnie od dnia dzisiejszego do końca
lutego przyszłego roku, jeden lekarz będzie pracował do 11 grudnia br. Nadmienił, że
wypowiedzenia spowodowane były popełnieniem przez nich wykroczeń z zakresu
wskazanego w Kodeksie pracy.

Radny Tomasz Majchrowski – odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Nowaka,
zakomunikował Radnym, że on jest jednym ze zwolnionych lekarzy. Wyraził przekonanie, że
jedyną przyczyną wspomnianych zwolnień jest obecność lekarzy na poprzedniej sesji oraz
skarga na postępowanie dyrekcji ZOZ-u. W wypowiedzeniach, które lekarze otrzymali padły
zarzuty narażania pacjentów na utratę życia i zdrowia. Zapewnił, że zarzut ten nie jest zgodny
z prawdą. Opuszczając szpital lekarze zostawili pacjentów pod dobrą opieką innych lekarzy –
ordynatora i zastępcy ordynatora. Obecność lekarzy na poprzedniej sesji Rady Powiatu
wiązała się ze skargą złożoną we wrześniu 2010 roku. Wyraził ubolewanie, że żadna z
komisji nie zajęła się tą sprawą. Nadmienił, iż Przewodnicząca Iwona Sadek żałowała, iż
lekarze nie zostali zaproszeni na tą sesję i że ta skarga nie była rozpatrywana formalnie.
Zapewnił, że obecność lekarzy na tej sesji była związana jedynie z faktem, że była to ostatnia
sesja tamtej kadencji i ostatnia szansa na umożliwienie Radnym zapoznanie się z sytuacją
panującą w kłobuckim ZOZ-ie. Dodał, że obecność lekarzy na XLII Sesji Rady Powiatu
należałoby uznać za wyjście służbowe. Zaapelował, by Rada Powiatu dokładnie przyjrzała się
tej sprawie. Konkludując przedstawił trudną sytuację w jakiej znaleźli się zwolnieni lekarze.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przyznał, iż Rada Powiatu powinna zająć się tą sprawą.

Starosta Roman Minkina – wyjaśnił zebranym na sali, że były już organizowane spotkania
mające na celu wyjaśnienie trudnej sytuacji w ZOZ-ie. Zgodził się z Przewodniczącym
Pilśniakiem, że Rada zajmie się tą sprawą. Zwrócił się z prośbą do Radnego Majchrowskiego,
by od samego początku nie wprowadzał nowych, nieznających sprawy Radnych w błąd.
Sprawa jest zawiła i trudna, i na pewno nie będzie rozwiązana na dzisiejszej sesji. Dodał, że
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należy skupić się na konkretach – na tym, co Rada może, a czego nie może w tej sprawie
zrobić.

Pan Marian Nowak – doradził Radnemu Tomaszowi Majchrowskiemu, aby złożył w tej
sprawie pozew do Sądu Pracy – organu właściwego do rozstrzygania tego rodzaju spraw.

Radny Tomasz Majchrowski – nadmienił, że złożył już w tej sprawie pozew do sądu.
Wyjaśnił, że nie występuje dziś tylko w swoim imieniu ale także w imieniu innych
zwolnionych lekarzy. Stwierdził, iż fakt złożenia do sądu pozwu nie oznacza, że Rada
Powiatu ma już się tą sprawą nie zajmować.

Radny Maciej Biernacki – nadmienił, że spotkanie w omawianej sprawie miało miejsce 18
listopada, i wtedy też dowiedział się, że 15 listopada siedmiu lekarzy otrzymało zwolnienia..
Na tym spotkaniu poinformował lekarzy, że on może jedynie apelować do Dyrektora ZOZ-u,
o zmianę decyzji. Stwierdził, iż liczy, że Dyrektor Nowak i zwolnieni lekarze w drodze
kompromisu dojdą do porozumienia. Przypomniał, że stroną konfliktu nie jest ani Rada
Powiatu, ani Zarząd.

Radny Marek Sawicki – zadał pytanie, czy któraś z osób, które otrzymały wypowiedzenia
napisała prośbę o cofnięcie tej decyzji.

Radny Tomasz Majchrowski – odpowiedział, że z tego co mu wiadomo nikt nie wystosował
takiej prośby.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Dyrektora ZOZ-u zadał pytanie, czy
istnieje możliwość cofnięcia wydanych wypowiedzeń.

Pan Marian Nowak – zapewnił, że jest taka możliwość, jednakże ze strony lekarzy nie ma
woli zażegania konfliktu. Lekarze nie chcą rozmawiać z dyrekcją, co daje wrażenie, że nie są
zainteresowani dalszą współpracą. Jeśli nie zgadzają się z decyzją kierownictwa kłobuckiego
ZOZ-u mogą złożyć pozwy do Sądu Pracy. Nadmienił, że Rada Powiatu nie jest organem
właściwym do rozpatrywania takich spraw. Może jedynie, jako organ nadzorczy, skierować tą
sprawę do rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej. Dodał, że Radny Majchrowski niepotrzebnie
przenosi konflikt ze szpitala na salę sesyjną.
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Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zadał pytanie, czy nie można porozumieć się w tej
sprawie.

Pan Marian Nowak – stwierdził, że nie można, gdyż lekarze nie przejawiają takiej woli.
Dodał, iż nie widzi podstaw, by cofnąć wydane wypowiedzenia. Przypomniał, że na
pierwszym miejscu powinno się stawiać interesy pacjenta, a nie lekarzy.

Radny Tomasz Majchrowski – zwracając się do Dyrektora Nowaka, powiedział: „Panie
Dyrektorze, co do pozostawienia pacjentów to ja tu tłumaczyłem, że wcale tak nie było jak
Pan mówi. Sesja rozpoczynała się jak dobrze pamiętam o godzinie 10. Lekarze nie przyszli na
10 godzinę, bo byli zajęci jeszcze przy pacjentach, zrobili wszystko, co należy do nich, do
lekarzy odcinkowych. Czyli do godziny 11 musieli pozostać w oddziale i zrobić planową
wizytę. A co do tego, że rzeczywiście potrzeba więcej lekarzy do leczenia w godzinach,
załóżmy, dopołudniowych, czyli wczesnych popołudniowych to ja też się z Panem w
zupełności zgodzę, ale zarzut postawiony – zagrożenia życia i zdrowia pacjentom, to już
wiąże się zupełnie z czymś innym. Dwóch lekarzy w zupełności wystarczy żeby rzeczywiście
im to zapewnić. Oni faktycznie może w tym czasie nie zrobili tej roboty papierkowej,
dodatkowego jakiegoś badania, ja się zgodzę, że w tym dniu nie mogli zrobić jak przyszli
tutaj na sesję. Nie miało to nic wspólnego z zagrożeniem zdrowia czy życia jakiegoś pacjenta,
a to jest napisane na wypowiedzeniach wszystkich lekarzy i jest to rzecz, z którą się tutaj nie
zgadzamy, i do spotkania i jakiejś woli tutaj porozumienia, to też było trudno, dlatego, że tak
naprawdę nikt z nami o tym nie rozmawia, dlaczego takie właśnie zapisy znalazły się u nas w
wypowiedzeniach. Pan, Panie Dyrektorze powiedział na spotkaniu, że tak naprawdę te
wypowiedzenia dostaliśmy, bo przychodząc tutaj na sesję wypowiedzieliśmy posłuszeństwo
ordynatorowi, dyrektorowi i wyręczył nas Pan jakoś w ten sposób zwalniając nas z pracy. To
nijak się ma do treści wypowiedzenia, które przynajmniej ja otrzymałem i moi koledzy. Więc
do wyręczania to my akurat nie potrzebujemy Pana Dyrektora, bo rzeczywiście każdy może
się zdecydować i w końcu złożyć wypowiedzenie i odejść z pracy, ale nikt nie chciałby
odchodzić z pracy z taką treścią wypowiedzenia – lekarz, który zostawił pacjenta, który
stworzył zagrożenie życia i zdrowia, odchodzący po tylu latach z tej jednostki to nie jest nic
przyjemnego. Można rzeczywiście było tą umowę rozwiązać tak jak Pan to widział, czyli brak
współpracy może z dyrektorem, z ordynatorem, nie wiem, takie zapisy zastosować, znaleźć
na to jakiś zapis w Kodeksie pracy, jakiś paragraf w Kodeksie pracy, nie wiem, można było w
ten sposób. Poszedł Pan bardzo ostro, Panie Dyrektorze. Lekarzom, tak naprawdę, w ten
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sposób łamie Pan karierę, przerywa Pan wielu specjalizację z takimi zapisami. Ja uważam, że
sytuacja jaka wtedy miała miejsce, miała tylko i wyłącznie związek z tym, że pojawiliśmy się
tutaj i no może w niezbyt pochlebnie wyrażaliśmy się o organizacji, o pracy jaka jest w
oddziale, jaka jest w ZOZ-ie i to było dla mnie bezpośrednią przyczyną tych wypowiedzeń.
Dlatego jeszcze raz tutaj wnoszę, żeby sprawą zajęła się, nie sąd, Rada, czy przyjście lekarzy
w sytuacji kiedy złożyli pismo znacznie wcześniej, zaznaczam 1 wrzesień 2010 rok, przyjście
lekarzy na ostatnią sesję, czy nie powinno być jednak traktowane jako wyjście służbowe w
tym momencie, bo sprawa dotyczyła wyłącznie kierownika jednostki organizacyjnej czyli
naszego pracodawcy i wiązała się bezpośrednio z tym i chyba każdy ma prawo rzeczywiście
przyjść i w jakiś sposób się pożalić, poskarżyć do organu nadzorującego. I tak to też było,
dlatego, nie wiem, chciałbym żebyście Państwo rozpatrzyli, bo to można też sprawdzić pismo
jest napewno w Radzie Powiatu, to pismo złożone, nie było żadnego odzewu, nie byliśmy
poproszeni na żadne komisje, które się tym zajmowały, które się być może tym powinny
zajmować i tu się z Panem Dyrektorem też zgodzę, że niekoniecznie to musi być na takim
forum publicznym, na Radzie. Tym mogą się rzeczywiście jakieś komisje zająć. No ale ja
mam wrażenie, że sprawa jest rozwiązana. Lekarze zostali zwolnieni. Pan Dyrektor mówi, że
będzie powstawał nowy zespół, więc co tu wyjaśniać – tak to zrozumiałem. Ja myślę inaczej –
należy to wyjaśniać, nie należy iść do sądów. Należy to tutaj rozstrzygać, bo sądy zapewne
nie będą tego w ten sposób rozstrzygać, tylko indywidualnie treść wypowiedzenia jaką Pan
umieścił i czy rzeczywiście to miało miejsce, czy nie. A czy ten czy tamten lekarz, to czy to
powiedział na sesji, to nie będzie pewnie interesowało sędziego w sądzie pracy. Dlatego
jeszcze raz proszę, żebyście rzeczywiście się Państwo zajęli tym, czy lekarze mieli prawo
przyjść na sesję. Ja chcę zwrócić uwagę, że Panią Przewodniczącą Sadek zapytałem
wcześniej, to było o 10, bo ja pojawiłem się tutaj o 10, ja w ogóle w pracy w tym dniu nie i
zapytałem się, czy rzeczywiście będziemy mogli mieć prawo wystąpienia. Zgodziła się,
powiedziała, że ‘tak, że da nam czas’. Zasugerowałem jej pismo, była zaskoczona, że
rzeczywiście nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na to pismo, więc ja to traktuję zupełnie jako
rzecz normalną – przychodzimy do organu nadzorującego i prosimy o pomoc. Tak to by
wyglądało z mojego punktu widzenia. Państwo ocenicie jak to było. Proszę, żeby ktoś się tym
zajął i dokładnie to sprawdził. Dziękuję uprzejmie.”2

2
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Starosta Roman Minkina – stwierdził, iż jeśli Radny Majchrowski uważa, że ta sprawa
powinna być rozpatrywana na forum Rady to ma instrument w postaci interpelacji, którą
przed chwilą wniósł. Nadmienił, że jego zdaniem ta sprawa nie dotyczy Rady, poza paroma
szczegółami. Rada i Zarząd zajmują się sprawami, w zakresie których posiadają kompetencje.

Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, że Radni otrzymali przed chwilą materiały dotyczące
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz projekt budżetu Powiatu Kłobuckiego na rok
2011. Złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o dostarczenie mailem tych
materiałów w postaci pliku elektronicznego, pliku arkusza kalkulacyjnego.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapewnił, że taki plik zostanie mu dostarczony.

PKT 14 – Wnioski i zapytania mieszkańców
Nie zgłoszono wniosków ani zapytań.

PKT 15 – Wnioski i oświadczenia Radnych
Radny Tomasz Szymański – zwracając się do Przewodniczącego Pilśniaka, powiedział, że
gdy był w ubiegłej kadencji Radnym w Gminie Wręczyca Wielka, Radni powiatowi nie mogli
uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gminy, ponieważ częstokroć sesje Rady Gminy i Rady
Powiatu odbywały się w jednym dniu. Złożył wniosek, aby Przewodniczący ustalał termin
sesji z Przewodniczącymi Rad w gminach tak, aby terminy te nie kolidowały ze sobą i by
Radni Powiatu mogli uczestniczyć także w sesjach w swoich gminach. Następnie oświadczył,
że w dniu wczorajszym zrezygnował z członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość oraz
złożył rezygnację z funkcji pełnomocnika tej partii w Powiecie Kłobuckim. Nadmienił, że od
teraz występować będzie jako Radny niezrzeszony.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapewnił, że zajmie się sprawą ustalania terminów sesji.

Radny Piotr Derejczyk – podziękował osobom, które udzieliły poparcia jemu i jego kolegom.
Pogratulował wszystkim uzyskania mandatu Radnego Rady Powiatu w Kłobucku.

21

PKT 16 – Zakończenie I Sesji Rady Powiatu
W

związku

z

wyczerpaniem

wszystkich

punktów

porządku

obrad

sesji

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku Zbigniew Pilśniak, realizując czynności
proceduralne, zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku
Zbigniew Pilśniak

Protokołowała:
Joanna Pacha

Treść załączników dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Kłobucku w pokoju nr 12.
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