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Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1010
Zakończyła się o godz. 1440
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.
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 XVIII 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 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku nt stanu
sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w roku 2012.
11. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
z działalności w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla
Powiatu Kłobuckiego w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego z
1863 roku.
15. Sprawozdanie

z

realizacji

Programu

Współpracy

Powiatu

Kłobuckiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2012 roku.
16. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

likwidacji

szkoły

ponadgimnazjalnej

wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.
17. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

likwidacji

szkoły

ponadgimnazjalnej

wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.
18. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

likwidacji

szkoły

ponadgimnazjalnej

wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku.
19. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

powierzenia

Gminie

Lipie

zadania

publicznego

w

sprawie

powierzenia

Gminie

Panki

zadania

publicznego

z zakresu kultury.
20. Podjęcie

uchwały

z zakresu kultury.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu
Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa
Śląskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu
w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2021.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2013-

2021.

26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego
z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy i przebudowy chodników.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady
Powiatu w Kłobucku.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
29. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1200).
30. Wnioski i oświadczenia Radnych.
31. Zakończenie XIX Sesji Rady Powiatu.

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie porządek obrad XIX sesji Rady
Powiatu.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty.
PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady
Powiatu.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XVIII 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 28 grudnia 2012
roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.
Wicestarosta Henryk Kiepura – przybliżył radnym informację dotyczącą wejścia w życie ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym. Poinformował, iż w przypadku Powiatu Kłobuckiego jest to
dość ściśle powiązane z PKS-em częstochowskim, który obsługuje region Częstochowy, Kłobucka
i Pajęczna. Powiedział, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady organizacji
i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i generalnie organizację transportu publicznego nakłada
jako zadanie własne samorządu gminy, powiatu i województwa określając w rozdziale drugim rolę
organizatora i jego nazwę. Dodał, iż organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym
dalej organizatorem właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozu, jest gmina,
związek międzygminny, powiat, związek powiatów lub województwo albo minister właściwy do
spraw transportu. Określone są wielkości gmin, powiatów w liczbie mieszkańców. Od kilku lat, a
dokładnie od 2009 roku Minister podejmuje próby prywatyzacji częstochowskiego PKS-u. Trzy
próby do tej pory się nie powiodły. 1 lutego Minister ogłosił czwartą próbę sprzedaży
częstochowskiego przedsiębiorstwa PKS Spółka Akcyjna. Wicestarosta wspomniał, że na
Zarządzie temat ten był poruszany już od wielu miesięcy – wrócił on na spotkaniach Klubów
Starostów, Wójtów i Burmistrzów. Przedstawiciele Powiatu Kłobuckiego wywoływali ten temat
dwukrotnie, jednak bez większego zainteresowania. Około półtora miesiąca temu doszło do
spotkania z Zarządem Powiatu Częstochowskiego, przedstawiono ten temat bardziej szczegółowo
– spotkano się z zainteresowaniem ze strony Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Efektem tego
było spotkanie w PKS częstochowskim z wójtami gmin Powiatu Częstochowskiego. Wójtom
Powiatu Kłobuckiego temat ten przedstawiony został dwa miesiące temu. W efekcie
zorganizowano wyjazd roboczy do powiatu ziemskiego bielskiego, który trzy lata temu w drodze
komunalizacji przejął od Ministra bezkosztowo PKS bielski, który funkcjonuje jako spółka akcyjna –
pakiet 100% akcji jest w dyspozycji powiatu bielskiego. Główny taki warunek to funkcjonowanie
przedsiębiorstwa i nie zbywanie akcji przez 5 lat. Gdyby były wcześniej zbywane – 15% dochodu

ze sprzedaży trafia do pracowników, a 25% do Ministra Skarbu. Wicestarosta Henryk Kiepura
napomknął, iż na spotkaniu w Bielsku obecny był Starosta Płonka, członek Zarządu nadzorujący te
sprawy w Starostwie, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Prezes PKS. Przedstawiono jak to u nich
działa – są zadowoleni. Przyznali natomiast, że popełnili błąd, ponieważ za słabo związali się z
gminami i w tej chwili koszty, jakie trzeba dopłacać do PKS-u pokrywa Powiat Bielski. Wspomniał,
że na czwartek umówione jest spotkanie w Departamencie Restrukturyzacji w Ministerstwie
Skarbu. Dodał, iż zostanie również zorganizowane spotkanie z wójtami Subregionu: na pewno
kłobuckimi, ale również być może z wójtami i starostą pajęczańskim, ponieważ 35 autobusów
stacjonuje w Pajęcznie. Następnie poinformował, że obszar działania częstochowskiego PKS-u to
głównie powiat częstochowski ziemski, kłobucki i pajęczański. Powiedział również, iż na spotkaniu
tym zostaną szczegółowo przedstawione założenia tej ustawy. Ponadto nadmienił, że Prezes
Banaś zostanie poproszony o przedstawienie sytuacji finansowej PKS-u częstochowskiego, a ona
nie jest zła. Oznajmił też, iż zostanie podjęta próba wypracowania stanowiska czy jako związek
komunalny gmin lub związek komunalny powiatów zdecydowano by się na przejęcie
częstochowskiego PKS-u jako spółki komunalnej, która w przyszłości zapewniałaby transport
publiczny na obszarze Powiatu Kłobuckiego, jak również i całego Subregionu. Napomknął, że na
następnej sesji przedstawione zostaną efekty spotkania w Ministerstwie i spotkania z wójtami.
Ponadto przypomniał, iż związek komunalny może być utworzony albo jako związek komunalny
gmin albo związek komunalny powiatów, ponieważ na tę chwilę do nabycia PKS-u uprawniony jest
tylko powiat ziemski częstochowski, bo wiąże się to z siedzibą zakładu. Wyjaśnił, że gdyby
zawiązano związek komunalny powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, to wówczas byłaby
konieczność związania się jakimiś umowami z gminami – chodzi głównie o uregulowanie finansów
i dopłat. A gdyby został

utworzony związek gmin, który przejąłby ten PKS, to wtedy powiat

związałby się umowami z tamtym związkiem utworzonym przez gminy.
Starosta Roman Minkina – w imieniu Rady i Zarządu Powiatu przekazał Radnemu Józefowi
Boreckiemu życzenia z okazji Dnia Sołtysa.
Wicestarosta Henryk Kiepura – przedstawił faktografię sprawy związanej z firmą WADROX.
Wspomniał o toczącym się postępowaniu sądowym i prokuratorskim. Poinformował, że: „Sprawa
problemu z firmą WADROX ma swój początek w styczniu 2011 roku, kiedy firma wygrała przetarg
na największe nasze zadanie realizowane w ramach RPO – projekt drogowy w kilku odcinkach od
Krzepic przez Janiki, Panki, Praszczyki, Hutkę, Kłobuck, Kamyk, Borowiankę w kierunku na
Mykanów. W wyniku przetargu wartość kosztorysowa zadania 10 milionów – ja będę mówił w
zaokrągleniach - wygrywa firma WADROX za kwotę 5 milionów 99 tysięcy 440 złotych. Umowa
zostaje zawarta 25 stycznia 2011 roku na wykonanie tego zadania. Wszystkie te procedury w
Powiatowym Zarządzie Dróg toczą się tak, jak przy każdym projekcie. Natomiast 16 marca
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg dostaje do podpisu załącznik nr 1 do umowy o przelew

wierzytelności, w którym jest mowa, że firma WADROX przelała swoją wierzytelność wynikającą z
tej umowy na Alior Bank w kwocie brutto 5 milionów 99 tysięcy 440 złotych 16 groszy i zobowiązuje
się Powiatowy Zarząd Dróg do przekazywania na wskazany w tym załączniku rachunek bankowy
środków za wykonane roboty. Zwracam tylko uwagę, że Dyrektor dostaje do podpisu tylko
załącznik do umowy, nie dostaje do wiadomości treści umowy. Prace jakieś tam trwają, są z tym
problemy. Termin realizacji zadania określony w umowie to jest 30 września 2011 roku. Dochodzi
do opóźnień. Termin jest już przekroczony. Zachodzi obawa utraty unijnego dofinansowania,
dużego dofinansowania do tej drogi. I kolejnym dokumentem, który chcę omówić krótko, jest ta
cesja, która stała się problemem – 12 października 2011 roku podpisana przez Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg, przez firmę WADROX, jej prezesa i przez prezesów firmy DROG
BUD. W tej cesji cedent, czyli firma WADROX i jej prezes oświadcza, że posiada wierzytelność
wobec dłużnika Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku wynikający z umowy nr 4 z dnia
25 stycznia 2011 roku w wysokości 5 milionów 99 tysięcy 440 złotych 16 groszy potwierdzoną
fakturami brutto kwotę. Cedent ponadto w paragrafie drugim oświadcza, że określona w paragrafie
wierzytelność istnieje i jest wolna od obciążeń oraz że uprawnienie do jej zbycia na rzecz osób
trzecich nie zostało wyłączone. Po zawarciu tej umowy otrzymujemy pismo z firmy Alior Bank,
Powiatowy Zarząd Dróg, 21 listopada, a więc ponad miesiąc po tej cesji, w której Alior Bank
przypomina, że w związku z umową przelewu wierzytelności z 14 marca 2011 roku zawartą
pomiędzy Alior Bank SA oraz WADROX SA z siedzibą w Częstochowie potwierdzoną
oświadczeniem, czyli tym załącznikiem nr 7, wszystkie wierzytelności wynikające z umowy nr 4 w
kwocie 5 milionów 99 tysięcy 440 złotych powinny być przekazywane bez odrębnego wezwania na
rachunek w Alior Bank i podany jest ten sam rachunek, który na cesji marcowej. Później
otrzymujemy jeszcze pisma z WADROX-u, jeszcze jedno pismo z WADROX-u. Podejmowane są
próby rozwiązania tego problemu. Odbywa się w Starostwie wiele spotkań, które nie przynoszą
jednak rezultatu – spotkań trójstronnych z przedstawicielami firmy DROG BUD, WADROX i
Powiatu Kłobuckiego. Wreszcie 27 stycznia 2012 roku otrzymujemy wezwanie imieniem DROG
BUD do zapłaty kwoty, pismo datowane na 27, a 30 wpłynęło na kancelarię, o zapłatę tej wartości
wynikającej z tej drugiej październikowej cesji. Na podstawie posiadanych wtedy dokumentów i
informacji, w imieniu Powiatu Kłobuckiego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tadeusz
Pułka, działając na podstawie art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, zawiadomił o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa firmy WADROX co do istnienia wierzytelności
w kwocie 5 milionów 99 tysięcy 440 złotych 16 groszy. Chcę na to zwrócić uwagę, że Powiat
Kłobucki jako pierwszy zwrócił się do właściwych organów państwa o wyjaśnienie tej sprawy w
lutym 2012 roku. Działania w sprawie nieco wstrzymuje wniosek dłużnika, czyli firmy WADROX o
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, bo tak mówią przepisy. O tym tylko krótko
wspominam, bo na sam koniec jeszcze powiem, to ma bezpośredni związek z tą karą umowną,
która też została naliczona i to jest jakby druga sprawa w całej sprawie tej firmy WADROX.
20 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy z wniosku firmy

WADROX SA w Częstochowie o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu postanowił
oddalić wniosek, jest tutaj bardzo szerokie uzasadnienie, ten dokument mamy oficjalnie jako
dokument w całej sprawie, po zbadaniu generalnie sytuacji finansowej firmy WADROX. Na dzień
dzisiejszy, tak jak mówił Pan Starosta, toczy się postępowanie w Prokuraturze co do
niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień. Natomiast toczy się również
postępowanie przed sądem w Częstochowie z powództwa firmy DROG BUD przeciw Powiatowi
Kłobuckiemu o wypłatę należności z tej drugiej cesji październikowej. I to jest pół problemu, który
się w tej sprawie pojawiał. Natomiast w związku z opóźnieniem w realizacji zadania, zgodnie z
umową styczniową została firmie WADROX naliczona kara umowna w wysokości dwa i pół miliona
złotych – około. W związku z generalną zasadą Urzędu Marszałkowskiego i Ministra Rozwoju
Regionalnego, że kara naliczona wykonawcy stanowi dochód na projekcie, o tą kwotę potrąca się
dofinansowanie unijne. Przez ostatni prawie rok toczyliśmy czy odbywaliśmy wiele spotkań,
zorganizowałem trzy spotkania z Panem Marszałkiem Matusiewiczem – dwa w Katowicach, jedno
tutaj u nas z Zarządem Powiatu i z Panem Przewodniczącym 1 grudnia, z Panem Starostą
odbyliśmy wiele spotkań z Panią Dyrektor Staś i Panem Dyrektorem Soleckim. I po dostarczeniu
wielu dokumentów, wielu wyjaśnień i uzasadnień na tą chwilę mamy stanowisko Urzędu
Marszałkowskiego, że te środki zostaną nam wypłacone po przeprowadzeniu kontroli, a my po tym
spotkaniu 4 marca zwróciliśmy się pisemnie do Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego o potwierdzenie tego, żebyśmy te uzgodnienia mieli na piśmie. Jeżeli to się
potwierdzi, mielibyśmy no jedną ze spraw w całym tym zamieszaniu wyjaśnioną i załatwioną
pozytywnie. Natomiast pozostałe, pozostałymi, natomiast pozostałe, tak jak mówię, zajmuje się
Prokuratura i postępowanie sądowe przed sądem w Częstochowie”.1
Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż ma informację odnośnie promessy. Wyjaśnił, że dotyczy to
tych trzech milionów otrzymanych z tytułu napraw klęsk żywiołowych. Następnie poinformował, iż
17 kwietnia ma się odbyć następna sprawa w temacie przedstawionym przez Wicestarostę
Kłobuckiego. Oznajmił również, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o zatrudnieniu kancelarii
prawnej zajmującej się stricte sprawami gospodarczymi. Wspomniał ponadto, iż rozdanie promess
odbędzie się w piątek 15 marca o godzinie 11 na parterze westybulu Śląskiego Urzędu.
Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż chciałby poruszyć kilka kwestii. Pierwsza dotyczy spotkania
ze związkami zawodowymi ze Starostwa. Poprosił o przedstawienie tematu tegoż spotkania.
Zapytał czy zapadły na nim jakieś ustalenia, a jeśli tak to jakie. Ponadto zapytał o jakich działkach
Starosta rozmawiał z przedstawicielem Tauron-u. Wyjaśnił, iż chodzi mu o miejscowości i
ewentualnie o podanie daty planowanej sprzedaży tych nieruchomości. Zapytał również o
stanowisko Dyrektora Guły. Następnie poprosił o doprecyzowanie przedstawionych informacji
dotyczących PKS-u częstochowskiego. Zapytał jak to dokładnie wygląda w powiecie bielskim, jak
1 Wypowiedź zacytowana w oryginale.

wygląda to w strukturze akcjonariatu i jakie jest na dzień dzisiejszy stanowisko Zarządu Powiatu –
czy będzie się dążyć do związku powiatowego czy związku gminnego. Zwrócił się także z prośbą o
udostępnienie informacji przygotowanej przez Prezesa Banasia. Radny Derejczyk poprosił
Starostę o doprecyzowanie informacji o projekcie geotermalnym. Dodał, że chodzi o sporządzenie
mapy. Zaznaczył, iż chciałby wiedzieć czy mapa sporządzana jest na podstawie danych
historycznych czy może planowane są jakieś dodatkowe badania w tym zakresie i czy jest to
finansowane ze środków własnych Powiatu czy też w ramach jakiegoś większego projektu.
Poprosił o określenie szacunkowego kosztu tego projektu. Zapytał jaki jest udział Powiatu w tym
koszcie. Wspomniał, że w sprawozdaniu Starosta mówił wielokrotnie o spotkaniach dotyczących
RPO na lata 2014 – 2020. Zwrócił się z prośbą o zreferowanie dotychczasowych ustaleń
wynikających z tych spotkań i usystematyzowanie ich w ciągu – czyli co ustalono odnoście
województwa, subregionu i Powiatu Kłobuckiego. Poruszył również sprawę związaną z cesją.
Zapytał jak Zarząd szacuje wysokość ryzyka skuteczności pozwu DROG BUD-u – czy jest to
oszacowane przez Zarząd czy nie, jeżeli tak, to w jakim procencie Zarząd uważa, że DROG BUD
będzie dochodził skutecznie tego roszczenia. Poprosił o przekazanie informacji na temat kwoty
jaką Zarząd planuje zabezpieczyć na usługi tej specjalistycznej kancelarii.
Starosta Roman Minkina – odpowiadając na pytanie dotyczące spotkania ze związkami
zawodowymi powiedział, że sprawa, jak zwykle, dotyczyła pieniędzy – pieniędzy, których nie ma.
Dodał, iż chodziło o podwyżki. Nadmienił, że spotkania te odbywały się cyklicznie co tydzień.
Wspomniał o czynniku wydatków bieżących, który w roku bieżącym, podobnie jak i w roku 2012
nie został spełniony. Zaznaczył, iż musi zostać spełniony w roku 2013, aby budżet na 2014 rok
został zaopiniowany pozytywnie przez RIO. Podkreślił również, że trzeba dążyć do oszczędności.
Następnie przypomniał, iż na początku roku mówił o reorganizacji, która doprowadziłaby do tego,
że wydatków bieżących byłoby mniej. Wówczas wspomniany współczynnik mógłby zostać
spełniony, a co za tym idzie te oszczędności doprowadziłyby do ewentualnych podwyżek pod
koniec roku – w tym kierunku prowadzone były rozmowy ze związkami zawodowymi. Starosta
napomknął, że po trzecim kwartale ma dojść do ponownego spotkania ze związkami zawodowymi
– wtedy będzie już obraz co do zaoszczędzonych środków. Wspomniał także, iż w trzecim
spotkaniu udział brali przedstawiciele związków konfederacji z Katowic. Ponadto oznajmił, że na
ostatnim spotkaniu poinformowano o tym, że emeryci odchodzą – reorganizacja nie jest więc
konieczna. Automatycznie środki finansowe, które pozostaną, są zaoszczędzone. Współczynnik
jest spełniony. Ewentualnie pozostałe środki będzie można przeznaczyć na podwyżki. Starosta
podkreślił, iż do końca roku na wolne wakaty nikt nie będzie przyjmowany, nie będą zatrudnieni
żadni nowi pracownicy – w grę wchodzą ewentualne przesunięcia i dofinansowania na
stanowiskach mocno przeciążonych. Powiedział, że takie zobowiązania przedstawił związkom
zawodowym i chciałby ich dotrzymać. Udzielając odpowiedzi na kolejne zapytanie wyjaśnił, iż
część działek jest własnością Skarbu Państwa – działki te są sukcesywnie, za zgodą Wojewody,

sprzedawane, a Powiat ma z tego 25%. Poinformował również, że wcześniej Zarząd analizuje czy
te działki nie przydałyby się do prowadzenia działalności statutowej Powiatu. Nadmienił, iż trudno
mu wskazać w chwili obecnej konkretne miejscowości. Wspomniał, że w okolicy Kamińska jest
sześć czy siedem działek, przez które przebiega linia wysokiego napięcia, co automatycznie
obniża koszt tych nieruchomości.
Wicestarosta Henryk Kiepura – nadmienił, że dokument opracowany przez Zarząd PKS-u
przekaże Radnemu Derejczykowi e-mailem. Wspomniał, iż jest również bardzo szczegółowa
informacja o procedurze komunalizacji PKS-u bielskiego. Poinformował, że: „On nadal ma
strukturę spółki akcyjnej. 100% akcji jest zamrożonych w posiadaniu powiatu bielskiego
ziemskiego, jest zobowiązanie do zatrzymania tych akcji przez pięć lat. Gdyby nastąpiły jakieś
ruchy kapitałowe przed upływem pięciu lat, zostaje 15% akcji uwolnionych jako akcje pracownicze
dla pracowników w zależności generalnie od stażu pracy; pozostałe akcje gdyby były sprzedane
lub jakaś ich część - 25% tych transakcji wraca do Ministra Skarbu w formie pieniężnej. Natomiast
po pięciu latach spółka staje się już całkowicie bez ograniczeń własnością powiatu bielskiego
ziemskiego – jako właściciel dysponuje nią według swojego uznania i zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Koszt jednego wozokilometra w PKS-ie częstochowskim jest w przedziale około 3,60 –
3,80 i podobny jest w bielskim, z tym, że bielski powiat przez ostatnie trzy lata zredukował
zatrudnienie o jedną trzecią i w tej chwili koszt jednego wozokilometra to jest 3,68 złotego, czyli
bardzo zbliżony do tego, jaki jest w Częstochowie. Częstochowa nie zasila się z jakichś
dodatkowych źródeł z wyjątkiem dopłat do zniżek biletów,to jest generalnie rekompensatą dla
młodzieży uczącej się, studentów czy innych uprawnionych na podstawie ustaw. I to jest ważny
argument, bo są to kwoty w przypadku częstochowskiego PKS-u około 6 milionów czy ponad
nawet, a takie koszty przysługują przewoźnikom komunalnym. A taką strukturę miałby PKS gdyby
powiatu czy gminy zdecydowały się na jego przejęcie. Bielski powiat oczywiście dopłaca do
jednego wozokilometra. Dopłacali około 70 groszy. Natomiast od 1 września 2012 roku podjęli
decyzję o obniżce cen biletów i w tej chwili koszt, a właściwie dochód na jeden wozokilometr, to
jest 2,35, a koszt – jak mówiłem – 3,68. Czyli średnio do jednego kilometra powiat dopłaca 1,33.
Powiat bielski skomunalizował PKS w bardzo dobrym czasie. Dzięki temu, że byli właścicielem
wystąpili do Urzędu Marszałkowskiego o środki i w tej chwili dzierżawią swojemu PKS-owi jako
powiat, jako Starostwo 35 autobusów zakupionych ze środków unijnych. Tam jest ograniczenie, że
mogą poruszać się tylko po powiecie bielskim, ale jedną trzecią czy nawet prawie połowę taboru
sobie odnowili otrzymując bardzo duże dofinansowanie. Na tym spotkaniu, o którym wspominał
Pan Starosta, z Panem Kleszczewskim była Pani Dyrektor Staś – ja nawet zadałem pytanie, bo w
tych nowych wytycznych jest mowa o transporcie miejskim, natomiast czytając tę ustawę o
publicznym transporcie zbiorowym, tam transport miejski również jest rozumiany jako transport
miejski i podmiejski; więc być może gdyby utworzyć taki związek, to bylibyśmy również uprawnieni
do ewentualnego ubiegania się o dofinansowanie do jakiejś wymiany taboru, jeżeli zdążymy taki

wniosek zapisać, bo procedura związku komunalnego też potrwa z pewnością kilka miesięcy”.2
Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, że mowa jest o dwóch PKS-ach – ale nie wie czy te dwa
PKS-y są ze sobą porównywalne. Napomknął, że z rozmów przeprowadzonych kiedyś z Prezesem
Banasiem wie, iż PKS częstochowski jest w chwili obecnej jednym z największych – jeżeli nie
największym – PKS-em w kraju. Zapytał jak to wygląda w porównaniu do Bielska.
Wicestarosta Henryk Kiepura – powiedział: „Na tę chwilę PKS bielski jest ponad dwukrotnie
mniejszy od PKS-u częstochowskiego. Jeżeli chodzi o zatrudnienie – na początku 2012 roku
wynosiło 182 osoby, natomiast na tę chwilę jest to około 150 osób, czyli znając zatrudnienie PKS-u
częstochowskiego – ponad 400 , to w zatrudnieniu jest to jedna trzecia pracowników; i podobnie w
kilometrażu – PKS bielski ma przebiegu po swoim terenie 3 mln 300 km, natomiast PKS
częstochowski łącznie około 10 mln. Ale jest to dobre porównanie do powiatu kłobuckiego,
ponieważ PKS po terenie powiatu kłobuckiego również ma przebieg i linie autobusowe na
poziomie zbliżonym do około 3 mln km rocznie. Ja, mówiąc o tych cenach, chciałem delikatnie
zwrócić uwagę, że jest już jakby po przekształceniach pewnych i po wprowadzeniu różnych
oszczędności PKS bielski i ma taką stratę, natomiast na razie z tym zatrudnieniem jakie jest z
ubiegłych lat, PKS częstochowski generalnie można powiedzieć, że wychodzi na zero i
samofinansuje się. Nie chcę podać nieprawdziwych danych, ale z tego co pamiętam, w 2011 roku
strata PKS-u częstochowskiego to było około 2 mln, w ubiegłym roku 800 tys. No co jakiś czas
PKS się zasila ze sprzedaży jakichś nieruchomości gruntowych zazwyczaj. Ale generalnie z tych
dokumentów jakie są, PKS częstochowski nie ma długów, jest w dobrej kondycji i technicznej i
finansowej”.3
Pan Andrzej Kaczmarek – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Kłobucku – odpowiadając na pytanie dotyczące projektu hydrologicznego wyjaśnił,
iż uczestnikami tego projektu są wszystkie gminy powiatu kłobuckiego plus powiat, czyli razem
dziesięć jednostek, które będą go prowadzić. Poinformował, że szacowany koszt wspomnianego
projektu wynosi na chwilę obecną około 15 tys. zł. Dodał, iż na tym etapie wiercenia nie mogą być
prowadzone, ponieważ, aby móc je prowadzić, potrzebne są odpowiednie decyzje lub koncesje
wydawane przez organ uprawniony na podstawie projektu robót geologicznych. Napomknął, że
aby w przyszłości powstał taki projekt, spełniony musi zostać szereg przesłanek – jedną z nich
będzie stanowić ta ekspertyza, która też jest pierwszym etapem do mogącego powstać w
przyszłości większego projektu dotyczącego powiatu w zakresie możliwości lokalizacji, określenia
zasobności i wykorzystania wód geotermalnych. Wynikiem prac na obecnym etapie będzie dosyć
szczegółowa mapa zawierająca wskazanie możliwego występowania wód geotermalnych. Będzie
to dotyczyć każdej gminy plus mapa zbiorcza dla całego powiatu. Nierozłączną częścią będzie
2 Wypowiedź zacytowana w oryginale.
3 Wypowiedź zacytowana w oryginale.

część tekstowa. Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował, że w świetle obowiązującego prawa
sprawy dotyczące realizacji tego typu projektów wyglądają następująco – informacje do
sporządzenia w przyszłości projektu robót geologicznych należy pozyskać z uprawnionych
jednostek; jest to tzw. informacja geologiczna, którą mogą pozyskać za odpłatnością uprawnione
osoby lub instytucje. W wyniku wyłonienia wykonawcy zostanie opracowana ta dokumentacja
końcowa. Podstawą do tego będą analizy naukowe oraz materiały źródłowe uzyskane z badań
geologicznych i hydrogeologicznych przeprowadzone między innymi w granicach powiatu, a
dotyczące wierceń za rudami żelaza, wierceń głębokich za wodami podziemnymi. Wyjaśnił, iż
informacje te będą pozyskiwane z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie z
oddziałami w Sosnowcu i Krakowie oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu
Warszawskiego i Śląskiego.
Radny Piotr Derejczyk – zapytał czy znany jest już wykonawca tej ekspertyzy.
Starosta Roman Minkina – odpowiedział, że wykonawca nie jest jeszcze znany. Odpowiadając na
pytanie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i ustaleń w tym
zakresie napomknął, że gdyby były jakieś ustalenia, to byłby zadowolony. Dodał, iż środki
finansowe przeznaczone na Region Północny idą kilkoma drogami – te, które dotyczą
bezpośrednio Powiatu, to środki z rozdania kluczowego, z tzw. PRS-ów. Wyjaśnił, że na chwilę
obecną określonych jest pięć odcinków drogowych, które mają łączyć się z drogami wojewódzkimi
w połączeniu z krajowymi. Następnie nadmienił, iż na ostatnim spotkaniu Marszałek poinformował,
że najprawdopodobniej tego nie będzie – do końca jednak nie wiadomo. Taki jest aktualny stan
rzeczy. Starosta powiedział, że Powiat czeka na jakiekolwiek decyzje Urzędu Marszałkowskiego –
być może niedługo pojawią się interesujące dla Powiatu wyniki tych rozmów. Napomknął również,
iż wnioski z poszczególnych gmin i powiatów zostały złożone. Wyjaśniając kwestię cesji oznajmił,
że w ogóle nie powinno do niej dojść. Przed sądem udowodniono już, iż cesja ta została
sporządzona niezgodnie z prawami umów. Wspomniał ponadto, że Firma DROG BUD zmieniła
kwalifikację – przystąpiła do tzw. trybu odszkodowawczego. Odnosząc się do sprawy wyboru
kancelarii poinformował, że brane są pod uwagę trzy kancelarie – z żadną z nich jednak jeszcze
nie rozmawiano.
Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że w nowej perspektywie rozdział środków ma być
poprzedzony tzw. kontraktem regionalnym. Ministerstwo opracowało już wzór takiego kontraktu
rozwoju regionalnego. Zapytał czy Zarząd Powiatu opiniował już taki wzór dla województwa
śląskiego
Starosta Roman Minkina – wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu jeszcze tego nie opiniował. Dodał, że
niczego takiego jeszcze Zarządowi nie przedstawiono. Nadmienił, iż liderem jest Urząd Miejski w

Częstochowie i prowadzi to w ramach Subregionu Północnego. Następnie napomknął, że Zarząd
wie o tym, ale nie przedstawiono mu jeszcze żadnego kryterium.
Radny Zenon Witek – przypomniał, że Starosta wspominał o spotkaniu z dyrektorem Domu
Pomocy Społecznej. Zauważył, iż na terenie Powiatu Kłobuckiego nie ma takiej placówki. Zapytał
czego dotyczyło to spotkanie. Zapytał również o spotkanie z przedstawicielami Akademii Jana
Długosza i Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. Następnie wspomniał, że Wicestarosta Henryk
Kiepura, mówiąc o sprawie związanej z firmą WADROX, powiedział, że sprawę tą Starostwo –
jako pierwsze – zgłosiło do Prokuratury w lutym 2012 roku. Zapytał dlaczego wówczas kwestia ta
nie została przedstawiona radnym i kto o tym wiedział. Zapytał także co dzieje się z Dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg Panem Tadeuszem Pułką – czy jest chory, czy też może został
zawieszony w pełnieniu obowiązków.
Radny Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kłobucku – poinformował, iż spotkanie z Panem Andrzejem Pacią,
odbyło się w ostatnią sobotę. Wspomniał, że Pan Pacia jest Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej
prowadzonego przez Miasto Dąbrowa Górnicza. Następnie napomknął, iż Radny Witek słusznie
zauważył, że na terenie Powiatu Kłobuckiego nie ma tego typu placówki, a w związku z tym, iż
nieuniknione jest przekształcenie Domu Dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawczej
prowadzonej przez Powiat w związku z ustawą o pieczy zastępczej, pojawił się pomysł, żeby w
przyszłości przeznaczyć ten budynek na potrzeby DPS-u. Stwierdzono jednak, iż budynek ten z
wielu powodów nie będzie się nadawał na ten cel. Gdyby Powiat podjął decyzję o utworzeniu takiej
placówki, budynek ten trzeba by pewnie wybudować od podstaw. Są inne możliwości
wykorzystania tego budynku – być może na prowadzenie środowiskowego domu pomocy
społecznej. Jest to nieco inny typ placówki. Odnosząc się do kwestii porozumienia zawartego
przez Zespół Szkół Nr 3 z Akademią Jana Długosza wyjaśnił, iż jest to porozumienie o współpracy
zawierające ogólne zapisy. Współpraca ta ma polegać na wykorzystaniu potencjału dydaktycznego
uczelni oraz pracowni, którymi Akademia dysponuje. Dodał, że z propozycją zawarcia współpracy
wystąpiła uczelnia.
Wicestarosta Henryk Kiepura – powiedział: „Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Witka o
powiadomieniu z lutego 2012 roku, trudno mi powiedzieć kto wiedział, natomiast problemy zaczęły
występować z firmą WADROX już w 2011 roku i spotykaliśmy się w dość szerokich gremiach.
Wspominałem o tych spotkaniach, z których są notatki, są listy obecności. Ja w tym
uczestniczyłem, Pan Starosta, na pewno kierownicy obwodów drogowych, Dyrektor Pułka,
przedstawiciele firm. I po tych nieudanych próbach rozwiązania tego problemu i na podstawie
dokumentów jakie wtedy były w naszym posiadaniu na coś takiego żeśmy się zdecydowali i
Dyrektor takie doniesienie do Prokuratury złożył. Natomiast problemy, tak jak mówię, z firmą

WADROX wystąpiły już w 2011 roku i związane były z opóźnieniem, to również tutaj informowałem
Pana Przewodniczącego na bieżąco o tych sprawach. Jeżeli chodzi o Dyrektora Pułkę, na tę
chwilę w związku z toczącym się postępowaniem ma cofnięte uprawnienia do podejmowania
decyzji finansowych, zaciągania zobowiązań itd. W zastępstwie Dyrektora obowiązki pełni zgodnie
ze Statutem kierownik obwodu drogowego nr 1 Pan Zbigniew Wydmuch, natomiast, zgodnie z
regulaminem, przepraszam. Natomiast Pan Dyrektor Pułka był, jest i będzie, tak uważam,
Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego.
Bo na tej sali też padało wiele słów pod różnymi adresami. Myślę, że warto poczekać, żeby
niezależny organ, jakim jest Prokuratura, sprawę wyjaśnił. Natomiast obecnie Pan Dyrektor Pułka
przebywa na zwolnieniu lekarskim”.4
Starosta Roman Minkina – powiedział, że kierownicy i dyrektorzy jednostek co roku otrzymują
upoważnienia do składania oświadczeń woli. Dodał, iż w każdym upoważnieniu, które Zarząd daje
do wykonania, wprowadzono paragraf, w którym zapisano, że o zamiarze podejmowania
oświadczeń woli przekraczających 14 tys. euro kierownik bądź dyrektor jednostki powiadamia
Zarząd.
Radny Zenon Witek – nadmienił, że w lutym 2012 roku zwrócono się do Prokuratury. Zapytał kto o
tym wiedział – czy wiedzieli o tym radni będący członkami Zarządu Powiatu lub inni radni; jeżeli
wiedziała o tym część radnych, to dlaczego pozostali nie zostali o tym poinformowani. Powiedział,
iż sprawa nie została wyjaśniona, nie ma więc winnego, nie wiadomo kto jest winny. Zaznaczył, że
w postawionym wyżej pytaniu nie doszukuje się niczyjej winy.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przypomniał, że na sesji w dniu 29 grudnia Radny Sądel
zadawał pytania na temat cesji. Napomknął, iż temat ten był też poruszany na grudniowych
posiedzeniach komisji.
Starosta Roman Minkina – powiedział, że sprawa dotyczy dosyć trudnego tematu. Dodał, iż pewne
rzeczy nie mogą wyjść poza etap rozmów. Następnie napomknął, że ogólna informacja była od
samego początku – szczegółów tej sprawy nie można było i nadal nie można ujawniać.
Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, iż Starosta, przy okazji składania radnym na sesji
sprawozdania z działalności Zarządu, powinien był wspomnieć radnym o tej sprawie – bez
wdawania się w szczegóły.
Starosta Roman Minkina – wyjaśnił, iż Zarząd starał się informować o sprawie na bieżąco na
komisjach, na spotkaniach indywidualnych z radnymi – w granicach tego co można było ujawnić.
4 Wypowiedź zacytowana w oryginale.

Wicestarosta Henryk Kiepura – nadmienił, że trzeba sięgnąć do protokołów, aby precyzyjnie
odpowiedzieć na powyższe pytanie. Dodał, iż była o tym mowa wcześniej, nie tylko w grudniu.
Następnie zauważył, że doniesienie do Prokuratury nie jest tematem, z którym trzeba się tak
bardzo obnosić. Powiedział również, iż Przewodniczący był informowany o tych problemach na
bieżąco już od 2011 roku. Napomknął, że odbyło się wiele spotkań – niektóre w składach nawet
kilkunastoosobowych; nie doszukiwałby się więc tutaj tajemniczości czy też próby ukrycia czegoś
przed radnymi, bo jest to w dokumentach Powiatu.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – wspomniał, iż na jednym z posiedzeń komisji w miesiącu
wrześniu lub październiku przynajmniej dwukrotnie poruszał tę sprawę w związku z pojawiającymi
się lokalnymi informacjami – Starosta udzielił mu ogólnej informacji; nie była to jednak inicjatywa
Zarządu czy Starosty.
Radny Tomasz Szymański – nadmienił, iż radni byli informowani o toczącym się w sądzie
postępowaniu między Starostwem a firmą WADROX czy DROG BUD – wcześniej nie powiedziano
jednak radnym czego ta sprawa dotyczy; radni nie wiedzieli, iż dotycz ona pieniędzy i osoby
Dyrektora Tadeusza Pułki, a konkretnie podpisania przez niego drugiej cesji. Dodał, że
poinformowanie

o

tym

radnych

nie

byłoby

żadnym

złamaniem

trybu

postępowania

prokuratorskiego.
Starosta Roman Minkina – zauważył, iż dla dobra śledztwa nie można mówić pewnych rzeczy.
Ponadto poinformował, że zwrócono się do Prokuratury o odtajnienie tajemnicy bankowej.
Radna Aniela Stopa – nadmieniła, że być może sprawa dotycząca osoby Dyrektora Pułki nie była
przekazana po to, aby firmy nie wykorzystały argumentu, iż Dyrektor jest podejrzany o popełnienie
błędu i że potencjalnie wina leży po stronie Powiatu.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zapytał czy w przypadku przegrania sprawy Starosta poda
Zarząd do dymisji.
Starosta Roman Minkina – napomknął, że jeżeli Wiceprzewodniczący udowodni mu, iż Zarząd
Powiatu zawinił w tej kwestii, to wtedy poda się do dymisji. Następnie zaznaczył, że Zarząd nie
ponosi w tym przypadku żadnej winy.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – przypomniał, że Starosta powiedział kiedyś, iż tylko on będzie
decydował o sprawach związanych z drogami. Nadmienił, że w poprzedniej kadencji leżało to w
gestii Wicestarosty Kłobuckiego.

Starosta Roman Minkina – odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Jerzego Sądla
powiedział, że zaczyna się polityka, która jest medialną polemiką prowadzoną po to, aby zaistnieć
w mediach. Starosta pokreślił, iż fakt, że odpowiada za drogi nie oznacza, iż za PZD
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Starosta – odpowiada Zarząd, o czym Wiceprzewodniczący
doskonale wie, ponieważ widać to wyraźnie w strukturach i w schemacie organizacyjnym.
Wicestarosta Henryk Kiepura – powiedział, że radni, którzy chcą zapoznać się z dokumentami
związanymi z powyższą sprawą, mogą to uczynić. Zaznaczył, iż w związku z toczącymi się
postępowaniami, nie powinno się wyrażać publicznie swoich stanowisk i opinii, ponieważ od tego
są inne powołane ku temu organy.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził przerwę w obradach XIX sesji Rady Powiatu do
godziny 1200.
PKT 29 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1200).
Pan Czesław Mirek – mieszkaniec Panek – przedstawił treść swojej skargi na Starostę
i Wicestarostę Kłobuckiego w sprawie przetargów w sezonie 2011/2012 i 2012/2013 na wynajem
sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich oraz w sprawie podziałów
geodezyjnych, tj. wydzielenia działki 513/9 z działki 513/6 na wcześniej usypanej skarpie z
odpadów w dolinie rzeki Pankówki o powiązaniach przyrodniczych ZN i WS.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – powiedział, że skarga Pana Czesława Mirka zostanie
rozpatrzona przez Komisję.
Nie zgłoszono więcej wniosków ani zapytań.
PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Danuta Strugińska – poruszyła sprawę bezpieczeństwa mieszkańców Waleńczowa.
Wspomniała, iż w miesiącu lutym doszło tam do wypadku ze skutkiem śmiertelnym – pieszy został
potrącony na pasach. Powiedziała, że przebudowa drogi krajowej biegnącej przez Waleńczów
miała przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa – niestety tak się nie stało. Poinformowała, iż
mieszkańcy tej miejscowości domagają się ustawienia tam na stałe fotoradaru.
Radny Tomasz Szymański – zwracając się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
powiedział, że w prasie ukazał się ostatnio artykuł dotyczący Ośrodka Zdrowia w Truskolasach.
Nadmienił, iż proceder niewłaściwego traktowania pacjentów w tym Ośrodku trwa już od dłuższego

czasu. Wspomniał, że będąc jeszcze radnym gminnym, zgłaszał ten problem w 2009 roku;
zgłaszał go również rok później na sesji Rady Powiatu. Wyjaśnił, iż chodzi o problemy z
przyjmowaniem, zwłaszcza dzieci, w czasie nieobecności doktor Pala – lekarze przyjeżdżający na
zastępstwo niejednokrotnie nie wypisują matkom bądź ojcom chorych dzieci leków tłumacząc to
tym, że nie mają stosownej wiedzy na temat chorób danego dziecka i boją się przepisywać
antybiotyki itp. W konsekwencji osoby te zmuszone są udać się na prywatne wizyty do lekarzy,
aby problem ze zdrowiem swojego dziecka załatwić. Ponadto poinformował, że lekarz
niejednokrotnie nie chce przyjmować pacjenta, jeżeli ten zgłosi się na pół godziny przed końcem
jego urzędowania. Napomknął, iż jest to drażliwy problem i prosi, aby Dyrektor podszedł do niego
poważnie. Radny Tomasz Szymański poruszył również sprawę związaną z dokonywaniem
obmiarów mieszkań i budynków na terenie Gminy Wręczyca. Powiedział, że mieszkańcy zwracają
się do niego z zapytaniem czemu przeprowadza się te pomiary, z czym to jest związane i jakie
będą tego konsekwencje.
Radna Aniela Stopa – odnosząc się do pisemnej informacji Dyrektora Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kłobucku na temat stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie
Kłobuckim w roku 2012 nadmieniła, iż raport i ocena pływalni jest dobra i bardzo dobra.
Powiedziała, że chciałaby jednak, aby inspektor sanitarny przyjrzał się procedurom dezynfekcji w
pływalni, ponieważ bardzo często rodzice dzieci i dorośli z niej korzystający zgłaszają, że po
cyklach korzystania z basenu występują zakażenia wirusem brodawczaka.
Nie zgłoszono więcej uwag 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 Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa
Powiatowego w Kłobucku z dnia 23 stycznia 2013 roku skierowane do Przewodniczącego Rady
Powiatu w Kłobucku – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2012 roku w szkołach prowadzonych przez
Powiat Kłobucku,
2/ Pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 10 stycznia 2013 roku
skierowane do Rady Powiatu w Kłobucku – prośba o wsparcie inwestycji,
3/ Pismo Pana Czesława Mirka z dnia 2 marca 2013 roku skierowane do Przewodniczącego Rady

Powiatu w Kłobucku – skarga na Starostę Kłobuckiego,
4/ Pismo Starosty Kłobuckiego z dnia 6 lutego 2013 roku skierowane do Przewodniczącego Rady
Powiatu w Kłobucku – dot. przekazania projektu Statutu Powiatu Kłobuckiego wraz z załącznikami,
5/ Pismo Pani Danuty Gosławskiej z dnia 15 stycznia 2013 roku skierowane do Przewodniczącego
Rady Powiatu w Kłobucku
Radny Zenon Witek – powiedział, iż jego zdaniem Przewodniczący nie powinien czytać na sesji
pisma Pani Gosławskiej. Dodał, że jeżeli Pani Gosławska ma pretensje do Radnego Sądla i
uważa, że Radny – mówiąc pewne rzeczy – kłamie, powinna podać go do sądu. Następnie
podkreślił, iż radny ma prawo pytać i wytykać pewne błędy.
Pani Beata Długosz – radca prawny Starostwa Powiatowego w Kłobucku – nadmieniła, iż
realizowany pkt 8 porządku obrad uprawnia Przewodniczącego do poinformowania radnych o
fakcie wpłynięcia takiego pisma – po uwadze Radnego Witka, iż wskazane pismo może zawierać
treści, których upublicznianie nie byłoby właściwe uważa, że taka informacja wystarczy.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zaznaczył, iż nie ma nic do ukrycia i poprosił o odczytanie
powyższego pisma.
Pani Beata Długosz – powiedziała, że jeżeli są zainteresowani treścią przedmiotowego pisma,
właściwe będzie jego odczytanie.
Przewodniczący Jerzy Sądel – odczytał treść pisma Pani Danuty Gosławskiej.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
Radny Andrzej Kała – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – przedstawił wniosek Komisji
Budżetu i Finansów.
Radna Małgorzata Grzyb – Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia – przedstawiła wniosek
Komisji Ochrony Zdrowia.
Radny Tomasz Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego – przedstawił
wniosek Komisji Porządku Publicznego.

Kopie powyższych wniosków stanowią załącznik do protokołu z sesji.
PKT 10 – Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku
nt stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w roku 2012.
Pani Edyta Porębińska – Kierownik Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kłobucku – przedstawiła informację na temat stanu sanitarnego i sytuacji
epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w roku 2012. Odnosząc się do interpelacji Radnej Anieli
Stopy powiedziała, że procedury dezynfekcji zostaną sprawdzone przy następnej kontroli. Dodała,
iż z pisma Państwowego Zakładu Higieny wynika, że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż
występowanie brodawczaka może być uzależnione od basenu i od wody basenowej. Następnie
zapewniła, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zajmie się tą sprawą.
Pan Czesław Mirek – zapytał czy jest jakaś kontrola pomiędzy pobieraniem z danych sklepów
mięsa i wyrobów mięsnych a późniejszą utylizacją materiału, który nie jest już przeznaczony do
sprzedaży.
Pani Edyta Porębińska – zauważyła, iż jest to pytanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii,
ponieważ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie nadzoruje masarni.
Radny Maciej Biernacki – zapytał czy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zauważa
jakieś zmiany, zagrożenia czy też niebezpieczne trendy w zakresie sytuacji sanitarnej na terenie
Powiatu Kłobuckiego.
Pani Edyta Porębińska – poinformowała, iż na terenie Powiatu nie ma takich zagrożeń. Dodała, że
stan sanitarny wręcz się poprawia. Następnie wspomniała o zmniejszającej się ilości obiektów –
zarówno zakładów pracy, jak i sklepów.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku nt. stanu
sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim w roku 2012 stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 11 – Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
z działalności w 2012 roku.
Pan Tomasz Sobiś – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku – przedstawił
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w 2012 roku.

Radny Tomasz Szymański – powiedział, iż czytając powyższe sprawozdanie doszedł do wniosku,
że fundusze na pomoc w roku bieżącym zmniejszyły się o prawie 1 mln zł.
Pan Tomasz Sobiś – wyjaśnił, iż kwota 1 mln 174 tys. 353 zł. przeznaczona na ten rok to zadania
związane z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Poinformował, że w ubiegłym roku
kwota wydana na cele rehabilitacji społecznej wyniosła 1 mln 372 tys. 158 zł. Nadmienił, iż w
sprawozdaniu w kwocie 2 mln 106 tys. 722 zł. wliczane są również wydatki związane z realizacją
pieczy zastępczej, czyli drugiego działania ustawowego oraz środki, jakie udało się pozyskać, a
następnie wydać w ramach programów celowych.
Radny Tomasz Szymański – odnosząc się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów napomknął, że
w przedstawionym sprawozdaniu w punkcie trzecim dotyczącym osób niepełnosprawnych i
rehabilitacji społecznej w ostatnim zdaniu Kierownik PCPR napisała, iż zainteresowanie formą
rehabilitacji społecznej jest bardzo wysokie. Przypomniał, że kwota przyznana w ubiegłym roku na
rehabilitację społeczną wynosiła – odnośnie turnusów rehabilitacyjnych – 172 tys. 840 zł. Zwrócił
uwagę, iż Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaproponował, aby kwota w wysokości
120 tys. przeznaczona na ten cel w roku bieżącym – pomniejszona już o około 40% w porównaniu
z rokiem ubiegłym – została jeszcze dodatkowo zmniejszona o 20 tys. zł. Zaznaczył, że niepokoi
go, iż stan tych środków będzie – w porównaniu do roku ubiegłego – bardzo ograniczony.
Nadmienił, iż wniosek Komisji zakłada przekazanie tych 20 tys. zł. na likwidację barier
architektonicznych. Jego zdaniem to, co zaproponowała Komisja Budżetu i Finansów jest
niewspółmierne do propozycji przedstawionych przez PCPR.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 12 – Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla
Powiatu Kłobuckiego w 2013 roku.
Pan Tomasz Sobiś – przedstawił 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 2013 roku.
Radna Małgorzata Gworys – zauważyła, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wie najlepiej jak
rozplanować środki finansowe – wie jakie są potrzeby na turnusy rehabilitacyjne, a jakie na sprzęt.
Dodała, iż radni powinni polegać na decyzjach PCPR.
Pan Tomasz Sobiś – powiedział, że pierwotny podział środków dokonany został w oparciu o
wykorzystanie środków, o realizację pewnych zadań w roku ubiegłym, a także w oparciu o

potrzeby występujące w roku bieżącym. Nadmienił, iż było to konsultowane i opiniowane przez
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę, że problem tkwi w kwocie
przeznaczonej na zadanie pierwsze w zakresie rehabilitacji społecznej, tj. dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz na zadanie trzecie, czyli
dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Podkreślił, iż zarówno na pierwszym, jak i
na trzecim zadaniu liczba złożonych wniosków przekracza już kwoty, które zostały na te zadania
przeznaczone. Wspomniał również, że w pierwszej kolejności dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych otrzymują dzieci i młodzież niepełnosprawna, następnie osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały z rehabilitacji w roku ubiegłym, i kolejno z
umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Powtórzył, iż zarówno na jednym, jak i na
drugim zadaniu są braki.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zapytał czy istnieje możliwość uzyskania jakichś środków
finansowych w ciągu roku.
Pan Tomasz Sobiś – nadmienił, iż taka sytuacja nie jest wykluczona. Następnie przypomniał, że w
roku 2011 te środki były mniejsze niż w roku poprzednim – na przełomie czerwca i lipca 2011 roku
Powiat otrzymał dodatkowe środki na realizację tych zadań. Zaznaczył, iż na dzień dzisiejszy
trudno powiedzieć czy taka możliwość będzie – nie ma takiej informacji, nikt jej też nie udzieli.
Można jedynie mieć nadzieję, że te dodatkowe środki się pojawią. Pan Tomasz Sobiś powiedział
ponadto, że jeżeli chodzi o finansowanie pewnych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, to w ostatnim roku pewne zadania, które były dotychczas realizowane
przez oddziały terenowe PFRON, przekazane zostały powiatom.
Radny Józef Borecki – wspomniał, że to on był inicjatorem wniosku Komisji Budżetu i Finansów.
Dodał, iż coraz więcej rodzin ma problemy związane z opieką nad osobami starszymi.
Radny Maciej Biernacki – powiedział, iż z wypowiedzi Pana Tomasza Sobisia wynika, że zarówno
w jednym, jak i w drugim zadaniu potrzeby są dużo większe niż środki zaplanowane w uchwale.
Zapytał o ilość wniosków o skierowanie na turnusy rehabilitacyjne.
Pan Tomasz Sobiś – poinformował, że jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to złożonych zostało 29
wniosków. Podkreślił, iż potrzeby są na ponad 46 tys. zł. Dodał, że w przypadku osób dorosłych
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, złożonych jest 37 wniosków na kwotę prawie
37 tys. zł., natomiast w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 47 na
kwotę ponad 43 tys. zł. Następnie nadmienił, że jeżeli chodzi o dzieci i osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, to potrzeb jest na 113 tys. zł. - jeżeli doliczyć do tego osoby z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to jest to kwota 156 tys. 721 zł. Pan Tomasz Sobiś

zaznaczył, iż są to dane z początku ubiegłego tygodnia.
Radny Andrzej Kała – powiedział, że dalej jest za decyzją Komisji Budżetu i Finansów, która
poparła propozycję takiego przesunięcia środków finansowych. Dodał, iż propozycja ta zapewnia
większą sprawiedliwość społeczną w rozdawaniu tychże środków.
Wicestarosta Henryk Kiepura – wspomniał, iż temat ten został dość szczegółowo przedyskutowany
na posiedzeniu Komisji. Napomknął, że jeżeli w ciągu roku pojawią się środki, to zostaną na
pewno w jakiś umiejętny sposób podzielone.
Radny Andrzej Kała – odczytał treść wniosku Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu w dniu 7 marca 2013 roku
podjęła następujący wniosek skierowany do Rady Powiatu w Kłobucku: w załączniku do projektu
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2013 roku w
Dziale I. Rehabilitacja społeczna ogółem: 1.050.208 zł.
- w pkt 1 wnosi się o: zmniejszenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o 20 tys. zł.. Po zmniejszeniu
kwota dofinansowania wyniesie – 100 tys. zł.
- w pkt 3 wnosi się o: zwiększenie kwoty o 20 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Po zwiększeniu kwota dofinansowania
wyniesie – 100 tys. zł.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 3

Wniosek został przyjęty.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 184/XIX/2013 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla
Powiatu Kłobuckiego w 2013 roku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 13 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok.
Pan Tomasz Nowak – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kłobucku – przedstawił sprawozdanie z działalności komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok.
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 185/XIX/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2012 rok została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 14 – Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego z 1863 roku.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – przedstawił stanowisko w sprawie uczczenia 150 rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego z 1863 roku.
Do przedstawionego stanowiska nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 186/XIX/2013 w sprawie uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego z 1863 roku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 15 – Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2012 roku.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu
Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2012 roku.
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
2012 roku stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie likwidacji
szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego 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 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 187/XIX/2013 w sprawie

likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 17 – Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie likwidacji
szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego 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 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 188/XIX/2013 w sprawie

likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku została podjęta i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 18 – Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie likwidacji
szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza 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 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 189/XIX/2013 w sprawie

likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik
do protokołu z sesji.
PKT 19 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego
z zakresu kultury.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu kultury.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 190/XIX/2013 w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego
z zakresu kultury została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 20 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Panki zadania publicznego
z zakresu kultury.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Panki zadania publicznego z zakresu kultury.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 191/XIX/2013 w sprawie powierzenia Gminie Panki zadania publicznego
z zakresu kultury została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 21 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego
Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa
Śląskiego.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego na terenie Województwa Śląskiego.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 192/XIX/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego
Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa
Śląskiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 22 – Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – przedstawił wraz z
uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Radna Małgorzata Grzyb – przypomniała treść wniosku Komisji Ochrony Zdrowia: Komisja
Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu w dniu 8 marca 2013 roku podjęła
następujący wniosek skierowany do Rady Powiatu w Kłobucku:
§5 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
uzupełnić o następującą treść: „nieruchomość bądź jej część będzie wykorzystywana na
udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych”.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie wniosek komisji Ochrony Zdrowia.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Wniosek został przyjęty.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 18 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 193/XIX/2013 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,
najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 23 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 16 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 194/XIX/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 24 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu
w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2021.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 grudnia
2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata
2013-2021.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 16 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 195/XIX/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 180/XVIII/2012 Rady Powiatu
w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2021 została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
PKT 25 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2013 - 2021.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata
2013-2021.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 196/XIX/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kłobuckiego na lata 2013 - 2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 26 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego
z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy i przebudowy chodników.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg publicznych
dotyczącego budowy i przebudowy chodników.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 197/XIX/2013 w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego
z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy i przebudowy chodników została podjęta i
stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 27 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych
Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował o rezygnacji Radnej Danuty Strugińskiej z
udziału w pracach Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku.
Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 17 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 198/XIX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji
Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 28 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Starosta Roman Minkina – odpowiadając na interpelację Radnej Danuty Strugińskiej dotyczącą
drogi krajowej DK 43 na odcinku m. Waleńczów zaproponował, aby Rada Powiatu zajęła w tej
sprawie stosowne stanowisko. Nadmienił, iż zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o
ocenę rzeczywistych zagrożeń i ewentualne ich wskazanie.
Radny Andrzej Kała – wyraził ubolewanie z powodu rezygnacji z udziału w pracach Komisji
Budżetu i Finansów jej kolejnego członka.
Pan Jacek Kuźnik – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w
Kłobucku – odpowiadając na zapytanie Radnego Tomasza Szymańskiego wyjaśnił, iż na terenie
Gminy Wręczyca Wielka ma miejsce modernizacja ewidencji gruntów. Poinformował, że
pracownicy firmy Geores z Rzeszowa, która wygrała przetarg na realizację tego zlecenia, dokonują
obmiaru budynków i terenów zabudowanych na obszarze poszczególnych obrębów tej Gminy.
Dodał, iż informacje, które muszą zostać pozyskane w ramach tego zlecenia to przede wszystkim
określenie funkcji danego budynku, konstrukcji, czyli z czego i kiedy został zbudowany, ile ma
kondygnacji nadziemnych i ewentualnie podziemnych oraz wykonanie obmiaru tego budynku w
celu wyliczenia powierzchni zabudowy. Dodatkowo mierzony jest teren tzw. zabudowy, czyli to, co
jest przyjęte do obsługi istniejących budynków. Nadmienił, że jest to związane w określeniem
użytku gruntowego bądź popularnej mieszkaniówki bądź też tzw. budowlanki na roli. Zaznaczył, iż
nie ma to żadnego związku z jakimiś informacjami na temat tego, czy dany budynek był
postawiony zgodnie z pozwoleniem na budowę – takich informacji geodeci nie uzyskują. Tego typu
informacje nie są też wprowadzane do rejestru. Pan Jacek Kuźnik powiedział, że w wyniku tych
pomiarów ujawnia się wszystkie istniejące budynki kwalifikujące się do zaliczenia ich właśnie jako
budynek. Zmieniany jest ewentualnie zasięg terenów budowlanych. Aktualizowana jest cała baza
danych, czyli z mapy i rejestru wykasowywane są budynki, których nie ma, a nanoszone są te,
których brakuje.
Pan Marian Nowak – udzielając odpowiedzi na zapytanie Radnego Tomasza Szymańskiego
dotyczące Ośrodka Zdrowia w Truskolasach powiedział, że zarówno w jego ocenie, jak i w ocenie
organów zewnętrznych, zabezpieczenie w podstawowej opiece zdrowotnej we wspomnianym
Ośrodku jest wystarczające. Jest tam 4 110 zadeklarowanych przy obsadzie etatowej 2,1 – czyli na
jednego lekarza przypada dwa tysiące deklaracji. Nadmienił, że jeżeli chodzi o dzieci, to sytuacja w
tej placówce jest wręcz wyjątkowa – inne ośrodki mogłyby o takiej pomarzyć, ponieważ większość
z tych etatów, to są etaty pediatryczne. Wyjaśniając kwestię zastępstw powiedział, iż w przypadku
znaczącego niedoboru, ZOZ załatwia zastępstwa. Jednocześnie podkreślił, że nigdy nie będzie
tak, iż rodzice dziecka czy w ogóle wszyscy pacjenci będą zadowoleni z tego zastępstwa. Zwrócił

uwagę, że leczenie pacjentów przez lekarzy jest sprawą indywidualną – każdy leczy według
własnych umiejętności, własnego rozeznania i wskazań medycznych. Jeżeli to leczenie różni się
od leczenia innego lekarza, to lekarz ma do tego prawo. Ocena czym i w jaki sposób należy leczyć
dziecko należy do lekarza – on przejmuje za to odpowiedzialność. Dyrektor Zespołu Opieki
Zdrowotnej zaznaczył, że w każdym Ośrodku Zdrowia jest pediatra – jeżeli w danym Ośrodku go
nie ma, pacjent czy rodzina z dzieckiem może zgłosić się do Ośrodka ościennego i tam uzyskać
pomoc. Wspomniał również o całodobowej opiece ambulatoryjnej.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.
PKT 30 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – wyraził swój sprzeciw wobec rezygnacji Radnej Danuty
Strugińskiej z udziału w pracach Komisji Budżetu i Finansów. Przypomniał, iż na ostatniej sesji
Rady Powiatu jeden z radnych ubolewał nad tym, że niektórzy są członkami tylko jednej Komisji, a
teraz sam głosuje za opuszczeniem przez Radną Komisji Budżetu. Wiceprzewodniczący Sądel
zaznaczył, że wyraził swój sprzeciw głosując przeciw temu wystąpieniu. Dodał, iż radni sami dają
przyzwolenie do bycia członkiem tylko jednej Komisji. Ponadto zauważył, że Komisja Budżetu i
Finansów jest najtrudniejszą Komisją i wymaga najwięcej posiedzeń.
Radny Tomasz Szymański – podkreślił, iż nie głosował przeciw, ponieważ uważa, że jego głos w
tej sprawie i tak nic nie da. Powiedział, że jego zdaniem, radni powinni brać udział w pracach
dwóch Komisji. Dodał, że na posiedzeniach poszczególnych Komisji będzie dyskutowany temat
Statutu – sądzi, iż wypracowane zostaną stosowne wnioski określające skład i liczbę Komisji, w
pracach których powinien uczestniczyć każdy radny. Radny Tomasz Szymański wspomniał
ponadto, że Wiceprzewodniczący Sądel nie był przeciwny, kiedy jego kolega rezygnował z udziału
w pracach Komisji Budżetu.
Radna Danuta Strugińska – odnosząc się do powyższej dyskusji powiedziała, że jako radna –
kobieta ma takie samo prawo, jak radny – mężczyzna, który jest członkiem tylko jednej Komisji, a
jego rezygnacja nie budziła żadnego sprzeciwu. Dodała, iż jest to przejaw seksizmu, szowinizmu.
Wicestarosta Henryk Kiepura – nie zgodził się z wystąpieniem Radnego Jerzego Sądla. Zauważył,
iż podkreślanie udziału czy braku udziału radnego w pracach Komisji jest nie na miejscu. Dodał, że
Radna Danuta Strugińska słusznie zwróciła uwagę, iż Radny Sądel, jako Przewodniczący Klubu
PiS, mógł zareagować na wystąpienie jednego z jego członków z Komisji Budżetu. Następnie
napomknął, iż w jednej z publikacji prasowych w wypowiedzi Radnego Sądla pojawiło się słowo
„dietetowcy” - Radny Sądel nazwał tak na sesji jednego radnego. Wicestarosta zapytał kogo
Wiceprzewodniczący Rady miał na myśli. Zaznaczył, że rzucenie w przestrzeń publiczną takiego

określenia nie jest pochlebnym komentarzem do działalności niektórych radnych.
Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – powiedział, że wie kogo tak nazwał. Dodał, iż publicznie nie
będzie podawał nazwisk tych osób – zrobi to, jeśli będzie musiał.
Wicestarosta Henryk Kiepura – wspomniał, że na spotkaniu z Marszałkiem Kleszczewskim
poruszane były tematy drogowe – mówiono między innymi o planowanej przebudowie dróg
wojewódzkich w nowej perspektywie unijnej. Poinformował, iż do 20 marca ma być przygotowana
lista ewentualnych projektów. Nadmienił, iż radni wielokrotnie poruszali na sesjach Rady Powiatu
temat drogi i bezpieczeństwa na drodze Wręczyca Wielka – Częstochowa. Dodał, że wiąże się to
ze ścieżką rowerową czy chodnikiem. Zaproponował, aby Rada przyjęła wniosek, jako swoje
oficjalne stanowisko, z prośbą o umieszczenie tego w planach. Następnie Wicestarosta, w imieniu
Zarządu Powiatu, zaprosił na wyjazd do urzędu Marszałkowskiego na konferencję: Podsumowanie
programu rozwoju obszarów wiejskich 2007 – 2013 i perspektywy, plany 2014 – 2020.
Radny Andrzej Kała – odnosząc się do uwag Radnego Sądla dotyczących wystąpienia Radnej
Danuty Strugińskiej z Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że głosuje zgodnie ze swoim
sumieniem i najlepiej pojętym interesem społecznym. Dodał, iż zgadza się z opinią Radnej
Strugińskiej.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez
Wicestarostę Kłobuckiego.
Przystąpiono do głosowania:
Głosowało 16 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Wniosek został przyjęty.
Radny Tomasz Szymański – zaapelował o jak najszybsze opracowanie nowego Statutu.
Nadmienił, że dojdzie do tego, że nie będzie miał kto pracować w Komisjach.
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

PKT 31 – Zakończenie XIX Sesji Rady Powiatu.
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady
Powiatu Zbigniew Pilśniak, realizując czynności proceduralne, zamknął obrady XIX Sesji Rady
Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku
Zbigniew Pilśniak
Protokołowała: Kamila Serwińska

