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PROTOKÓŁ NR XVI/2012
Z XVI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU

Z DNIA 12   PAŹDZIERNIKA   2012 ROKU  

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 910

Zakończyła się o godz. 1115

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 

Stanisław Sieja i Pan Jerzy Sądel – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.

Wiceprzewodniczący Stanisław Sieja – przekazał nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

Pani Grażyna Cholewa – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – w imieniu 

pracowników oświaty podziękowała za życzenia.   

Realizując czynności proceduralne Pan Zbigniew Pilśniak stwierdził,  że w sesji uczestniczy   20 

Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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 XV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

9. Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  wnioskach  podjętych  przez  Komisje  

w okresie między sesjami.



10.  Informacja na temat oświadczeń majątkowych.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  

w Kłobucku.

12. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  157/XV/2012  w sprawie  określenia  zadań  i 

wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr 155/XV/2012 Rady Powiatu w 

Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań.

15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Wiesława Wieczorka na Starostę Kłobuckiego.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

17. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11oo).

18. Wnioski i oświadczenia Radnych.

19. Zakończenie XVI Sesji Rady Powiatu.

Starosta Roman Minkina – zawnioskował  o wprowadzenie do porządku obrad XVI  sesji  Rady 

Powiatu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do wniesienia odpowiedzi 

na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr 93/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 

grudnia 2011 roku i umieszczenie go w punkcie 16 porządku obrad.  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie wniosek Starosty Kłobuckiego.

Głosowało 20   radn  ych, w tym :  

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

• głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•  głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 0

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad XVI sesji 

Rady Powiatu.  

Głosowało 20 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

• głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0



Zmieniony porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty i przedstawia się 

następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

9. Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  wnioskach  podjętych  przez  Komisje  

w okresie między sesjami.

10.  Informacja na temat oświadczeń majątkowych.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  

w Kłobucku.

12. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  157/XV/2012  w sprawie  określenia  zadań  i 

wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr 155/XV/2012 Rady Powiatu w 

Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań.

15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Wiesława Wieczorka na Starostę Kłobuckiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Starosty Kłobuckiego do wniesienia odpowiedzi 

na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr 93/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 

29 grudnia 2011 roku

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

18. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11oo).

19. Wnioski i oświadczenia Radnych.

20. Zakończenie XVI Sesji Rady Powiatu.

PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady 

Powiatu.       



Głosował  o 20 radnych, w tym :  

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

• głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XV Sesji Rady Powiatu został przyjęty.       

PKT 5 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  do  Komisji  Uchwał  i 

Wniosków.

Zgłoszono kandydatury trzech radnych i przystąpiono do głosowania:

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. Jerzy Kiepura                       – Przewodniczący

2. Andrzej Kała                         – Członek

3. Małgorzata Grzyb                 – Członek

PKT 6 – 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 29 sierpnia 2012 

roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.

Radny  Piotr  Derejczyk  –  poprosił  o  przedstawienie  szerszej  informacji  na  temat  spotkania  z 

TAURON-em i z PKS-em. 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż spotkanie z TAURON-em odbywa się któryś raz z kolei,  a 

sprawę tę prowadzi Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Dodał, że 

chodziło  o  uzyskanie  dobrej  ceny  za  korzystanie  z  energii  elektrycznej.  Przypomniał,  iż  w 

pierwszych spotkaniach uczestniczyli również wójtowie – niestety niektórzy z nich, w tym również 

Burmistrz  Krzepic,  „wyłamali  się”;  została  Gmina  Przystajń,  Panki,  Powiat  Kłobucki  i  Gmina 



Kłobuck. Podmioty te przystąpiły do obniżki ceny; i udało się uzyskać korzystne jej obniżenie – 

może nie tak korzystne jak w poszczególnych gminach uzyskali wójtowie, ale w  zamian za to jest 

czytelność sprawy. Dodał, że chodzi o regulację wszystkich umów, wszystkich liczników na terenie 

tych czterech samorządów.  Wyjaśniając kwestię przejazd PKS-u między Kłobuckiem a Pankami, 

przez Kałmuki wspomniał, iż w pewnym momencie Powiat otrzymał  informację, że niestety ten 

transport osobowy nie będzie już prowadzony. Następnie dodał, iż udało się go jeszcze w jakiś 

sposób  przedłużyć.  Napomknął  również,  że  docelowo  PKS  mówi  o  tym,  aby  przedłużyć  ten 

transport nawet w kierunku na Starokrzepice, przez Przystajń.  Starosta Kłobucki powiedział,  iż 

chodzi tu o partycypację w kosztach. Poinformował także, że w chwili obecnej sprawa jest  jeszcze 

na etapie rozmów – PKS ma przygotować grafik finansowy. 

 

Radny Zenon Witek – poprosił o przedstawienie szerszej informacji na temat Konwentu Starostów. 

Starosta Roman Minkina – powiedział, że w pierwszym dniu Konwentu Starostów Województwa 

Śląskiego przedstawiona została informacja Wojewody Pana Stanisława Dąbrowy oraz Dyrektora 

Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Pana Krzysztofa 

Nowaka o aktualnych problemach związanych z nadzorem Wojewody nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie spraw podległych Wojewodzie i Dyrektorowi. Przedstawiona 

została  również  informacja  Wiceprezesa  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w 

Katowicach  Pana  Mirosława  Szemli  o  możliwościach  pozyskania  przez  samorządy środków z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów na sfinansowanie zadań w roku 2013. 

Poinformował, że w tym dniu przyjęto także następujące stanowiska:

1/  w  sprawie  realizacji  przez  powiaty  zadań  z  zakresu  działalności  Powiatowego  Centrum 

Zarządzania  Kryzysowego  oraz  współpracy  z  Wojewodą  Śląskim  w  zakresie  przekazywania 

informacji o zdarzeniach kryzysowych,

2/   w  sprawie  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  dochodach  jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Następnie powiedział, iż w drugim dniu Konwentu w panelu dyskusyjnym zatwierdzono i przyjęto 

wszystkie  stanowiska  uzgodnione  podczas  pierwszego  dnia  spotkania.  Starosta  Kłobucki 

wspomniał ponadto, że narzucone zostało raportowanie 24-godzinne. Zaznaczył, iż nie można się 

z tym zgodzić,  ponieważ za tymi wytycznymi Wojewody nie idą środki finansowe. 

Radny Tomasz Szymański – zapytał o spotkanie wójtów, starostów i prezydenta, które odbyło się 

w Częstochowie i związane było z pozyskaniem funduszy europejskich. Zapytał w jakim obszarze 

Powiat zwracał się o pozyskanie tych funduszy. 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż spotkania dotyczyły środków, które mają być przyznane w 

następnym rozdaniu w 2014 roku. Wspomniał również, że Marszałek obecny na tym spotkaniu 



przedstawił inną interpretacją rozdziału tych środków. 

Wicestarosta  Henryk  Kiepura  –  nadmienił,  iż  spotkanie  w Częstochowie  miało  bardzo  ogólną 

tematykę pomimo tego, że była na nim obecna Pani Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Zauważył, że oczekiwania samorządów są inne niż to, co 

jest  proponowane  w  jedenastu  priorytetach  na  następną  perspektywę  finansową.  Następnie 

przypomniał, iż wiosną na spotkaniu z wójtami przyjęto subregionalny projekt powiatów ziemskich 

- taki turystyczno-ekologiczny, a więc rozwój agroturystyki, a co za tym idzie poprawa środowiska 

naturalnego,  czyli  oczyszczalnie,  kanalizacje oraz poprawa stanu dróg.  Wspomniał,  że była to 

inicjatywa  Powiatu  Kłobuckiego.  Wicestarosta  Kłobucki  poinformował,  iż  środki  będą  niestety 

kierowane przede wszystkim na różnego rodzaju projekty innowacyjne, na badania naukowe, na 

kolej  i  drogi krajowe. Napomknął,  że pojawia się tam też pojęcie drogi lokalne, ale tym razem 

rozumie się pod nim drogi wojewódzkie – w wyjątkowych sytuacjach może drogi powiatowe, które 

łączą jakieś centra, jakieś korytarze o dużym przepływie. Powiedział, iż pierwszym połączeniem 

jakie nasunęło się na myśl było połączenie Kłobuck przez Mokrą w kierunku na Popów – łączy ono 

drogę krajową z drogą wojewódzką i przebiega obok miejsca pamięci narodowej. Dodał, że jeżeli 

nic się nie zmieni, to samorządom rzeczywiście trudno będzie o środki na to, na co oczekiwano 

najbardziej – gminy to przede wszystkim gospodarka wodno-ściekowa, ponieważ wiąże się to z 

zapowiedzią kar. Zwrócił uwagę, iż są gminy, gdzie skanalizowanie waha się w granicach około 

30% –  wójtowie  czują  zagrożenie,  stąd  też  sygnały,  aby  powtórzyć  jeszcze  finansowanie  na 

dotychczasowych zasadach, gdzie było dość dużo środków na drogi lokalne, czyli powiatowe; były 

też środki na oczyszczalnie i kanalizację. Ma być jednak inaczej i już chyba nic się już w tej kwestii  

nie zmieni. 

Radny Tomasz Szymański – zapytał czy gminy, które nie wywiążą się z obowiązku skanalizowania 

w odpowiednich procentach swojej miejscowości będą płaciły kary umowne.

Wicestarosta  Henryk  Kiepura  –  powiedział,  że  jeżeli  terminy  nie  zostaną  przedłużone,  to  tak 

będzie. Wyjaśnił jednocześnie, iż nie kary umowne, tyko kary za korzystanie ze środowiska.  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Informacja Starosty z działalności  Zarządu z okresu między sesjami  stanowi załącznik  do 

protokołu z sesji.



PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że sytuacja na skrzyżowaniu w Kamyku od kilku już miesięcy 

jest dosyć tragiczna. Stwierdził, iż wymagałoby to pilnej interwencji. 

Radny  Jerzy  Sądel  –  poprosił  Starostę,  aby  wyjaśnił dlaczego  objął  patronat  nad  zawodami 

motokrosowymi w Krzepicach. Wspomniał, że z tym torem związany jest szereg nieprawidłowości. 

Dodał, iż ma to związek z działaniem Pana Zalskiego. Wiceprzewodniczący napomknął również, 

że w Prokuraturze, w Urzędzie Górniczym trwa między innymi postępowanie przygotowawcze. 

Radny Andrzej Kała – poinformował o wniosku Rady Gminy we Wręczycy dotyczącym dokonania 

przeglądu drogi powiatowej Kalej – Szarlejka. Nadmienił, że ma nadzieję, iż wniosek ten dotarł już 

do  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg.  Ponadto  zapytał  o  drogę  Wręczyca  –  Kłobuck. 

Wspomniał  również o ewentualnym wykonaniu przejścia  dla  pieszych w Hutce przy kapliczce. 

Zwrócił uwagę, iż  jest to droga powiatowa, przy której zatrzymuje się  gimbus. 

Radny  Jerzy  Kiepura  –  napomknął,  że  swój  wniosek  kieruje  do  Starosty  Kłobuckiego  jako 

Przewodniczącego  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  oraz  do  Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg. Wyjaśnił, iż chodzi o poprawę bezpieczeństwa w Przystajni – dotyczy 

to główne skrzyżowania drogi wojewódzkiej 494 i drogi powiatowej w kierunku Górek – Ługów – 

Stanów.  Dodał,  że chodzi  o zarurowanie około 20 metrów rowów.  Przypomniał,  iż  w miesiącu 

wrześniu doszło tam do kilku zdarzeń, kilku kolizji. Nadmienił, iż Rada Gminy wnosi o zarurowanie 

tego rowu, ewentualnie zamontowanie studzienki, utwardzenie poboczy. Ponadto poinformował, że 

jeżeli zakres prac zostałby rozszerzony o położenie krawężnika czy położenie chodnika, to Wójt 

oświadczył, iż włączy się w tę sprawę. 

Nie zgłoszono więcej interpelacji ani zapytań. 

PKT 8 –    Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady   
Powiatu.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu 

i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

 

1/ Pismo Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2012 roku – skarga na uchwałę nr 93/IX/2011  

Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyznawania stypendiów w  

dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie,

2/ Pismo Państwa Henryka i Alicji Rak z dnia 18 września 2012 roku przekazane do wiadomości  

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku,



3/  Pismo  Pani  Danuty  Gosławskiej  z  dnia  12  września  2012  roku  skierowane  do  

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – wniosek dot.  przedstawienie kserokopii  skarg,  

doniesień i innych pism składanych przez Panią Anetę Szpulak-Imiełowską,

4/  Pismo  Pana  Józefa  Bala  z  dnia  8  września  2012  roku  przekazane  do  wiadomości  

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – dot. niewłaściwego odprowadzania wody z drogi  

powiatowej w Starokrzepicach przy posesji ul Oleska 34,

5/  Pismo Pani  Danuty Sendal  z dnia 24 września 2012 roku skierowane do Rady Powiatu w  

Kłobucku – wniosek dot. położenia nowej nawierzchni asfaltowej.     

 

Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji.

PKT 9  –  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  wnioskach  podjętych  przez  Komisje  
w okresie między sesjami.
Wniosków nie było.

PKT 10 – Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych. 

PKT  11  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  nadania  Statutu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej    
w Kłobucku.
Pan  Marian  Nowak  –  Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku  –  przedstawił  wraz  z 

uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  w 

Kłobucku.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 20     radnych, w tym :  

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała  Nr  160/XVI/2012  w  sprawie  nadania  Statutu  Zespołowi  Opieki  Zdrowotnej  
w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.



PKT 12  –  Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę  Nr  157/XV/2012  w  sprawie  określenia 
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku. 
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – przedstawiła 

wraz z uzasadnieniem projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 157/XV/2012 w sprawie określenia 

zadań  i  wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

Uchwała Nr 161/XVI/2012  zmieniająca uchwałę Nr 157/XV/2012 w sprawie określenia zadań i 
wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku została podjęta i stanowi 

załącznik do protokołu z sesji.

PKT 13 – Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok.  
Pani  Katarzyna  Kurowska  –  Skarbnik  Powiatu  –  przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem  projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19     radnych, w tym :  

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 2

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0



Uchwała Nr 162/XVI/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok 
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 14 – Podjęcie uchwały    w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr 155/XV/2012 Rady   
Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Pani  Katarzyna  Kurowska  –  przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie 

uchylenia w całości uchwały Nr 155/XV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  163/XVI/2012  w  sprawie  uchylenia  w  całości  uchwały Nr  155/XV/2012  Rady 
Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT  15  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  skargi  Pana  Wiesława  Wieczorka  na  Starostę   
Kłobuckiego.
Radny  Henryk  Drabik  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  – 

przedstawił  stanowisko  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  skargi  Pana  Wiesława  Wieczorka  na 

Starostę Kłobuckiego.

Wiceprzewodniczący Jerzy  Sądel – poprosił o przybliżenie przedmiotowej sprawy.

Pani Aleksandra Michalak – Głąb –  Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku –  powiedziała,  że Pan Wieczorek  złożył  skargę na Pana 

Kowalika,  który  wybudował  budynek  mieszkalny  na  swojej  działce  zagradzając  tym  samym 

przejazd  do  budynku  mieszkalnego  Pana  Wieczorka.  Zaznaczyła,  iż  należy  wyjaśnić,  że  Pan 

Wieczorek nie miał służebności przejazdu przez działkę Pana Kowalika – Pan Kowalik miał więc 

prawo ją  zabudować.  Dodała,  iż  Wojewoda powinien rozstrzygnąć tę  sprawę dlatego,  że Pan 



Wieczorek żąda, aby Pan Kowalik, który wybudował swój budynek mając pozwolenie na budowę, 

puścił  Pana Wieczorka przez swoją działkę. Podkreśliła, że nie było podstaw do udostępnienia 

Panu Wieczorkowi działki Pana Kowalika. Następnie nadmieniła, iż sprawę można skierować do 

sądu z kodeksu cywilnego.

Pan  Maciej  Kuk  –  Naczelnik  Wydziału  Geodezji,  Kartografii,  Katastru  i  Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku – wyjaśnił, że działka będąca w drugiej linii 

zabudowy, była do tej pory – od początku założenia ewidencji gruntów – bez dojazdu. Nadmienił, iż 

Pan Wieczorek korzystał z działki, która była niezabudowana i miała bezpośredni dostęp do drogi 

– korzystał z niej na zasadzie umowy nieformalnej. Właściciel działki znajdującej się bezpośrednio 

przy drodze chciał ją zabudować, wystąpił więc o pozwolenie na budowę i je otrzymał. Chciał ją 

również ogrodzić, aby ją chronić i w ten sposób  automatycznie odciął dojazd tej osobie z tyłu. 

Naczelnik  Wydziału  Geodezji  podkreślił,  iż  przepisy  mówią,  że  nie  ma  żadnej  możliwości 

przymuszenia  administracyjnego,  aby osoby te  się  ze  sobą  porozumiały  i  udostępniły  dojazd. 

Jeżeli  nie  uzgodnią  tego  na  zasadzie  dobrosąsiedzkiej  współpracy,  pozostaje  jedynie  droga 

sądowa. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.    

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Radny Zenon Witek – zapytał czy Rada Powiatu ma przegłosować tę uchwałę. Następnie zwrócił 

uwagę, iż Rada nie jest władna do rozstrzygnięcia tej sprawy. Nadmienił, że nie wie również czy 

Wojewoda ją rozstrzygnie – być może będzie ją rozstrzygał sąd. Radny Witek powiedział, że nie 

wiadomo kto ma tu rację. 

Radny  Maciej  Biernacki  –  Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku – zauważył, że jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia 

skargi, przekazuje ją organowi właściwemu. Powiedział, iż jest to zapisane w tej uchwale. 

Radny Jerzy Kiepura – ponownie odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2



Uchwała  Nr  164/XVI/2012  w  sprawie  skargi  Pana  Wiesława  Wieczorka  na  Starostę 
Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Starosty Kłobuckiego do wniesienia 
odpowiedzi  na  skargę  Wojewody  Śląskiego  na  uchwałę  Nr  93/IX/2011  Rady  Powiatu  w 
Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku.
Radny  Maciej  Biernacki  –  przedstawił  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie 

upoważnienia Starosty Kłobuckiego do wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na 

uchwałę Nr 93/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Radny Piotr  Derejczyk – poprosił  o przedstawienie uzasadnienia zarzutów postawionych przez 

Wojewodę. 

Radny Maciej Biernacki – powiedział, iż pierwszy zarzut dotyczy tego, że wysokość stypendiów nie 

została ustalona w sposób precyzyjny. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż przytoczono tu przepisy, 

które  w  zasadzie  nie  mówią  też  wprost,  że  Rada  powinna  precyzyjnie  ustalić  wysokość 

stypendium.  Jest  tu  napisane jedynie,  iż  Rada ustala  jego wysokość.  Radny Maciej  Biernacki 

przypomniał, że co roku w budżecie planowana jest kwota na stypendia artystyczne - w tym roku 

jest to bodajże 20 tys. zł. Nigdy nie wiadomo ile wniosków o stypendia wpłynie.  W związku z tym, 

że  jest  to  stała  pula  środków,  dla  Zarządu  jest  to  wygodniejsze  rozwiązanie  –  stypendia 

przyznawane  są  na  podstawie  oceny  osiągnięć  oraz  złożonych  wniosków.  Następnie 

poinformował, iż drugi zarzut dotyczył kwestii konsultowania – Wojewoda twierdzi, że jest to akt 

prawa miejscowego regulujący sferę życia publicznego; zdaniem Wojewody powinien więc być 

konsultowany.  Oznajmił,  iż  kolejny  odnosił  się  do  zameldowania  i  zamieszkania  –  Wojewoda 

uważa, że zameldowanie ogranicza krąg osób, które tylko zamieszkują. Twierdzi, iż społeczność 

lokalna to nie zawsze te osoby, które są stale zameldowane, mogą zamieszkiwać, a wcale nie być 

zameldowanymi. Dodał, że Wojewoda zwrócił również uwagę i uznał to za nieprawidłowe, iż grupy 

osób mogących ubiegać się o stypendia zostały zawężone do uczniów i studentów. 

Radny  Piotr  Derejczyk  –  powiedział,  iż  celowo  pytał  o  stanowisko  Wojewody.  Dodał,  że  nie 

kwestionuj tego, iż Zarząd podjął taką decyzję czy tego, że Rada przyjęła tego rodzaju rozwiązania 

prawne w tej konkretnej uchwale. Zaznaczył, iż chciałby poznać argumentację Wojewody na temat 

tego, dlaczego on to kwestionuje. Napomknął, że dobrze by było, aby radni też otrzymali tę skargę. 

Następnie przypomniał,  iż  Przewodniczący wspominał,  że pismo Wojewody Śląskiego zostanie 

odczytane. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – odczytał pismo Wojewody Śląskiego.



Radny Maciej Biernacki – zwrócił uwagę, iż Wojewoda bardzo wybiórczo podchodzi do zapisów – 

pisze między innymi, że należy zwrócić uwagę na fakt, iż Rada zadecydowała o zawężeniu kręgu 

osób,  które  mogą  się  starać  o  uzyskanie  stypendium  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej 

wyłącznie  do  uczniów  i  studentów.  Pisze  też,  że  Rada  uchyliła  uchwałę,  która  regulowała 

dotychczas  te  kwestie  i  przyznawała  te  uprawnienia  szerszemu  kręgowi  osób.  Radny  Maciej 

Biernacki powiedział, iż Rada Powiatu uchyliła uchwałę mającą w swej treści te zapisy, które teraz 

kwestionuje  Wojewoda.  Dodał,  że  podstawą  do  stworzenia  aktu  prawnego  z  2011  roku  jest 

uchwała z roku 2008. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.   

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  165/XVI/2012  w  sprawie  upoważnienia  Starosty  Kłobuckiego  do  wniesienia 
odpowiedzi  na  skargę  Wojewody  Śląskiego  na  uchwałę  Nr  93/IX/2011  Rady  Powiatu  w 
Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 17 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
Starosta  Roman Minkina  –  odpowiadając  na  zapytanie  Radnego  Piotra  Derejczyka  dotyczące 

skrzyżowania  w  Kamyku  powiedział,  że  Burmistrza  Kłobucka  poinformował  go,  iż  w  dniu 

wczorajszym rozpoczęły się już prace mające na celu usunięcie trudności na drodze wojewódzkiej 

491 oraz na drodze powiatowej relacji Kłobuck – Kamyk. Ponadto przypomniał, że inwestorem, 

jeśli  chodzi  o  roboty  kanalizacyjne,  jest  Gmina  i  Miasto  Kłobuck  i  to  ona  ponosi  wszelkie 

konsekwencje w zakresie tych trudności. Zwrócił również uwagę, iż zarówno droga powiatowa, jak 

i wojewódzka jest dobrze oznaczona.

Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż nie twierdził, że Powiat jest odpowiedzialny za bieżący stan 

drogi.  Zaznaczył,  że  wie,  iż  dotyczy  to  Miasta  i  Gminy Kłobuck.  Następnie  zauważył,  iż  taka 

sytuacja trwa już wiele miesięcy, a oznaczenie, o którym wspominał Starosta jest jego zdaniem 

niewystarczające. Wyjaśnił, że chodziło mu o to, aby zwrócić uwagę inwestorowi, iż powinien w 

inny  sposób  wykonać  to  zabezpieczenie.  Zasugerował,  że  na  odcinku  drogi  491  można  by 

wykonać lekką nakładkę asfaltową. 



Starosta  Roman  Minkina  –  powiedział,  że  postara  się  jeszcze  porozmawiać  na  ten  temat  z 

Burmistrzem Krzysztofem Nowakiem. Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Jerzego 

Sądla dotyczące patronatu oznajmił, iż jest zaskoczony tą wiadomością. Zaznaczył, że nic mu na 

ten temat nie wiadomo. Poinformował również, iż Zarząd Powiatu nie upoważnił go do  objęcia 

jakiegokolwiek patronatu nad inwestycją prowadzoną przez Pana Zalskiego. 

Wiceprzewodniczący  Jerzy  Sądel  –  nadmienił,  że  na  plakatach  informujących  o  zawodach 

motokrosowych napisane jest, iż odbywają się one pod patronatem Starosty Kłobuckiego. 

Starosta Roman Minkina – powtórzył, iż nikt nie zwracał się do niego o taki patronat. 

Wicestarosta  Henryk  Kiepura  -  odpowiadając  na zapytanie  Radnego  Andrzeja  Kały  dotyczące 

drogi Wręczyca – Kłobuck napomknął, iż temat ten ma już swoją bardzo długą historię związaną 

między innymi z działaniami Wydziału Geodezji, który regulował kwestie stanu prawnego działek 

od Wręczycy Wielkiej,  przez Wręczycę Małą,  Grodzisko,  Niwę,  aż do Kłobucka.  Nadmienił,  że 

dzięki środkom od Wojewody Śląskiego, sprawa ta jest na chwilę obecną uregulowana. Dodał, iż 

powstał  natomiast  problem  z  wydaniem  przez  Wojewodę  pozwolenia  na  rozpoczęcie  prac. 

Pierwszy wniosek o pozwolenie został cofnięty.  Kilka tygodni temu Powiat Kłobucki, Powiatowy 

Zarząd Dróg otrzymał informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na 

rozpoczęcie remontu tej  drogi.  Wicestarosta wspomniał,  iż rozmawiał z Panem Dąbrową, który 

poinformował  go,  że  to pozwolenie  zostało  już  wydane.  Następnie  powiedział,  że  Wojewódzki 

Zarząd Dróg złożył po raz drugi wniosek o pozwolenie na budowę – pozwolenie w tym tygodniu 

zostało  wydane.  Dodał,  iż  wiosną  tego  roku  uczestniczył  razem  ze  Starostą  i  Dyrektorem 

Powiatowego Zarządu Dróg w spotkaniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg, a później z 

Marszałkiem. Był plan, aby rozpocząć tę inwestycję w tym roku. Jak zapewniał Dyrektor Tabor, 

liczył na środki z oszczędności na przetarg z obwodnicy Pszczyny. I rzeczywiście takie środki się 

pojawiły.  Była  mowa  o  kwocie  około  8  mln  zł.  Jednak  w  związku  z  tym,  iż  Wojewódzkiemu 

Zarządowi Dróg nie udało się uzyskać pozwolenia, inwestycja ta na pewno nie rozpocznie się już 

w roku bieżącym. Wicestarosta Kłobucki zawnioskował, aby Przewodniczący zwrócił się w imieniu 

Rady Powiatu do Marszałka z prośbą o rozpoczęcie zapowiadanej inwestycji w 2013 roku . 

Pan Tadeusz Pułka – poinformował, iż Powiatowy Zarząd Dróg przymierza się do przeglądu drogi 

powiatowej Kalej – Szarlejka. Wspomniał, że przeprowadzono już przegląd  nowej drogi Wręczyca 

– Puszczew, który wypadł pozytywnie. Następnie nadmienił,  iż przegląd drogi Kalej – Szarlejka 

zostanie przeprowadzony do końca bieżącego miesiąca. Powiedział również, że jeżeli  chodzi o 

przejście dla pieszych w m. Hutka, to rozmawiał na ten temat z Radnym Szymańskim i już to  

polecił. Dodał, iż znał temat, ponieważ otrzymał już wcześniej wnioski od Wójta. Odnosząc się do 

zapytania Radnego Jerzego Kiepury dotyczącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 494 i drogi 



powiatowej  w  kierunku  Górek  –  Ługów  –  Stanów  oświadczył,  że  Zarząd  Dróg  postara  się 

zarurować całe to skrzyżowanie w kierunku Górek.  

Radny Tomasz Szymański – powiedział, iż chciałby, aby Dyrektor Tadeusz Pulka rozpatrzył sprawę 

pasów,  które  według  niego  musiałyby  zostać  namalowane  także  w  Hutce  przy  przystanku 

znajdującym się na wprost sklepu. Zapytał również czy planowany jest przegląd drogi Hutka – 

Praszczyki. 

Pan Tadeusz Pulka – poinformował, że jeżeli chodzi o pasy przy sklepie, to musi rozeznać ten 

temat. Następnie powiedział, iż przegląd drogi Hutka – Praszczyki przewidziany jest w miesiącu 

październiku. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie wniosek Wicestarosty Kłobuckiego.

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Wniosek został przyjęty.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

PKT 18 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11  oo  ).  
Nie było. 

PKT 19 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Tomasz Majchrowski – poinformował Radę Powiatu, że Wojewódzki Sad Administracyjny 

uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody dotyczące wygaszenia jego mandatu. 

PKT 20 – Zakończenie XVI Sesji Rady Powiatu. 
         W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady 

Powiatu Zbigniew Pilśniak,  realizując czynności  proceduralne,  zamknął  obrady XVI  Sesji  Rady 

Powiatu w Kłobucku.                                          

                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                             w  Kłobucku
                                                                                                         Zbigniew Pilśniak

Protokołowała: Kamila Serwińska                                                           


