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Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1010
Zakończyła się o godz. 1310
W sesji uczestniczyli :
1. Radni zgodnie z listą obecności,
2. Zaproszeni goście, zgodnie z listą uczestnictwa w sesji – stanowiącą 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.
Realizując czynności proceduralne Pan Zbigniew Pilśniak – stwierdził, że w sesji uczestniczy
18 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie stwierdził prawomocność sesji.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – 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 I 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. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z
wygaśnięciem mandatu Radnego Krzysztofa Nowaka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z
wygaśnięciem mandatu Radnego Henryka Krawczyka.
12. Ślubowanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w
Kłobucku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących
Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania
Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 14oo).
22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
23. Zakończenie II Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Radnych zadał pytanie, czy zgłaszają
propozycje zmian do przedstawionego porządku.
Radny Piotr Derejczyk – zadał pytanie, czy punktów 13., 14. i 15. nie można rozpatrywać w
jednym punkcie.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – stwierdził, że nie ma potrzeby omawiać tych trzech
punktów w jednym, ponieważ, gdy Komisje się ukonstytuują zostanie zarządzona przerwa,
podczas której wybiorą one swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących.
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Radny Piotr Derejczyk – zgodził się z przedstawioną przez Przewodniczącego propozycją.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Radnych, zadał pytanie, czy ktoś
jeszcze zgłasza propozycje zmian.
Wicestarosta Henryk Kiepura – wyjaśnił, że przedstawione składy Komisji to jedynie
propozycje, a o wyborze przewodniczących i wiceprzewodniczących w ostateczności
decyduje Rada Powiatu.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego
porządku obrad.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

Głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
PKT 4 –Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu w Kłobucku
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zaproponował, by głosować za przyjęciem protokołu
bez jego czytania.
Starosta Roman Minkina – przypomniał, że protokół jest dostępny w pokoju nr 12 w budynku
Starostwa i każdy, kto wyrazi taką chęć może się zapoznać z jego treścią. Nadmienił, iż nie
można mówić, że protokół jest przyjmowany bez czytania, bo każdy ma możliwość
przeczytania go wcześniej.
Radny Zenon Witek – nawiązując do dyskusji, która miała miejsce na poprzedniej sesji Rady
Powiatu, w temacie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji z tamtej kadencji, przypomniał, że
otrzymał odpowiedź od Pani Barbary Kosińskiej – Bus, radcy prawnego, iż „(…) protokół jest
dokumentem ogólnie dostępnym w ramach dostępu do informacji publicznej i każdy, nawet
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nie Radny, ma prawo się z nim zapoznać.” 1 Stwierdził, że przed głosowaniem protokół nie
jest publikowany w Internecie, dzieje się to dopiero po jego przyjęciu. W związku z tym nie
każdy mógł się zapoznać z jego treścią, tym samym treści tegoż protokołu nie mógł znać
także Radny, który nie pełnił tej funkcji w poprzedniej kadencji.
Pani Barbara Kosińska – Bus, radca prawny – przypomniała, że Radni mogą zapoznać się z
protokołem przed sesją.
Starosta Roman Minkina – powtórzył, iż Radni mogą zapoznać się z treścią protokołu przed
sesją, gdyż projekt jest udostępniony w Starostwie.
Radny Zenon Witek – wyraził przekonanie, iż 90% nowych Radnych nie czytało protokołu,
który był przyjmowany na poprzedniej sesji Rady Powiatu. Dodał, iż nie logiczne jest
przyjmowanie czegoś, czego się nie zna.
Starosta Roman Minkina – stwierdził, że nie chce prowadzić żadnych potyczek słownych.
Przypomniał Rademu Witkowi, że kiedyś sam był pierwszy raz Radnym i przyjmował
protokół z ostatniej sesji z poprzedniej kadencji. Konkludując nadmienił, że do obowiązków
Radnego należy także czytanie protokołów.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z I Sesji
Rady Powiatu.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

Głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1

Protokół z I Sesji Rady Powiatu został przyjęty.

1

Cytat z Protokołu Nr I/2010 z I Sesji Radny Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2010 roku.
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PKT 5 – Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z
działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Informację o pracy Zarządu Powiatu z okresu między sesjami, tj. od sesji w dniu 1 grudnia
2010 roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.
Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – powitał przybyłych na sesję – Pana Krzysztofa Nowaka,
Burmistrza Kłobucka i Pana Bogdana Praskiego, Wójta Gminy Panki oraz obecnych na sali
redaktorów lokalnej prasy – Pana Rafała Kusia z Dziennika Zachodniego i Pana Piotra
Wiewiórę z Gazety Kłobuckiej.
Radny Piotr Derejczyk – zwrócił się z prośbą do Starosty Romana Minkiny, by przybliżył
treść uchwał okołobudżetowych, o których wspomniał w sprawozdaniu z działalności
Zarządu Powiatu. Zaznaczył, aby w szczególności odpowiedzieć na pytania: czego one
dotyczyły, uwzględniając plany finansowe jednostek oraz w jaki sposób, uchwałą 626,
dokonano podziału rezerwy ogólnej. Następnie powiedział: „Trzecie pytanie dotyczy
podwyżki w Domu Dziecka, gdyby Pan mógł przedstawić o jaką kwotę chodziło, kto się o tę
kwotę zwrócił, bo jeżeli dobrze pamiętam to tam jest sprawa dwóch rodzajów zatrudnienia.
Jedne osoby są zatrudnione w ramach Karty Nauczyciela, drugie na zasadach ogólnych i
gdyby Pan mógł to przedstawić, kto złożył taką prośbę i gdyby Pan mógł nas tutaj
poinformować, jakie jest średnie wynagrodzenie w Domu Dziecka, poza stanowiskami
kierowniczymi.” 2
Starosta Roman Minkina – odpowiadając Radnemu Derejczykowi, precyzyjnie wskazał,
czego dotyczyły uchwały okołobudżetowe. Następnie wyjaśnił w jakim celu i w jaki sposób
dokonano podziału rezerwy ogólnej.

Nadmienił, że niestety nie jest w stanie w tym

momencie odpowiedzieć na pytania w temacie podwyżek dla pracowników Domu Dziecka w
Kłobucku. Zapewnił, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Przyznał, że są różnice

2

Wypowiedź zacytowana w oryginale.
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płacowe między pracownikami, ale to wynika z faktu, iż jedni są zatrudnieniu na podstawie
Karty Nauczyciela, a drudzy na podstawie Kodeksu pracy. Pracownicy zatrudnieni na
warunkach przewidzianych w Karcie Nauczyciela mają zapewnione lepsze warunki płacowe
niż pozostali ale na to ani Radni, ani Zarząd nie mogą mieć wpływu.
Radny Piotr Derejczyk – przypomniał, że pytał konkretnie o to, kto złożył wniosek o
podwyżkę pensji, o jaką kwotę wnioskowano i na jakim poziomie kształtuje się średnie
wynagrodzenie pracowników Domu Dziecka w Kłobucku.
Starosta Roman Minkina – poinformował, iż z prośbą do Zarządu Powiatu o zwiększenie
kwoty wynagrodzenia dla pracowników Domu Dziecka w Kłobucku zatrudnionych na
podstawie Kodeksu pracy, zwróciła się Dyrektor tej placówki – Pani Żaneta Sikora.
Nadmienił, iż Zarząd Powiatu był zmuszony prośbę odrzucić, gdyż na dzień dzisiejszy
Starostwo nie posiada wystarczających środków. Temat będzie jeszcze rozpatrywany w
kontekście budżetu na 2011 rok i taką odpowiedź otrzymała Dyrektor Domu Dziecka w
Kłobucku. Dodał, że na resztę pytań odpowie pisemnie.
Radny Piotr Derejczyk – poprosił o dokładną odpowiedź na pytanie dotyczące rezerwy
ogólnej.
Pani Katarzyna Kurowska, Skarbnik Powiatu – poinformowała, że dokonano podziału
rezerwy ogólnej w kwocie 12 500 złotych tytułem odszkodowania dla Pani Gaszewskiej za
podział nieruchomości w latach 80-tych. To są nieruchomości Skarbu Państwa. Powiat
otrzymał zwrot za tą odpłatność od Wojewody. Zakomunikowała zebranym, iż dodatkowo
dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 1 800 złotych celem zwiększenia dotacji na
warsztaty terapii zajęciowej.
PKT 6 – Interpelacje i zapytania Radnych
Radny Piotr Derejczyk – zwracając się do Pana Tadeusza Pułki, Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Kłobucku, zadał pytanie odnośnie sposobu odśnieżania dróg powiatowych w
miejscowości Mokra. Nadmienił, iż w dniu wczorajszym był obecny na zebraniu wiejskim w
tejże miejscowości, gdzie mieszkańcy zgłaszali wiele zastrzeżeń, co do sposobu odśnieżania
dróg biegnących przez ich miejscowość: 20 – 22 Mokra – Miedźno, 20 – 23S Zawady –
Kłobuck oraz Droga biegnąca między Mokrą III, a Wilkowieckiem. Poprosił o wyjaśnienie,
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dlaczego w dalszym ciągu na tychże odcinkach zalegają zwały śniegu. Zadał pytanie z jaką
częstotliwością te drogi są odśnieżane. Kolejne pytanie, dotyczące prywatyzacji
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A., skierował do Zarządu
Powiatu w Kłobucku. Nadmienił, że w dniu 4 listopada Minister Skarbu Państwa wydał
zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie zakupu akcji tegoż przedsiębiorstwa. Przyznał,
iż dowiedział się, że wcześniej oferowano nabycie akcji tegoż przedsiębiorstwa samorządom,
niestety bez odzewu. Zwrócił się do Starosty Minkiny o wyjaśnienie, czy takie pismo z
informacją o zaproszeniu do objęcia nieodpłatnie tych akcji przez samorząd Powiatu
Kłobuckiego było wystosowane przez Ministra Skarbu Państwa w tym albo ubiegłym roku.
Jeżeli nie było, to czy była przynajmniej próba przejęcia, przynajmniej konsorpcyjnego
przejęcia tegoż przedsiębiorstwa wspólnie z miastem Częstochową. Przypomniał, że kilka
miesięcy temu wystosowano pismo do dyrekcji PKS Częstochowa w sprawie utworzenia
nowych połączeń autobusowych, by młodzież miała ułatwiony dojazd do szkół. Niestety
pomysł spotkał się z odmową ze strony Zarządu spółki. Dodał, że jeśli Powiat Kłobucki byłby
akcjonariuszem PKS Częstochowa, z pewnością odpowiedź dyrekcji nie byłaby odmowna.
Konkludując powiedział, że 29 listopada 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił
ustawę o zbiorowym transporcie publicznym, która nakłada między innymi na Powiat
Kłobucki obowiązek opracowania zrównoważonego programu zapewnienia publicznego
transportu zbiorowego, który wiąże się miedzy innymi z wyznaczeniem tras, na które będą
organizowane przetargi. Zadał pytanie, czy Zarząd Powiatu rozpoczął już przygotowanie do
tego typu działań.
Radny Zenon Witek – zwracając się do Pana Mariana Nowaka, Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku, powiedział, że pisemna odpowiedź na zapytanie, które zadał na
poprzedniej sesji nie jest wyczerpująca. Zauważył, iż zdarzenie o którym jest mowa miało
miejsce w maju, a podziękowania wydrukowano dopiero w listopadzie. Nawiązując do
otrzymanej odpowiedzi, poinformował Radnych, że w dniu zdarzenia pracowały trzy
jednostki. Następnie zadał pytania: czy rozmowa jest nagrana, o której godzinie powrócił
zespół, o którym była mowa oraz czy jest nagrane, że Pani dyspozytor powiedziała, że zespół
może przyjechać po kilkudziesięciu minutach. Poprosił, żeby odpowiedź na powyższe pytania
została udzielona na piśmie.
Radny Tomas Majchrowski – powiedział: „Ja miałbym pytanie do Pana Przewodniczącego,
czy są podjęte jakieś kroki w sprawie wyjaśnienia postępowania Pana Dyrektora Nowaka w
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stosunku do lekarzy Oddziału Wewnętrznego i czy Państwo macie zamiar wyjaśnić, czy
doszło do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów, bowiem cały czas przejawia się ta sprawa,
nie tylko w naszych wypowiedzeniach ale i w artykułach prasowych i myślę, że każdy z
Radnych czyta przynajmniej lokalna gazetę i myślę, że należy zareagować, a przynajmniej
wyjaśnić stwierdzenia Pana Dyrektora tego typu, że lekarze cały czas bojkotują pracę, dbają o
własne interesy, a dopiero później o dobro pacjenta. Dlatego mam pytanie, czy Państwo
macie zamiar tą sprawą się zająć i wyjaśnić, bo jeżeli miałoby być tak jak jest napisane w
gazecie, no sprawa robi się bardzo poważna, bo odpowiadamy jednak za bezpieczeństwo
pacjentów również, nie tylko Dyrektor, tylko my jako Radni – to jest jedna rzecz. Druga
rzecz, czy nawet jak przyjęliśmy protokół z poprzedniej sesji, z ostatniej sesji ubiegłej
kadencji, czy zadane pytania przez lekarzy tego oddziału i prośba o pomoc, czy ta sprawa
będzie miała ciąg dalszy i czy zapowiedzi, które były na tamtej sesji typu, że sprawa będzie
wyjaśniana, czy rzeczywiście one znajdą potwierdzenie i czy w toku postępowania
administracyjnego, w ogóle jakieś postępowanie będzie wszczęte w tej sprawie. Też jeśli
można, prosiłbym o odpowiedź pisemną.” 3
Radny Tomasz Szymański – nawiązując do wypowiedzi Radnego Derejczyka, zwrócił się z
prośbą do Starosty, by podjął temat wprowadzenia linii autobusowych na trasie od Przystajni
poprzez Panki, Kałmuki, Hutkę, Rybno, Kłobuck do Częstochowy. Nadmienił, iż na dzień
dzisiejszy nie ma żadnego połączenia Hutki z Kłobuckiem. Następnie stwierdził, że zarówno
Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu powinny zainteresować się kwestią budowy chodników
na drogach wojewódzkich i powiatowych. Zapewnił, iż zadaje sobie sprawę z braku środków
pieniężnych na ten cel, ale z roku na rok ruch na drogach się zwiększa. Stwierdził, że
bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych powinno być najważniejsze. Konkludując nadmienił,
iż w tej kadencji Rada powinna starać się o środki na budowę chodników z funduszy
europejskich.
PKT 7 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego
Rady Powiatu
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady
Powiatu i Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

3

Wypowiedź zacytowana w oryginale.
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1/ Pismo Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej z dnia 14 grudnia 2010 roku –
informacja o utworzeniu Klubu Radnych SLD w Radzie Powiatu Kłobuckiego.
2/ Pismo Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Demokratycznej z dnia 14 grudnia
2010 roku – informacja o utworzeniu Klubu Radnych PSL w Radzie Powiatu Kłobuckiego.
3/ Pismo Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 roku – informacja
o utworzeniu Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Kłobuckiego.
4/ Pismo Pana Mariana Nowaka Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 12
października 2010 roku – prośba o wyrażenie zgody na wycięcie krzewu tui znajdującej się
przed budynkiem Przychodni Rejonowej nr 1 w Kłobucku na ul. Staszica 28.
5/ Pismo Pana Mariana Nowaka Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 1
grudnia 2010 roku – prośba o udzielenie informacji, kto z członków Rady Powiatu w
Kłobucku jest pracownikiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
6/ Pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 30 listopada 2010 roku –
prośba o przekazanie informacji, czy zakres wszystkich świadczeń medycznych udzielanych w
kłobuckim ZOZ jest bezwzględnie zgodny z decyzją Wojewody Śląskiego i zapisami
rejestrowymi odnoszącymi się do kłobuckiego zakładu, zamieszczonymi w rejestrze zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonym dla województwa śląskiego w świetlne zapisów art. 12 i art.
14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.
7/ Pismo z ZHP w Kłobucku – zaproszenie na uroczyste Przekazanie Betlejemskiego Światła
Pokoju oraz wigilię harcerską.
8/ Pismo Starosty Kłobuckiego z dnia 28 października 2010 roku – odpowiedź na zapytanie
Pana Władysława Kurzawy.
PKT 8 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i
Wniosków.
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Zgłoszono kandydatury trzech Radnych i przystąpiono do głosowania:
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

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. Henryk DRABIK

– Członek

3. Jerzy SĄDEL

– Członek

PKT 9 – Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Radny Stanisław Sieja – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono kandydatury trzech Radnych i przystąpiono do głosowania:
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

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

– Przewodniczący

2. Marek SAWICKI

– Członek

3. Małgorzata GRZYB

– Członek

PKT 10 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w
związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Krzysztofa Nowaka
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu
Radnego Krzysztofa Nowaka.
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Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 18
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
Uchwała Nr 6/II/2010 w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z
wygaśnięciem mandatu Radnego Krzysztofa Nowaka została podjęta i stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
PKT 11 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w
związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Henryka Krawczyka
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu
Radnego Henryka Krawczyka.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 18
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
Uchwała Nr 7/II/2010 w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z
wygaśnięciem mandatu Radnego Henryka Krawczyka została podjęta i stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
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PKT 12 – Ślubowanie
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Pani Małgorzaty Gworys i Pana
Waldemara Robaka, poinformował o obowiązku złożenia ślubowania i odczytał rotę
ślubowania, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Następnie wywołał w kolejności
alfabetycznej nazwiska Radnych i poprosił o złożenie ślubowania.
Radna Małgorzata Gworys i Radny Waldemar Robak złożyli ślubowanie.
PKT 13 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w
Kłobucku
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku oraz przedstawił
kandydatów na członków stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. Następnie zarządził 5
minut przerwy w celu ukonstytuowania się składów Komisji.
O godzinie 1120 ogłoszono przerwę. Obrady zostały wznowione o godzinie 1130.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 20
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
Uchwała Nr 8/II/2010 w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w
Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził 10 minut przerwy w celu wybrania przez
członków Komisji przewodniczących oraz wiceprzewodniczących.
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O godzinie 1135 ogłoszono przerwę. Obrady zostały wznowione o godzinie 1145.
PKT

14

–

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

wyboru

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwrócił się z prośbą do Radnych o zgłaszanie
kandydatów na stanowiska Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kłobucku.
Radny Wiesław Drynda – na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Kłobucku zgłosił kandydaturę Radnego Henryka Drabika, natomiast na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku zgłosił
kandydaturę Radnego Waldemara Robaka.
Radny Henryk Drabik – wyraził zgodę.
Radny Waldemar Robak – wyraził zgodę.
Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż artykuł 42 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowi, że w
pierwszej uchwale należy powołać także Sekretarza. Zadał pytanie, dlaczego w tym wypadku
jest inaczej.
Radny Wiesław Drynda – wyjaśnił, że jedna osoba jest dziś nieobecna z powodu choroby,
dlatego też wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku został
przełożony na następną sesję Rady Powiatu.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 19
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
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• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 1
Uchwała Nr 9/II/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
PKT
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Wiceprzewodniczących Komisji Rady Powiatu w Kłobucku
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwrócił się z prośbą do Radnych o zgłaszanie
kandydatów na stanowiska Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Rady
Powiatu w Kłobucku.
Wiceprzewodniczący Stanisław Sieja – poinformował Radnych, że Komisja Budżetu i
Finansów na pierwszym spotkaniu uzgodniła kandydaturę Radnego Andrzeja Kały na
stanowisko Przewodniczącego oraz kandydaturę Radnego Józefa Boreckiego na stanowisko
Wiceprzewodniczącego.
Radna Małgorzata Gworys – nadmieniła, iż Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej na pierwszym spotkaniu uzgodniła kandydaturę Radnej Małgorzaty Grzyb na
stanowisko Przewodniczącej oraz kandydaturę Radnej Anety Staszczyk na stanowisko
Wiceprzewodniczącej.
Radny Maciej Biernacki – zakomunikował, że Komisja Ochrony Zdrowia na pierwszym
spotkaniu

uzgodniła

Przewodniczącego

oraz

kandydaturę
kandydaturę

Radnego
Radnej

Marka

Sawickiego

na

stanowisko

Danuty

Strugińskiej

na

stanowisko

Wiceprzewodniczącej.
Wicestarosta Henryk Kiepura – poinformował, że Komisja Porządku Publicznego na
pierwszym spotkaniu uzgodniła kandydaturę Radnego Wiesława Dryndy na stanowisko
Przewodniczącego oraz kandydaturę Radnego Tomasza Szymańskiego na stanowisko
Wiceprzewodniczącego.
Radny Józef Borecki – nadmienił, iż Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Infrastruktury na pierwszym spotkaniu uzgodniła kandydaturę Radnego Zenona Witka na
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stanowisko Przewodniczącego oraz kandydaturę Radnego Jerzego Kiepury na stanowisko
Wiceprzewodniczącego.
Wszyscy Radni zgłoszeni na stanowiska Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji
Rady Powiatu w Kłobucku wyrazili zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt 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 10/II/2010 w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących
Komisji Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku
Starosta Roman Minkina – powiedział, że zgodnie z § 58 Statutu Powiatu Kłobuckiego,
wnioskuje do Wysokiej Rady o wybór Pani Małgorzaty Gworys na stanowisko nieetatowego
członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Radnej Małgorzaty Gworys zadał
pytanie, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko nieetatowego członka Zarządu
Powiatu w Kłobucku.
Radna Małgorzata Gworys – wyraziła zgodę.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie Kart
do głosowania. Następnie wyjaśnił zasady wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku,
stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
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Radni przystąpili do głosowania nad wyborem członka Zarządu Powiatu w Kłobucku. Radny
Tomasz Szymański zebrał do urny wyborczej głosy Radnych Rady Powiatu i przekazał ją
członkom Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził 10 minut przerwy, by Komisja Edukacji
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów mogły odbyć
posiedzenia i zaopiniować projekty uchwał.
O godzinie 11 55 ogłoszono przerwę. Obrady zostały wznowione o godzinie 12 15.
Radny Tomasz Szymański – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. Zakomunikował, iż na
21 Radnych, obecnych na dzisiejszej sesji jest 20 Radnych Rady Powiatu w Kłobucku, w
głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni Radni. Nadmienił, że Komisja Skrutacyjna, po
wyjęciu kart do głosowania z urny wyborczej, przeliczyła oddane głosy:
-

na kandydata na członka Zarządu Powiatu, Panią Małgorzatę Gworys
głosowano:

Głosowało 20 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 16
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 4
• głosów „ nieważnych „ - …………...oddano 0
Radna Małgorzata Gworys została wybrana na stanowisko członka Zarządu Powiatu w
Kłobucku.
Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 20
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
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Uchwała Nr 11/II/2010 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku została
podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 17 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 17
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 3
Uchwała Nr 12/II/2010 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty
Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Starosta Roman Minkina – podziękował Radnym.
PKT 18 – Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do
reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w
Związku Powiatów Polskich.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Wiesław Drynda – odczytał projekt uchwały.
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
• głosów „ za „ - ……………………..oddano 20
• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0
• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0
Uchwała

Nr

13/II/2010

w

sprawie

delegowania

Starosty

Kłobuckiego

do

reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 19 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku
Pani Wiesława Desperak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku –
przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku.
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 14/II/2010 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla
Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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PKT 20 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
Pan Tadeusz Pułka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – w odpowiedzi na
zapytanie Radnego Derejczyka w temacie odśnieżania dróg znajdujących się w obrębie
Gminy Miedźno, stwierdził, że całkowicie zgadza się ze słowami Pana Piotra Derejczyka.
Zadeklarował, że zwróci większą uwagę na odśnieżanie odcinków: Kłobuck – Zawady oraz
Miedźno – Mokra. Nadmienił, że Radny Derejczyk złożył do PZD pismo dotyczące
wymienionych odcinków, dlatego też wszelkie szczegółowe informacje w tym temacie
zostaną przedstawione pisemnie.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Radnego Piotra Derejczyk, zadał
pytanie czy jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Dyrektora Pułki.
Radny piotr Derejczyk – potwierdził, że odpowiedź jest zadowalająca.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – powiedział, że kolejną poruszaną kwestią była sprawa
komunikacji samochodowej. Poprosił Starostę Romana Minkinę o wypowiedzenie się w tym
temacie.
Starosta Roman Minkina – odpowiadając na zapytanie Radnego Derejczyka, powiedział: „W
lutym 2010 roku Rada Ministrów przyjęła ustawę o publicznym transporcie zbiorowym,
określającą zasady i funkcjonowanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie
zbiorowym. Zgodnie z tym planem, ustawa prawdopodobnie będzie przyjęta w grudniu
bieżącego roku.” 4 Następnie powiedział: „Zgodnie z tym, zadania organizatora wykonuje, w
przypadku Powiatu, Starosta. Na organizatorze będzie ciążył obowiązek: planowania rozwoju
transportu, organizowania sieci komunikacyjnej, zarządzania siecią komunikacyjną.
Procedura jest taka, że Starosta przedstawia Radzie Gminy projekt planu transportowego
uzgodniony z właściwymi organami sąsiednich powiatów i zaopiniowany przez właściwe
organy gmin lub związki międzygminne, leżące na obszarze właściwym dla danego Starosty
w zakresie wspólnych linii komunikacyjnych leżących na obszarach ich właściwości, i w tym
planie transportowym Starosta powinien określić między innymi: sieć komunikacyjną, na
której są planowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, oceny i prognozy
potrzeb przewozowych, przewidywane finansowanie usług przewozowych, preferencje
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dotyczące wyboru rodzajów środków transportu, zasady organizacji rynku przewozów i
pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej. No i jeszcze
taka uwaga, że od dnia 1 stycznia 2015 roku będą wydawane nowe uprawnienia w postaci
potwierdzenia zgłoszenia przewozu, oraz zaświadczenia wydanego po zawarciu umów o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego
transportu zbiorowego. Organizator może też prowadzić przewozy w formie samorządowego
zakładu budżetowego – taki jest projekt, który akurat tutaj przedstawiłem. Nie omieszkam
także powiedzieć, że w ślad za tym powinny przyjść także pieniądze, na dzień dzisiejszy
takiego wsparcia finansowego nie mamy. Owszem jeśli chodzi o te uwagi, które tu są zawarte
i to co Pan Radny mówi, akurat od tego mamy wydział komunikacji – są w trakcie
przygotowywania się do podjęcia tych działań i na dzień dzisiejszy tylko tyle mogę
powiedzieć Panu Radnemu, że w niedługim czasie na pewno jakaś forma działania, ze strony
Starostwa Powiatowego, w tym kierunku będzie.” 5 Następnie w odpowiedzi na pytanie, czy
Starostwo otrzymało z Ministerstwa zaproszenie do podjęcia negocjacji w sprawie zakupu
akcji częstochowskiego PKS-u, nadmienił, że nic takiego nie otrzymał. Nawiązując do pytań
Radnego Szymańskiego, wyjaśnił, że były już w tej sprawie wysyłane pisma do PKS-u, ale
odpowiedź była odmowna, z powodu nieopłacalności kursów na tej trasie. Obiecał jednak, że
sprawą się zainteresuje. Odpowiadając na kolejne pytanie Radnego Szymańskiego, w temacie
budowy chodników, przyznał, że w tej kadencji będzie bardzo trudno wykonać jakiekolwiek
inwestycje. Powiat ma długi, które w tej kadencji trzeba będzie spłacać. Jednocześnie dodał,
że Starostwo będzie chciało pozyskiwać środki z innych źródeł, ale czy pieniądze te będą
przeznaczone na budowę chodników przy drogach wojewódzkich i powiatowych, tego
obiecać nie może. Wyraził pogląd, że trudno budować chodniki, jak jeszcze nie
doprowadzono do porządku samych dróg. Przyznał jednocześnie, że poruszony przez
Radnego Szymańskiego temat jest bardzo istotny.
Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, że nie pytał o zrównoważony plan komunikacyjny, tylko
o prywatyzację przedsiębiorstwa z dosyć znacznym jeszcze majątkiem w postaci placów,
dworców, czy to w samej Częstochowie, czy na przykład w Kłobucku. Wyraził przekonanie,
iż jest to przedsiębiorstwo, które może stanowić bardzo sprawny instrument w ręku
samorządu do prowadzenia polityki komunikacyjnej. Nadmienił, by zwrócić uwagę na
różnice pomiędzy komunikacją zbiorową miejską, a komunikacją zbiorową z obrębów
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pozamiejskich. Wymienił korzyści jakie płyną z bycia udziałowcem takiego przedsiębiorstwa
jak PKS Częstochowa. Dodał, że złożył pisemną interpelację w tej sprawie i oczekuje na
odpowiedź od Starosty.
Starosta Roman Minkina – poinformował Radnego Derejczyka, że wszystko co powiedział w
tym temacie, będzie ujęte w pisemnej odpowiedzi. Dodał, że sam pomysł jest bardzo dobry,
ale powiatu nie stać na takie obciążenie finansowe jakim będzie przejęcie częstochowskiego
PKS-u.
Radny Piotr Derejczyk – powiedział, iż nie twierdzi, że Powiat Kłobucki ma przejąć w całości
tak duże przedsiębiorstwo jak PKS Częstochowa, bo to jest ekonomicznie nieracjonalne.
Zaznaczył, że inną sprawą jest przejęcie tego przedsiębiorstwa przez samorządy regionalne –
powiat częstochowski, powiat myszkowski, powiat pajęczański – na terenie których to
przedsiębiorstwo operuje. W takim wypadku rozłożone koszty mogły by sprawić, że Powiat
Kłobucki byłby w stanie przyjąć taki ciężar i miałby wpływ na to w jakim kierunku to
przedsiębiorstwo pójdzie. Wyraził przekonanie, że przy odpowiednim zarządzaniu takie
przedsiębiorstwo mogłoby przynosić zyski. Dodał, że prywatne przedsiębiorstwa zajmujące
się przewozem osób są zainteresowane wykupem częstochowskiego PKS-u.
Starosta Roman Minkina – zapewnił, że Radny Derejczyk dostanie pisemną odpowiedź.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do Pana Mariana Nowaka, Dyrektora
ZOZ w Kłobucku poprosił, aby udzielił odpowiedzi na pytania Radnego Zenona Witka.
Pan Marian Nowak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – zakomunikował
Radnemu Witkowi, iż w Kłobucku są trzy zespoły ratownictwa medycznego, tak jak jest
zakontraktowane. W chwili zgłoszenia jedna z karetek znajdowała się w miejscowości
Gruszewnia. Dyspozytorka przyjęła zgłoszenia w trybie K1, w trybie ratowniczym. Karetka
zmierzała do Kłobucku, ale w międzyczasie Starosta Minkina ponownie zadzwonił i odwołał
zgłoszenie. W wyniku tego dyspozytorka odwołała zgłoszenie i karetka wróciła do bazy.
Następnie poinformował, że rozmowy są nagrywane, ale po upływie 30 dni są kasowane.
Nadmienił, że odzyskanie nagrania wymagałoby zatrudnienia firmy zewnętrznej. Nadmienił,
że takie samo wyjaśnienie Radny Witek dostanie w formie pisemnej.
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Starosta Roman Minkina – zwrócił się z prośbą do Radnego Witka, by nie roztrząsać tej
sprawy. Nadmienił, iż zdaje sobie sprawę, że Radny Witek ma na myśli fakt, że gazeta
napisała, iż oczekiwanie na karetkę wynosiło kilkadziesiąt minut. Po raz kolejny wyjaśnił jak
wyglądała cała sytuacja. Nadmienił, że dyspozytorka poinformowała, że karetka dotrze za 9
minut, a nie jak napisano w gazecie kilkadziesiąt. Zakomunikował, iż 9 minut mieści się w
kryteriach ustalonych dla tego typu jednostek. Przepisy stanowią, że karetka pogotowia
powinna dotrzeć do chorego w przeciągu 15 minut. Poprosił Radnego Witka, by zwrócił się z
apelem do prasy, aby opisywali zdarzenia zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Radny Zenon Witek – stwierdził, iż należy dążyć do prawdy, żeby nie było żadnych
zgrzytów. Zaznaczył, że dziennikarze nie są niczemu winni, bo ogłoszenie, które
zamieszczono w gazecie, było ogłoszeniem płatnym. Zwrócił uwagę Dyrektorowi Nowakowi,
iż nie odpowiedział na pytanie, o której godzinie karetka dotarła do szpitala.
Starosta Roman Minkina – przypomniał, że to nie ma znaczenia. Chory został
przetransportowany do szpitala.
Radny Zenon Witek – stwierdził, iż zastanawiający jest fakt, że te zdarzenia miały miejsce w
maju, a podziękowania zostały opublikowane w listopadzie przed wyborami. Dodał, iż jego
zdaniem jest to chwyt propagandowy. Zaznaczył, że jednak powinno się te chwyty stosować
w taki sposób, by nie szkodzić społeczeństwu. Zawarcie w artykule stwierdzenia mówiącego,
że karetka miała dotrzeć za kilkadziesiąt minut było błędem. Dyrektor Nowak powinien
wystosować w tej sprawie sprostowanie. Zapewnił, że nie będzie już drążył tego tematu i
rezygnuje z odpowiedzi pisemnej.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że artykuł był sponsorowany najprawdopodobniej
przez syna człowieka, któremu udzielono pomocy. Przyznał, że sam nie miał z tym nic
wspólnego.
Pan Marian Nowak, Dyrektor ZOZ w Kłobucku – zwracając się do Radnego Witka, zadał
pytanie, czy już nie musi odpowiadać pisemnie.
Radny Zenon Witek – powiedział, że już nie chce otrzymywać w tej sprawie pisemnych
odpowiedzi.
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Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – odpowiadając na pytanie Radnego Majchrowskiego
odczytał pismo od Pana Mariana Nowaka, Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 6
grudnia 2010 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformował, iż
Radny Majchrowski został przeniesiony z przychodni do szpitala. Zwracając się do Dyrektora
Nowaka, zadał pytanie, co było powodem wydania takiej decyzji.
Pan Marian Nowak – stwierdził, że przyczyna jest prosta – Pan doktor Majchrowski jako
kardiolog jest odpowiedzialny za wykonanie kontraktu z NFZ-em w zakresie EKG
wysiłkowego dla pacjentów ambulatoryjnych. Kontrakt jest niewykonany i istnieje duże
zagrożenie, że nie zostanie wykonany. Aby wywiązać się z kontraktu, doktor Majchrowski
został oddelegowany do szpitala.
Radny Tomasz Majchrowski – zgodził się z wypowiedzią Pana Nowaka – dobrze byłoby,
gdyby mógł więcej pracować w pracowni testów wysiłkowych. Zaznaczył jednak, że
oddelegowanie, które otrzymał nic nie mówi o fakcie jakoby miał więcej czasu spędzać w
tejże pracowni. W pracowni EKG w Kłobucku ma spędzać dziewięć godzin tygodniowo,
czyli niespełna ćwierć etatu, jak było dotychczas. Poinformował, że oddelegowany został do
pracy na oddziale chorób wewnętrznych. Następnie zwracając się do Dyrektora Nowaka
powiedział, że otrzymał także inne pismo, w którym napisane jest, że ma niezwłocznie w
ciągu trzech dni wytłumaczyć, dlaczego we wskazane cztery dni w miesiącu spędzał więcej
czasu w Przychodni Rejonowej Nr 2. Zaznaczył, że termin odpowiedzi był bardzo krótki i do
tego przypadał na czas jego urlopu. Powiedział, że musiał poświęcić dwa dni swojego
wolnego czasu na wyjaśnianie tej kwestii. Stwierdził, że nie wyobraża sobie zostawić
pacjentów i wyjść wcześniej z przychodni, dlatego Dyrektor nie powinien go dyscyplinować.
Pan Marian Nowak – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, powiedział: „Szkoda, że Pan
Radny takie deklaracje składa, szkoda, że nie będzie pracował ani minuty dłużej. Od pewnego
czasu Pan doktor Majchrowski chce mieć wszystko na piśmie, zapomina o tym, że są jeszcze
ustne polecenia przełożonych, więc tu się głęboko dziwię.” 6 Następnie zwracając się do
Radnego Majchrowskiego, powiedział: „Proszę nie wprowadzać w błąd Radnych, bo ja nie
pisałem o tym, dlaczego Pan był dłużej w poradni, tylko dlaczego Pan sobie wpisał godziny
nadliczbowe bez zgody pracodawcy, a to jest różnica, bo według regulaminu pracy i kodeksu
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godziny nadliczbowe mogą być za zgodą pracodawcy, pozostanie w pracy dłużej, jeżeli tego
sytuacja wymaga i tak zawsze jest, takiej zgody nie wymaga ale nie są to godziny
nadliczbowe i zawsze tak było, i zawsze tak jest, że ilu się pacjentów zgłosi trzeba ich
przyjąć. Żaden z lekarzy nie pisze mi godzin nadliczbowych, wyjątkiem jest Pan doktor
Majchrowski, który w ostatnim czasie, jak został Radnym zaczął sobie pisać godziny
nadliczbowe na własną rękę. To jest niedopuszczalne i proszę nie wprowadzać w błąd
Radnych. Natomiast ja oświadczam, że będzie Pan pracował w tej poradni, w pracowni EKG i
takie będzie polecenie.” 7
Radny Tomasz Majchrowski – zwracając się do dyrektora Nowaka, wyjaśnił, że: „Pan
ordynator powiedział mi, że dostanę dodatkową salę z uwagi na to, że dłużej pracuję, nic mi
nie powiedział, że będę pracować dłużej w pracowni EKG. Mówi Pan o poleceniach ustnych
– dostałem ustne, że więcej pracuję na oddziale, nie w pracowni EKG, dlatego tu jest pewna
nieścisłość.” 8
Pan Marian Nowak – zwrócił się z prośbą do Radnego Majchrowskiego, by już nie poruszał
takich spraw na forum Rady.
Starosta Roman Minkina – stwierdził, że jako Radny ubolewa nad tym, iż znowu na sesji
prowadzona jest polemika w kwestiach nie dotyczących Rady Powiatu. Konflikt pomiędzy
dyrektorem Nowakiem, a jego pracownikiem Radnym Majchrowskim, powinien być
rozstrzygany przez kompetentne do tego organy. Zwrócił się z prośbą do Radnego Tomasza
Majchrowskiego, by jeśli ma jakieś uwagi, wystosował skargę do Rady Powiatu.
Radny Tomasz Majchrowski – nadmienił, że poruszane kwestie nie dotyczą wyłącznie jego i
osoby Pana dyrektora Nowaka. Poinformował, że reprezentuje także inne osoby zwolnione z
pracy na oddziale wewnętrznym. Pan dyrektor sam poruszył te kwestie wypowiadając się na
łamach prasy, iż lekarze stworzyli zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów, stawiając tym
samym lekarzy w bardzo złym świetle. Stwierdził, że nie ma wątpliwości, że Rada Powiatu
powinna się tą sprawą zająć. Odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Nowaka, wyraził
zadowolenie, że Dyrektor nie neguje prawa do składania skarg podczas sesji Rady Powiatu.
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Powinien jednocześnie traktować obecność na sesji jako wyjście służbowe. Ponownie objaśnił
Radnym sytuację, która miała miejsce kilka sesji temu.
Starosta Roman Minkina – zwrócił się z prośbą do Radnego Majchrowskiego, by nie poruszał
po raz kolejny tej kwestii na sesji Rady Powiatu. Pouczył go, że może złożyć skargę do Rady
Powiatu i wtedy sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna.
Radny Zenon Witek – przypomniał Radnym, że w poprzedniej kadencji miała miejsce
podobna sytuacja z kierowcami, którzy nie mieli uprawnień, i także byli w konflikcie z
dyrekcją. Nadmienił, że na dzisiejszej sesji został wybrany skład Komisji Zdrowia, która
zapewne zajmie się sprawą pracowników powiatowej służby zdrowia.
Starosta Roman Minkina – zgodził się z wypowiedzią Radnego Witka.
Pan Marian Nowak – nadmienił, że Radny Majchrowski przypisuje sobie reprezentowanie
wszystkich zwolnionych lekarzy, a takiego prawa najprawdopodobniej nie ma, gdyż jeden z
lekarzy poprosił w międzyczasie o skrócenie okresu wypowiedzenia ze względu na to, iż
znalazł pracę w Częstochowie. Przypomniał, iż na sesji o której mowa obecnych było siedmiu
lekarzy, a zwolnienia otrzymało pięciu, czyli tylko ci, którzy dopuścili się złamania
przepisów. Powiedział, że są jeszcze inne formy składania skarg, między innymi pisemna.
Radny Tomasz Majchrowski – zaproponował, aby zaprosić na sesję zwolnionych lekarzy, by
mogli osobiście powiedzieć, czy wypowiada się w ich imieniu, czy też nie. Zgodził się z
propozycją, aby sprawę rozpatrywać na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Jednocześnie
zaznaczył, by pamiętać o zaproszeniu wszystkich lekarzy uczestniczących w tym konflikcie.
PKT 21 – Wnioski i zapytania mieszkańców
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział: „Ja chciałbym wręczyć Panu Szymańskiemu
upominek od mieszkańców Gminy Wręczyca, części mieszkańców.” 9
Radny Tomasz Szymański – powiedział: „Nie chciałem roztrząsać tego tematu, bo nie jest to
miejsce ani czas, ale z wystąpieniem tutaj mieszkańca Gminy – Pana Chwałczyka, chciałem
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powiedzieć dlaczego nie jestem w PiS-ie, dlaczego zrezygnowałem z członkostwa w tej partii,
jak też z przewodnictwa. Jeżeli z takimi ludźmi jak Pan Chwałczyk i jemu podobnych – nie
mówię tu o wszystkich członkach PiS-u ale o niektórych, miałem pracować więc wolałem
odpuścić sobie to i zostawić, że tak powiem, tą sytuację samej sobie, ponieważ Panowie ci nie
nadają się do żadnej współpracy, obojętnie, czy by byli w PiS-ie, czy SLD, czy PSL-u.
Dziękuję.” 10
PKT 22 – Wnioski i oświadczenia Radnych
Radny Zenon Witek – wystosował prośbę, aby możliwie jak najszybciej przekazać Radnym
Rady Powiatu wizytówki i kalendarze na 2011 rok.
Starosta Roman Minkina – zapewnił, że w najbliższym czasie Radni otrzymają wizytówki i
kalendarze.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwracając się do wszystkich obecnych na sali złożył
życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
PKT 23 – Zakończenie II Sesji Rady Powiatu
W

związku

z

wyczerpaniem

wszystkich

punktów

porządku

obrad

sesji

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku Zbigniew Pilśniak, realizując czynności
proceduralne, zamknął obrady II 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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