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PROTOKÓŁ NR XXI/2013
Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU

Z DNIA 26   CZERWCA   2013 ROKU  

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 905

Zakończyła się o godz. 1255

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 17 

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 XX 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 Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz 

aktywnych form walki z bezrobociem. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w  Kłobucku za 2012 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 



Kłobucku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

14. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w 

Kłobucku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Kłobuckiego  na  2013 rok.

16. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  określenia  trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady 

Powiatu w Kłobucku.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

19. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).

20. Wnioski i oświadczenia Radnych.

21. Zakończenie XXI Sesji Rady Powiatu.

Starosta Roman Minkina – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu w 

Kłobucku  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  Kłobuckiego  na  2013  rok  i 

umieszczenie go w punkcie 16 porządku obrad.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Przewodniczący  Zbigniew Pilśniak  –  poddał  pod  głosowanie  propozycję  Starosty  Kłobuckiego 

dotyczącą wprowadzenia do porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu w/w projektu uchwały. 

Głosowało 18 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Propozycja Starosty została przyjęta.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak  – poddał  pod głosowanie porządek obrad XXI  sesji  wraz  z 

przyjętą zmianą.    

Głosowało 18 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0



Zmieniony porządek obrad XXI 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 XX 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 Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz 

aktywnych form walki z bezrobociem. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w  Kłobucku za 2012 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

14. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w 

Kłobucku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Kłobuckiego  na  2013 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Kłobuckiego  na  2013 rok.

17. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  określenia  trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady 

Powiatu w Kłobucku.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

20. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).

21. Wnioski i oświadczenia Radnych.

22. Zakończenie XXI Sesji Rady Powiatu.

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

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



Powiatu.       

Głosował  o 18 radnych, w tym :  

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XX 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    18 radnych, w tym :  

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

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

1. 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 maja 2013 

roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.

Radny  Jacek  Krakowian  –  nadmienił,  iż  Starosta  wspominał  w  swoim  sprawozdaniu  o  klasie 

wojskowej działającej w Liceum. Zapytał czy Starostwo Powiatowe prowadzi monitoring związany 

z  absolwentami  tego  kierunku  –  czy  dostają  się  oni  późnij  do  szkół  oficerskich,  policyjnych, 

wojskowych. 

Starosta Roman Minkina – napomknął, że prowadzenie takiego monitoringu nie jest łatwe – trudno 



bowiem zmusić absolwenta do informowania szkoły o swoich wyborach. 

Radny Maciej Biernacki – powiedział, że taki monitoring jest prowadzony. Dodał, iż w przypadku 

klasy o profilu wojskowym  taka sytuacja nie miała miejsca, ponieważ nie ma jeszcze absolwentów 

tej klasy – na razie więc trudno powiedzieć jakie będą ich dalsze losy.  

Radny  Zenon  Witek  –  wspomniał,  iż  Starosta  Kłobucki  mówił  o  spotkaniach  z  zawodnikami 

trenującymi  taekwondo.  Nadmienił,  że  rozmawiał  kiedyś  z  osobami  zainteresowanymi  tym 

tematem – mówili  mu, iż czują się niedoceniani. Następnie zauważył,  że osoby uprawiające tę 

dyscyplinę  mają  największe  osiągnięcia  wśród  sportowców  z  terenu  Powiatu  Kłobuckiego  – 

niektórzy z  nich mają nawet  tytuł  Mistrza Polski.  Zapytał  czy Starosta i  Burmistrz  nie mogliby 

przeznaczyć jakichś środków dla zawodników taekwondo.

Starosta Roman Minkina – napomknął, iż prowadzenie takiej działalności nie może się odbyć bez 

odpowiedniej  formy dofinansowania.  Następnie wspomniał,  że na terenie  Powiatu Kłobuckiego 

działają dwa kluby taekwondo: Klub Orient i Klub Wojownik. Przypomniał, iż Klub Orient był już 

wielokrotnie dofinansowywany przez Starostwo. Ponadto nadmienił, że mistrzowie wraz z trenerem 

otrzymują też stypendium Starosty. Starosta poinformował również, iż Klub Wojownik to nowy Klub 

z dwuletnim stażem, który już ma duże osiągnięcia. Dodał, że Klub ten, podobnie jak Klub Orient, 

przystąpił do konkursu – nie spełnił  jednak wszystkich wymogów, w wyniku czego nie otrzymał 

dofinansowania.  

Radny Maciej  Biernacki  –  powiedział,  że zawodnicy Klubu Orient  to  w zasadzie  chyba jedyni 

zawodnicy,  którzy  otrzymują  nagrody  fundowane  przez  Powiat.  Przypomniał,  iż  obowiązuje 

uchwała Rady Powiatu w sprawie przyznawania nagród w dziedzinie sportu – zawodnicy Klubu 

Orient  w  bieżącym  roku  w miesiącu  maju  otrzymali  nagrody zgodnie  z  zapisami  tej  uchwały. 

Nagrody  te  zostały  przyznane  za  osiągnięcia  w roku  2012  miedzy innymi  właśnie  za  zajęcie 

czołowych miejsc w Mistrzostwach Europy odbywających się w Wielkiej Brytanii. Napomknął, iż 

zawodnicy tego Klubu otrzymali  te  nagrody co najmniej  już  kilka  razy.  Następnie  przypomniał 

postać Eweliny Zając, która została Mistrzynią Świata – wówczas Powiat współfinansował wyjazd 

do Argentyny. Stwierdził również, iż Powiat, w miarę możliwości, wspiera działalność tego Klubu i 

analogicznie będzie podchodził do osiągnięć Klubu Wojownik. Wyraził nadzieję, że także w innych 

dyscyplinach pojawią się sportowcy, którzy będą uzyskiwali bardzo dobre wyniki – czy to na arenie 

krajowej,  czy też  międzynarodowej.  Radny Maciej  Biernacki  poinformował  ponadto,  iż  w  roku 

bieżącym w ramach otwartego konkursu, Klub Orient był współorganizatorem Mistrzostw Polski, 

które odbywały się w Kłobucku – Powiat również finansowo uczestniczył w tym przedsięwzięciu. 

Pan Krzysztof Nowak – Burmistrz Kłobucka – powiedział, że kluby sportowe, w tym Klub Wojownik 



i  Orient,  w roku bieżącym otrzymały w sumie dotację  w wysokości  202  tys.  zł..  Dodał,  iż  ze 

środków  Gminy  dofinansowano  również  udział  w  Mistrzostwach  Świata  w  Brighton  w  Anglii. 

Ponadto  zaznaczył,  że wspomniane Kluby korzystają z  preferencyjnych zasad,  jeżeli  chodzi  o 

wynajęcie obiektów sportowych,  czyli  sal,  na których trenują.  Wspomniał  także,  iż są to Kluby 

zorganizowane na zupełnie innych zasadach niż stowarzyszenie, które działają tak jak piłkarskie 

kluby sportowe, są finansowane przez rodziców oraz przez różnych sponsorów, w tym również 

przez Urząd Gminy czy  Starostwo Powiatowe – jest tam więc zupełnie inna polityka finansowa. 

Burmistrz zaznaczył, że środki trzeba podzielić na wszystkie dyscypliny obecne na terenie Powiatu 

Kłobuckiego. 

Radny Zenon Witek – zapytał ile z kwoty wymienionej przez Burmistrza przypada na Kluby Orient i 

Wojownik.

Pan Krzysztof Nowak – poinformował, że Klub Orient otrzymał środki w wysokości 5 tys. zł., Klub 

Wojownik – 3 tys. zł., Klub Znicz Kłobuck otrzymał dotację w wysokości 70 tys. zł., natomiast Klub 

w Kamyku – 37 tys. zł., Klub w Łobodnie – 31 tys. zł., w Libidzy – 22 tys. zł. , a Klub w Nowej Wsi – 

16  tys.  zł.  Wspomniał,  iż  są  to  wszystkie  środki  finansowe,  które  można  podzielić,  a  które 

pochodzą z funduszu przeciwalkoholowego. 

Starosta Roman Minkina – zwrócił uwagę, iż Starostwo finansuje przedsięwzięcia, a nie statutowe 

obowiązki  i  zadania  danego  klubu  sportowego.  Napomknął,  że  tymi  przedsięwzięciami  są  np. 

ogólnopolskie  zawody.  Dodał  również,  iż  w  roku  bieżącym  w  konkursie  dla  Klubu  Orient 

przewidziana jest kwota 2,5 tys. zł.  

Radny Jacek Krakowian – wspomniał  o spotkaniu Starosty z Minister  Bieńkowską,  które miało 

miejsce  podczas  Konwentu  Starostów.  Nadmienił,  iż  województwo  śląskie  otrzyma 

najprawdopodobniej największe środki z Unii Europejskiej. Zapytał o strategiczne działania, jakie 

Starosta chce w przyszłym roku zrealizować z tych pieniędzy.  Zapytał  czy jest  już na to jakiś 

pomysł, jakaś strategia i czy jest szansa na poprawienie stanu dróg. 

 Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż trudno na dzień dzisiejszy mówić o konkretach. Dodał, że 

nawet  Minister  Bieńkowska  tych  konkretów  nie  przedstawia.  Starosta  powiedział,  iż  Powiat 

Kłobucki stara się przede wszystkim zadbać o drogi – w tym kierunku zostały złożone wnioski 

znajdujące się na liście rankingowej.  Wspomniał, że docierają różne informacje dotyczące tego 

dofinansowania. Następnie podkreślił, iż cały czas trwają prace w kierunku dofinansowania dróg 

lokalnych. Poinformował ponadto, że większość środków, jeśli chodzi o dofinansowanie do dróg, 

będzie  skupiona  na  zarządach  wojewódzkich.  Napomknął,  iż  powiaty  na  spotkaniach,  na 

konwentach akcentują, że potrzebują tych środków na drogi lokalne. W tym kierunku skłania się 



też  praca  Pani  Minister.  Dodał  również,  iż  są  dofinansowania  zoz-owskie,  dofinansowania  do 

Zespołu Szkół Nr 1.

Radny Piotr Derejczyk – zapytał czy Zarząd rozważał możliwość dofinansowania klubów w oparciu 

o inne przepisy aniżeli działalność pożytku publicznego i wolontariat, czyli na podstawie przepisów 

ustawy o sporcie. 

Starosta Roman Minkina – powiedział, że dotychczas nie sięgano po ustawę o sporcie – Powiat  

sięgał  po posiadane środki,  z  których można przekazać dotacje.  Jest  to między innymi udział 

danego  stowarzyszenia,  klubu  w  konkursie.  Są  to  też  środki  będące  w  promocji  Powiatu 

Kłobuckiego, z których najczęściej się korzysta.    

Radny Maciej  Biernacki  – zauważył,  iż  pula  środków na przedsięwzięcia w zakresie sportu w 

ramach konkursu z roku na rok jest zwiększana w miarę możliwości. Podkreślił, że zależy mu, aby 

pieniędzy na sport było jak najwięcej. Są jednak pewne ograniczenia finansowe. Powiedział, iż 

Burmistrz słusznie zwrócił uwagę na sposób funkcjonowania tego Klubu – uzyskuje on również 

środki od rodziców, więc można powiedzieć, że ma jakieś inne wpływy. Następnie zwrócił uwagę, 

iż klubów funkcjonujących na terenie Powiatu Kłobuckiego jest bardzo dużo. Wspomniał także, że 

być  może  Zarząd,  przy  projektowaniu  budżetu  na  2014  rok,  weźmie  pod  uwagę  kwestię 

zabezpieczenia środków na funkcjonowanie wyróżniających się Klubów. 

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 – wspomniał, iż ma kilka pytań do Starosty Kłobuckiego – pierwsze dotyczy 

remontu kanalizacji  burzowej  w Miedźnie w ciągu ulicy Ułańskiej.  Nadmienił,  że ostatnie obfite 

opady pokazały małą funkcjonalność tego urządzenia inżynieryjnego. Poprosił o zastanowienie się 

nad  możliwością  przeprowadzenia  remontu.  Następnie  powiedział,  że  druga  sprawa  dotyczy 

zgłoszonej mu ostatnio na sesji przez radnego z Władysławowa informacji o tym, że niestety nie 

wykoszono  w miejscowościach  Władysławów i  Borowa poboczy przy drogach  powiatowych,  a 

także nie naprawiono dziur w jezdni na tym terenie. Poprosił  o pilną interwencję w tej  kwestii.  

Poinformował, iż kolejna sprawa związana jest z poboczem drogi powiatowej między Miedźnem a 

Mokrą – bezpośrednio przed lasem, jadąc od strony Mokrej,  w rowach tych nie ma przepustu. 

Obfite  deszcze  spowodowały  rozmiękczenie  pobocza.  Droga  jest  tam  wąska,  dlatego  istnieje 

niebezpieczeństwo wypadków. Woda wyrwała wyrwę w rowie, zagrożony jest rów u Pana Sykuły. 



Radny Piotr Derejczyk zwrócił się z prośbą o naprawienie tego rowu. Następna sprawa to przepust 

przy  drodze  powiatowej  Kłobuck  –  Zawady  przebiegającej  przez  Mokrą  przy  kapliczce  przy  

Mokra I. Napomknął, iż mówił o tym już kilkanaście razy. Przypomniał również, że członek Zarządu 

Pan Rysiewicz obiecywał, iż sam dopilnuje, aby zostało to wykonane. Dodał, że Pan Rysiewicz 

krótko był członkiem Zarządu, być może nie zdążył tego zrobić. Wyraził nadzieję, iż istnieje jednak 

ciągłość  instytucjonalna  w  Zarządach  i  zostanie  to  wykonane.  Poprosił  również  Starostę  o 

przedstawienie  informacji  na  temat  zaświadczeń  dla  kierowców  pojazdów  uprzywilejowanych. 

Oznajmił,  że  jest  to  sprawa  wynikająca  z  ostatniego  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  – 

kierowcy  pojazdów uprzywilejowanych  muszą  ponawiać  wydanie  tych  zaświadczeń;  wcześniej 

wydawał je wójt. Nadmienił, iż jest to związane z dodatkowymi kosztami, bo koszt wydania takiego 

zaświadczenia to 50 zł.  Zwrócił  się  z  prośbą o rozważenie  możliwości  zwolnienia  z  tej  opłaty 

druhów  strażaków.  Poprosił  także  o  to,  aby  maksymalnie  uelastycznić  całą  procedurę 

przyznawania tego typu zaświadczeń – zauważył, że łatwiej byłoby odbierać im  te zaświadczenia 

w gminach. Ponadto zasugerował, że być może należałoby wystąpić do Ministra o zmianę tego 

rozporządzenia, które w jego przekonaniu jest niedorzeczne. Radny Piotr Derejczyk przypomniał, 

iż druhowie strażacy będący strażakami Państwowej Straży Pożarnej otrzymują to zaświadczenie 

od swojego Komendanta. Dodał, że nie wie czy jest to prawdą, ale podobno jeśli  będą jeździli  

samochodami uprzywilejowanymi OSP, to muszą się również starać o zaświadczenie wydawane 

przez Starostę. Stwierdził, iż jest to już totalne kuriozum prawne. Następnie zwrócił się do Starosty 

z prośbą o przedstawienie informacji w tym zakresie i podjęcie przez Powiat Kłobucki działań w 

celu uelastycznienia tej procedury i spowodowania jak najmniejszych jej skutków negatywnych dla 

Powiatu.   

Radna  Danuta  Strugińska  –  poprosiła  o  przedstawienie  informacji  na  temat  wykorzystania 

budynków po Zespole Szkól w Waleńczowie czy też planów dotyczących tych budynków.  

Radny Andrzej Kała – poruszył kwestię dotyczącą skrzyżowania we Wręczycy. Wyjaśnił, że chodzi 

o nieoznakowane skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza z ulicą Gwiezdną.  Dodał,  iż  kolejna sprawa 

dotyczy odcinka drogi Wręczyca – Puszczew. Powiedział, że za Bieżeniem w kierunku Czarnej Wsi 

na  zakręcie  jest  wyrwa  na  poboczu  koło  posesji  Pana  Mirczaka.  Poprosił  o  reakcję  w 

przedstawionych wyżej kwestiach. 

Radny  Jacek  Krakowian  –  napomknął,  iż  podobnie  jak  inni  radni,  bierze  udział  w  sesjach, 

szczególnie Rady Miejskiej w Kłobucku. Zauważył, że najwięcej pytań kierowanych do Burmistrza 

dotyczy dróg – jest to priorytet zarówno Powiatu, jak i poszczególnych rad gmin i miast. Dodał, iż  

wynika jednak z tego, że budżet Powiatu nie jest w stanie ogarnąć tych wszystkich zadań. Poprosił 

Starostę o zainteresowanie  się  drogą Nowa Wieś – Ostrowy oraz drogą Kłobuck – Wręczyca 

Wielka. Powiedział również, że nie można zapominać o sprawie najważniejszej dla mieszkańców 



Powiatu, czyli o służbie zdrowia. Dodał, iż środki z Unii Europejskiej trzeba przeznaczać także na 

służbę  zdrowia.  Podkreślił,  że  należy  zauważyć,  iż  społeczeństwo  Powiatu  Kłobuckiego  się 

starzeje. Za kilka lat coraz więcej ludzi będzie trafiać do szpitala – dlatego też będą potrzebne 

duże nakłady na służbę zdrowia. 

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 Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2013 roku adresowane do Starosty Kłobuckiego  

przekazane do wiadomości  Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – dot.  przeniesienia  

dyspozytorni medycznej z CPR w Kłobucku,

2/ Pismo Starosty Kłobuckiego z dnia 19 czerwca 2013 roku adresowane do Wojewody Śląskiego  

przekazane  do  wiadomości  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  –  dot.  zajęcia  

stanowiska dotyczącego organizacji rejonu operacyjnego na terenie powiatu kłobuckiego, 

3/ Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2013  

roku adresowane do Pana Stanisława Kapuścika przekazane do wiadomości Przewodniczącego  

Rady Powiatu w Kłobucku – odpowiedź na pismo z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie dot.  

skargi Pana Kapuścika.

Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji. 

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

PKT 10 – Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku 
pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem. 
Pani  Ewelina  Kotkowska  –  zastępca  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy   w  Kłobucku  – 

przedstawiła  informację  o  aktualnej  sytuacji  na  rynku  pracy  oraz  aktywnych  form  walki  z 

bezrobociem.

Radny  Jacek  Krakowian  –  powiedział,  że  niepokoi  go  szczególnie  sytuacja  ludzi  młodych, 



wykształconych.  Dodała,  iż  wiele  osób  wyjeżdżających  na  studia  do  większych  ośrodków 

naukowych takich jak np. Kraków, Wrocław, Warszawa tak naprawdę nie ma po co wracać do 

Kłobucka, ponieważ nie znajdzie tu pracy pracy w swoim zawodzie. Nadmienił również, że Obawia 

się tego, iż z miasta ucieka inteligencja – w latach 60-tych ta inteligencja przyjeżdżała do Kłobucka 

i  dzięki  temu to miasto się rozwijało.  Następnie zapytał  o ilość osób bezrobotnych z wyższym 

wykształceniem w wieku do 30-go roku życia. 

Pani Ewelina Kotkowska – wyjaśniła, iż Powiatowy Urząd Pracy nie bada tego odsetka do 30-go 

roku życia – bada ogólnie pod kątem struktury wykształcenia. Poinformowała, że odsetek osób z 

wykształceniem wyższym plasuje się na około 5% do 8%. Dodała, iż jest to niewielki odsetek, co 

spowodowane jest między innymi tym, że wiele osób wyjeżdża poza teren Powiatu Kłobuckiego. 

Następnie podkreśliła, że forma staży skierowana jest przede wszystkim właśnie do osób młodych. 

Radny Maciej Biernacki – zwrócił uwagę, iż problem bezrobocia wśród osób młodych to problem 

światowy – w Polsce jest to około 25%, natomiast np. w Hiszpanii już ponad 50%. Stwierdził, że 

głównym powodem takiego stanu rzeczy jest kryzys. Dodał, iż w Polsce pokutuje jeszcze jedna 

kwestia, czyli polityka oświatowa. Napomknął, że jeżeli chodzi o oświatę, to najgorszą szkołą jest 

gimnazjum – jest to opinia fachowców. Następnie przypomniał, iż w ubiegłym roku Powiat Kłobucki 

wypadł  najgorzej  w  całym  województwie,  jeżeli  chodzi  o  egzamin  gimnazjalny  z  języka 

angielskiego. Radny Maciej Biernacki zaznaczył, że powiatowe urzędy pracy nie generują miejsc 

pracy. Nadmienił, iż jego zdaniem urzędy te zajmują się wieloma sprawami, którymi nie powinny 

się zajmować, jak np. wypłatą zasiłków dla osób bezrobotnych. Ponadto zauważył, że często jest 

tak, iż pracodawcy nie chcą zatrudniać młodych osób, ponieważ młody absolwent szkoły po prostu 

niewiele potrafi, jest więc niejako niedostosowany do rynku pracy. Oznajmił, że powinno się w jakiś 

sposób zachęcić przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Wspomniał także, iż w roku 

2000 lub 2001 bezrobocie na terenie Powiatu Kłobuckiego było jeszcze wyższe niż obecnie. 

Radna  Aniela  Stopa  –   nadmieniła,  iż  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  około  5  tys.  osób 

zarejestrowanych jest jako osoby bezrobotne. Zapytała czy Urząd Pracy prowadzi rozeznanie na 

temat tego ile osób w Powiecie mogłoby zostać jeszcze zarejestrowanych. Powiedziała, że wśród 

osób zarejestrowanych nie wszyscy mają prawo do zasiłku, ale wszyscy objęci są ubezpieczeniem 

zdrowotnym. Następnie wspomniała, iż w związku z systemem eWUŚ, w ewidencji  jest pewna 

grupa  osób  nieubezpieczonych  –  jakaś  ich  pula  została  już  przefiltrowana,  dotarli  do  nich 

pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej. Stwierdziła, że wspólnym interesem jest, aby maksymalną 

ilość tych osób objąć ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Pani Ewelina Kotkowska – powiedziała,  że pojawia się tutaj pewien dualizm zakresów działań. 

Zauważyła,  iż  urząd  pracy  to  instytucja,  która  w  pierwszej  kolejności  ma  pomóc  osobom 



bezrobotnym wejść na rynek pracy, a nie obejmować je ubezpieczeniem zdrowotnym – nie jest to 

podstawowe zadanie urzędów pracy. Zaznaczyła, że ubezpieczenie samo w sobie nie powinno 

zachęcać osób bezrobotnych do rejestrowania się w urzędzie pracy – zachętą do tego powinien 

być  fakt  pomocy  właśnie  w  zakresie  wejścia  na  rynek  pracy.  Napomknęła,  iż  ubezpieczenie 

zdrowotne bardzo często jest jednak motywacją i pretekstem do zarejestrowania się w urzędzie 

pracy. Następnie poinformowała,  że urząd z mocy ustawy nie kontroluje czy są jeszcze osoby 

niezarejestrowane jako bezrobotne a nie mające tego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

Radny  Piotr  Derejczyk  –  poprosił  o  rozszerzenie  informacji  o  strukturze  demograficznej 

bezrobotnych,  czyli  struktura  wieku  a  struktura  wykształcenia.  Zapytał  jak  to  wyglądało  na 

przestrzeni  ostatnich  kilku  lat,  czyli  od  momentu  wstąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej  kiedy 

nastąpiła  emigracja  –  jak  wyglądały  te  stopy  bezrobocia  w  tej  grupie  wiekowej,  jak  się  to 

kształtowało.  Zapytał  również  czy  Powiatowy  Urząd  Pracy  prowadzi  statystykę,  ewidencję 

dotyczącą  tego  w  jakim  okresie  absolwenci  podejmują  pracę,  czyli  po  jakim  okresie 

zarejestrowania w Urzędzie. Ponadto zapytał o efektywność form subsydiowanych – czy Urząd 

prowadzi statystykę mówiącą w jaki sposób ta forma subsydiowania pracy jest efektywna, czyli jak 

to  zatrudnienie  przebiega.  Dodał,  że  to  samo dotyczy  subsydiowania  w  postaci  wyposażenia 

stanowiska  pracy.  Napomknął,  iż  wiele  osób  z  tego korzysta  –  jest  to  bardzo  ciekawa forma 

subsydiowania. Radny Piotr Derejczyk poprosił także o przedstawienie informacji na temat tego ile 

osób podejmuje samozatrudnienie w ramach tej formy subsydiowania, ile jest zatrudnianych przez 

kogoś i jak to jest potem kształtowane w trwałości. Zwrócił się też z prośbą o określenie osób, 

które nie są objęte bezpośrednio wsparciem przez Urząd Pracy. Następnie wspomniał, iż Powiat 

Kłobucki  jest  powiatem  rolniczym.  Przypomniał,  że  rolnik  posiadający  więcej  niż  dwa  hektary 

przeliczeniowe gospodarstwa rolnego nie może się zarejestrować jako osoba bezrobotna, może co 

najwyżej być przez rok osobą poszukującą pracy,  po czym poprosił  o zobrazowanie skali  tego 

zjawiska.  

PKT 20 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11  00  ).  
Nie zgłoszono.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził  5-minutową przerwę w obradach XXI sesji  Rady 

Powiatu. 

PKT 10 – Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku 
pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem – c.d. 

Radny Józef Borecki – poruszył kwestię robót publicznych związanych z podtopieniami. Zapytał 

czy Burmistrz Krzepic wystąpił o pracowników interwencyjnych, którzy usuwaliby skutki powodzi na 



danym terenie.  Zapytał  również  czy Pan  Tadeusz Pułka,  jako  Dyrektor  Powiatowego Zarządu 

Dróg, może wystąpić o takich pracowników.  

Pani  Ewelina  Kotkowska  –  nadmieniła,  że  skutki  powodzi  będzie  można  pomóc  zlikwidować 

wykorzystując do tego roboty publiczne. Następnie poinformowała, iż Urząd Gminy w Krzepicach 

wystąpił o trzy osoby, natomiast Zakład Działalności Komunalnej o dwie bądź też trzy. Dodała, że o 

takie  osoby  wystąpił  również  Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  Napomknęła,  iż  około  5-6  osób 

przewidywanych  jest  do  skierowania,  po  otrzymaniu  przez  Urząd  stosownych  środków,  na 

czteromiesięczne  roboty  publiczne  z  koniecznością  późniejszego  zatrudnienia  –  co  najmniej 

miesięcznego.  Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oznajmiła,  że Powiat  nie może 

organizować  w  Zarządzie  Dróg  robót  publicznych,  może  natomiast  organizować  prace 

interwencyjne.  Wspomniała  także,  iż  większość  podmiotów  publicznych,  mając  możliwość 

zorganizowania np. robót publicznych, nie jest zainteresowana organizacją prac interwencyjnych 

na swoim terenie. Wyjaśniła, że jest to związane z kwestią dotyczącą refundacji wynagrodzenia. 

Odpowiadając na pytanie Radnego Piotra Derejczyka dotyczące liczby zarejestrowanych rolników 

jako osób poszukujących pracy powiedziała, iż na chwilę obecną takich osób zarejestrowanych 

jest 21. Dodała, że sądzi,  iż  około połowa tej ilości to rolnicy. Nadmieniła,  że jest to niewielka 

grupa, a Urząd Pracy nie ma zbyt wielkiej możliwości pomocy dla takich osób. Zauważyła również, 

iż składka krusowska to tak naprawdę jedyny bonus, jaki Urząd może tym osobom zaproponować 

–  stąd  też  niewielki  odsetek  rolników  zarejestrowanych  jako  osoby  poszukujące  pracy.  Pani 

Ewelina Kotkowska powiedziała,  że jeżeli  chodzi o kwestie związane z formami wsparcia i  ich 

efektywnością,  to  w  tym  roku  Urząd  Pracy  nie  badał  tego  zjawiska  –  takie  badania  były 

prowadzone  w  latach  poprzednich.  Zauważyła  jednocześnie,  iż  nie  ma  narzuconego  przez 

Ministerstwo  obowiązku  badania  efektywności  utrzymywania  się  dłużej  niż  12  miesięcy  form 

wsparcia,  między  innymi  dotacji  czy  doposażeń.  Następnie  poinformowała,  że  z  danych 

posiadanych  z  poprzednich  lat  wynika,  iż  od  2004  roku,  kiedy  to  pierwszy  raz  można  było 

realizować  to  zadanie,  takich  sytuacji,  gdy  w  okresie  12  miesięcy  firma  przestałaby  działać, 

odnotowano dwie. Podkreśliła, że są to więc szczątkowe przypadki, żeby w ciągu 12 miesięcy była 

konieczność żądania zwrotu środków uzyskanych w ramach dotacji na uruchomienie działalności 

gospodarczej.  Wspomniała  również,  iż  po  okresie  12  miesięcy,  dotacje  z  2004  i  2005  roku 

utrzymywały  się  jeszcze w 2011 roku w ilości  35%-40%,  czyli  ten  odsetek  był  dość  znaczny. 

Dodała,  że  jeżeli  chodzi  o  dotacje  udzielane  na  przestrzeni  ostatnich  dwóch  lat,  to  wskaźnik 

utrzymania  się  ich  na  rynku  pracy  powyżej  dwóch  lat  wynosi  około  85%.  Po  tym  okresie 

największa liczba działalności jest zamykanych, bo ZUS staje się mniej opłacalny. Napomknęła, że 

efektywność z uruchamianych działalności nie jest najgorsza. Ponadto poinformowała, że jeżeli 

chodzi  o  doposażenie  stanowisk  pracy,  czyli  o  tę  formę  gdzie  pracodawca  zatrudnia  osobę 

bezrobotną  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy  z  minimalnym  wynagrodzeniem  w  pełnym 

wymiarze czasu pracy, otrzymuje refundację doposażenia stanowiska pracy z Urzędu Pracy a nie 



wynagrodzenie tego pracownika, to Urząd nie bada tego zjawiska po okresie 24 miesięcy. Pani 

Ewelina Kotkowska zwróciła uwagę, iż w okresie 24 miesięcy bardzo często dochodzi do sytuacji, 

kiedy  takie  osoby są wymieniane  na kolejne  –  jeżeli  natomiast  pracodawca sam rezygnuje  z 

pracownika  skierowanego  przez  Urząd,  bądź  z  innych  przyczyn  nie  chce  dalej  utrzymywać 

stanowiska, dochodzi do zwrotu środków refundowanych na to stanowisko pracy. Od 2004 roku 

takich  sytuacji  było  kilka.  W większości  sytuacji  pracodawcy  uzupełniają  to  stanowisko  pracy 

kolejną  osobą  bezrobotną,  czyli  w  większości  sytuacji  nie  dochodzi  do  rozwiązania  umowy o 

doposażenie z tego tytułu. Wspomniała, że jeżeli chodzi o efektywność związaną z pozostałymi 

formami,  przede wszystkim ze stażami,  to Urząd Pracy oczekuje zatrudnienia po zakończonej 

formie realizacji – oczekuje tego zarówno na poziomie składania wniosków przez organizatorów 

poszczególnych form,  jak  również  później  zawiera  się  w umowach  zapis,  aby zobligować  ten 

podmiot do faktycznego zatrudnienia po zakończonej formie pomocy. Podkreśliła,  iż nie jest to 

wymóg ustawowy – jest on stosowany przez zdecydowaną większość urzędów, a narzucany jest 

na urzędy  przez wytyczne, w ramach których ubiegają się one o dodatkowe środki – czy to z 

rezerwy Ministra czy ze środków europejskich. Następnie powiedziała, że na pytanie dotyczące 

struktury wiekowej i struktury wykształcenia przygotuje odpowiedź pisemną.       

Radny Piotr Derejczyk – zapytał  jaki jest podział procentowy i kwotowy pomiędzy tymi dwoma 

działaniami  –  ile  przeznacza  się  na  samozatrudnienie,  na  wyposażenie,  a  ile  płaci  się  na 

doposażenie stanowisk.

Pani  Ewelina  Kotkowska  –  powiedziała,  iż  uszczegółowi  tę  kwestię  w  odpowiedzi  pisemnej. 

Nadmieniła,  że  gdyby  brać  pod  uwagę  tylko  ten  rok,  to  do  chwili  obecnej  uruchomiono  25 

doposażeń  stanowisk  pracy.  Dodała,  iż  w  kolejnych  wnioskach  składanych  do  Ministra  Pracy 

Urząd  ubiega  się  o  wsparcie  na  tę  formę  aktywizacji  osób  bezrobotnych  u  pracodawców. 

Następnie poinformowała, że dotacji planowanych do udzielenia było 59 – udzielonych zostało 55, 

4 są jeszcze nierozdysponowane. Zauważyła, iż w każdym roku dotacji jest zdecydowanie więcej – 

dwa lata temu było 124 dotacji, a w roku ubiegłym – 111. Napomknęła, że w roku bieżącym też 

pewnie udzielonych zostanie około 100 dotacji.  

Radny Piotr Derejczyk – powiedział,  że samozatrudnienie jest jakby promowaną przez politykę 

polskiego  rządu  formą  wychodzenia  z  bezrobocia  z  tym,  iż  w  wielu  przypadkach  to 

samozatrudnienie  jest  fikcyjne.  Zauważył,  że  Polska jest  krajem o największym odsetku osób 

samozatrudnionych  w  Europie.  Dodał,  iż  jego  zdaniem  jest  to  też  pewna  forma  ukrycia  albo 

przeniesienia na okres późniejszy dodatkowego bezrobocia, wskaźników bezrobocia. Następnie 

wspomniał, że około 31 tys. osób jest w bezpośredniej zależności zainteresowania urzędu pracy, 

pozostałe  24 tys.  osób aktywnych  zawodowo na terenie Powiatu Kłobuckiego – w tej  grupie 

mieszczą się rolnicy – tym zainteresowaniem objęci nie są.   



Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz 
aktywnych form walki z bezrobociem stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2012 rok.
Pan  Marian  Nowak  –  Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku  –  przedstawił  wraz  z 

uzasadnieniem  projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2012 rok. 

Radny Maciej  Biernacki  –  nadmienił,  iż  w  przedstawionym projekcie  uchwały  zabrakło  zapisu 

dotyczącego straty.  Zawnioskował o wprowadzenie do przedstawionego projektu paragrafu 2 o 

następującej treści: „Strata wymieniona w § 1 pkt 2 powiększy stratę z lat ubiegłych.”1  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem powyższej zmiany. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  213/XXI/2013  w  sprawie zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Kłobucku za 2012 rok  została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

PKT 12  –  Podjęcie  uchwały w sprawie  wprowadzenia  zmian w Statucie  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Radny   Jerzy  Kiepura  –  nadmienił,  iż  Statut  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku  został 

uchwalony w październiku. Zapytał dlaczego wówczas nie wprowadzono tych zmian. 

1 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 



Pan Marian Nowak – wyjaśnił,  iż w Statucie nie można trzymać jednostek, komórek, które nie 

wykonują działalności. Napomknął, że łączy się to z tym, o czym mówił wcześniej – jeśli nie uda 

się tego zakontraktować, trzeba będzie to wykreślić. Dodał, iż teraz jest odpowiedni czas na to,  

aby  znalazły  się  one  w  Statucie.  Nadmienił,  że  ZOZ  wystąpi  do  rejestru  Wojewody  o  ich 

zarejestrowanie. Następnie poinformował, iż jednostki te jeszcze nie działają, bo ZOZ czeka na 

kontraktowanie. Powiedział, że mogą one rozpocząć działalność najwcześniej z dniem 1 stycznia 

2014 roku – wcześniejsze wprowadzanie byłoby więc niecelowe. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura - odczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem powyższej zmiany. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała  Nr  214/XXI/2013  w  sprawie wprowadzenia  zmian  w  Statucie  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 13 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska  dotyczącego kontraktowania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w rodzaju  ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna.

Pan Marian Nowak – powiedział, że jest to najwyższy czas na podjęcie takiej uchwały, ponieważ 

ukazanie się  warunków kontraktowania oznacza, iż są one już zatwierdzone przez centralę NFZ – 

później w zasadzie nie ma już możliwości zmian. Dyrektor Zespołu Opieki zdrowotnej w Kłobucku 

podkreślił, że ważne jest, jakie NFZ wyznacza obszary kontraktowania świadczeń. Wspomniał, iż 

ostatnio  toczyło  się  dużo  dyskusji  na  temat  planowania  świadczeń,  bo  to  tworzy  barierę 

dostępności dla pacjentów. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 



Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 15 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  215/XXI/2013  w  sprawie przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna została podjęta 

i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 14  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Domu  Dziecka  im.  Janusza   
Korczaka w Kłobucku.
Pan Mariusz Pyrkosz – zastępca Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku – 

przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka 

im. Janusza Korczaka w Kłobucku. 

Radny  Jacek  Krakowian  –  zwrócił  uwagę,  iż  Statu  Domu  Dziecka  kończy  się  następującym 

zapisem: „Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.” Zapytał czy zapis ten nie powinien brzmieć, 

że Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Pani Barbara Kosińska-Bus – radca prawny Starostwa Powiatowego w Kłobucku – wyjaśniła, że 

uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. Nadmieniła, iż nie wie skąd w Statucie znalazł się przytoczony wyżej  

zapis  –  w pierwotnym tekście  go nie  było.  Dodała,  że  w tekście  przedmiotowego Statutu  nie 

powinno być tego zapisu. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 15 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  216/XXI/2013  w  sprawie uchwalenia  Statutu  Domu  Dziecka  im.  Janusza 
Korczaka w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 



PKT 15 – 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 nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 13 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 12

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 217/XXI/2013 w sprawie  zmian w budżecie Powiatu  Kłobuckiego  na  2013 rok 
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 16 – 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 nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 14 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 12

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 218/XXI/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok 
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 



PKT 17  –  Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę    w sprawie  określenia  trybu  prac  nad   
projektem uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego.
Pani  Katarzyna  Kurowska  –  Skarbnik  Powiatu  –  przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem  projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Powiatu Kłobuckiego.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 15 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała  Nr  219/XXI/2013  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  trybu  prac  nad 
projektem uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego została podjęta i  stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

PKT  18  –  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę    w  sprawie  ustalenia  składu  stałych   
Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.
Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  przedstawił  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 14 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 14

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 220/XXI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji 
Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 



PKT 19 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
Pan  Tadeusz  Pułka  –  odpowiadając  na  pytanie  Radnego  Piotra  Derejczyka  dotyczące  ulicy 

Ułańskiej  i  niefunkcjonującego  odwodnienia  powiedział,  że  to  zjawisko  wystąpiło  w  okresie 

intensywnych podtopień. Dodał, iż trzeba dokonać przeglądu tego odwodnienia, należy również 

sprawdzić czy jakieś studzienki nie są niedrożne.  Wyjaśniając kwestię inwestycji  na tej  drodze 

stwierdził, że jego zdaniem powinny być zaangażowane większe środki – są tam już nowe chodniki 

i powinna pojawić się też na tej ulicy nowa nawierzchnia. Następnie powiedział, że jeżeli chodzi o 

wykaszanie poboczy, to w pierwszej kolejności koszone są pobocza przy drogach wojewódzkich, 

Dodał,  iż  koszone  są  też  pobocza  przy  drogach  powiatowych,  jednak  w  tym  okresie  jest  to 

niewystarczające.  Zauważył,  że  dotychczas  zatrudniano,  przynajmniej  jednorazowo,  firmy 

zewnętrzne. Napomknął, iż był to wydatek rzędu 30-35 tys. zł. w skali roku. Podkreślił, że nie jest  

to skutek zaniedbania ze strony Powiatowego Zarządu Dróg, po czym poinformował,  iż będzie 

prosić Zarząd Powiatu, aby ewentualnie uwzględnił taki wydatek po to, aby PZD mogło posiłkować 

się firmami zewnętrznymi. Odnosząc się do sprawy dotyczącej  brak przepustu na drodze Miedźno 

– Mokra powiedział, że generalnie przy niektórych posesjach brakuje przepustu, szczególnie na 

odcinku  od  pomnika  w  stronę  Wapiennika.  Nadmienił,  iż  pokazały  się  tam  też  podtopienia. 

Wspomniał, że przekopywano awaryjnie fragment rowu, gdzie posesja była praktycznie otoczona 

wodą. Następnie zwrócił uwagę, iż ludzie budują domy w miejscach narażonych na podtopienia, a 

ta sytuacja jest praktycznie z roku na rok coraz gorsza ze względu na coraz bardziej obfite opady. 

Pan  Tadeusz  Pułka  powiedział,  że  przepust  przy  posesji  Pana  Sykuły  zostanie  sprawdzony. 

Przypomniał również, iż temat przepustu przy kapliczce pojawia się już od kilku lat. Zauważył, że 

jest  tam  teren  zalewowy.  Ponadto  zaznaczył,  iż  nie  zrobiono  tego  z  powodu  braku  środków 

finansowych.  Dodał,  że  w roku bieżącym praktycznie  wszystkie  środki,  które  były  w budżecie 

przeznaczone na takie rzeczy,  pochłonęła niestety zima. Napomknął również, iż mieszkańcy w 

czasie,  kiedy były lata bardzo suche, likwidowali  przepusty,  likwidowali  rowy.  Odpowiadając na 

pytanie  Radnego  Andrzeja  Kały  dotyczące  wyrwy  za  Bieżeniem  powiedział,  że  zostanie  to 

sprawdzone i uzupełnione. Wyjaśniając kwestię skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza z ulicą Gwiezdną 

zapewnił, iż sprawdzi to i uzupełni oznakowanie. Wspomniał, że po raz pierwszy spotkał się z tym 

tematem. Udzielając odpowiedzi na zapytanie Radnego Jacka Krakowiana dotyczące drogi Nowa 

Wieś – Ostrowy przypomniał,  że droga ta była kilkakrotnie zgłaszana w ramach Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  –  niestety  została  odrzucona.  Później  został  złożony  do  Marszałka 

wniosek,  aby  z  oszczędności,  które  pozostały  na  projektach,  pozyskać  te  środki.  Marszałek 

przesłał pismo, iż ma to na uwadze i jeżeli będą środki, to zostaną one przekazane. Nadmienił, że 

wystąpiono też w ramach środków powodziowych, jest dokumentacja, stosowny wniosek został 

złożony – dotyczył on szkód z roku 2012. Teraz składana była cała lista szkód powodziowych – 

łącznie około 18 pozycji  – i  powtórzono ten wniosek.  W przypadku pozytywnej  decyzji  komisji 

weryfikacyjnej, droga ta będzie traktowana jako priorytetowa. Odpowiadając na pytanie dotyczące 

drogi Kłobuck – Wręczyca poinformował, że w dalszym ciągu trwa wybór wykonawcy. 



Radny Piotr Derejczyk – poprosił o dokonanie podsypania poboczy przy drodze Mokra – Miedźno. 

Zwrócił  się  również z prośbą o pisemną informację na temat wykorzystania samochodu marki 

Unimog – poprosił o przedstawienie harmonogramu, zatrudnienia. Zapytał też jak pojazd ten jest 

użytkowany na drogach powiatowych.  

Pan Tadeusz Pułka –  powiedział,  że  droga Mokra –  Miedźno jest  bardzo wąska  i  dlatego te 

pobocza są tam non stop rozjeżdżane i  wybijane.  Następnie  wspomniał  o  frezie,  który został 

zebrany  podczas  remontów przy  drogach  wojewódzkich.  Dodał,  iż  będziemy on  sukcesywnie 

wywożony i używany do podsypywania poboczy. 

Radny Józef Borecki – zapytał czy Dyrektorowi wiadomo coś na temat zarzutów stawianych na 

sesji  Rady  Gminy  w  Krzepicach,  zwłaszcza  przez  Wiceprzewodniczącego  Zbigniewa  Kulej, 

dotyczących prac prowadzonych na terenie miasta Krzepice. Wyjaśnił, że chodzi o światłowody. 

Pan Tadeusz Pułka – poinformował, iż na terenie Gminy Lipie, Gminy Krzepice i Gminy Opatów 

realizowany jest duży projekt dostępu do szerokopasmowego internetu. Nadmienił, że Powiatowy 

Zarząd Dróg wyraża w niektórych przypadkach zgodę na podwieszenie kabli na słupach, w innych 

zaś na wkopanie ich gdzieś w poboczach. Napomknął również, iż czasami zdarzają się sytuacje, 

że trzeba rozebrać fragment chodnika. Zauważył, iż nie są to duże szkody. Następnie wspomniał, 

że na terenie  Gminy Lipie  większość tych robót  została  już  wykonana.  Ponadto  zaznaczył,  iż 

każdorazowo wydawana jest zgoda, pod pewnymi warunkami, na zajęcie pasa i za to pobierane są 

też  opłaty  –  są  to  środki,  które  powinny  być  wydatkowane  po  okresie  gwarancji  na  jakieś 

ewentualne szkody powstałe z tego tytułu.  

Radny Maciej  Biernacki – odpowiadając na interpelację Radnej  Danuty Strugińskiej  w sprawie 

przeznaczenia nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Waleńczowie przypomniał, iż mówił o tym 

już na poprzedniej sesji – informował wówczas, że planowane jest tam przeniesienie jednej, być 

może  dwóch,  rodzinek.  Na  razie  przeszkodą  jest  plan  zagospodarowania  przestrzennego. 

Powiedział,  że  wie,  iż  Wójt  Bogdan  Sośniak  prawdopodobnie  wyłonił  już  urbanistę,  który 

przeprowadzi prace urbanistyczne – niestety jest to proces długotrwały i stąd te opóźnienia. Radny 

Maciej  Biernacki powiedział,  że w pierwszej kolejności Zarząd Powiatu zwrócił  się z do Gminy 

Opatów  z  propozycją  przekazania  tej  nieruchomości.  Propozycja  ta  dotyczyła  prowadzenia 

warsztatów terapii zajęciowej – Gmina jednak nie była zainteresowana taką formą prowadzenia 

działalności. Dodał, iż trwają prace, aby dokonać zmian w planie. Napomknął, że później budynek 

ten będzie modernizowany, aby dostosować go do potrzeb Domu Dziecka. Następnie wspomniał, 

iż  na  sesji  podjęta  była  uchwała  w  sprawie  zmian  w  budżecie  –  środki,  które  pierwotnie 

zaplanowane  były  w  grudniu  ubiegłego  roku  w  kwocie  300  tys.  zł.  na  dostosowanie  tych 

nieruchomości  na potrzeby Domu Dziecka,  zostały  dzisiaj  na  sesji  rozdysponowane;  środki  te 



zostaną przeznaczone na prace przy Zespole Szkół w Krzepicach.  

Radny Jerzy Kiepura – zauważył, iż prace urbanistyczne trwają długo, szkoła od września nie jest 

eksploatowana, a wraz z nadejściem zimy trzeba będzie ten budynek ogrzewać. Zapytał jak długo 

to potrwa. 

Radny Maciej  Biernacki – powtórzył,  iż  są pewne działania,  które muszą zostać podjęte przez 

Gminy,  a nie przez Powiat.  Powiedział,  że był  na sesji  Rady Gminy Opatów i  zgłosił  problem. 

Dodał, iż korespondencja w tym zakresie prowadzona jest od listopada zeszłego roku i do tej pory 

prace urbanistyczne jeszcze się  nie  zaczęły.  Nadmienił  również,  że  budynek będzie  w jakimś 

zakresie ogrzewany, aby nie uległ zniszczeniu. Zapewnił, iż obiekt ten jest zabezpieczony – jest 

gospodarz, który się nim opiekuje.  

Pani  Iwona Mercik  – Naczelnik  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  Starostwa  Powiatowego w 

Kłobucku – wspomniała, że w dniu 19 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o kierujących 

pojazdami.  Poinformowała,  iż  artykuł  109  wspomnianej  ustawy  stanowi,  że  starosta  wydaje 

zezwolenie  na kierowanie  pojazdem uprzywilejowanym w drodze administracyjnej  za  opłatą  w 

wysokości  50  zł.  osobie,  która  spełnia  wymogi  określone  w  danej  ustawie.  Następnie 

przypomniała, że dotychczas takie zaświadczenie wystawiał np. wójt. Dodała, iż zaświadczenia te 

muszą być wymienione w ciągu sześciu miesięcy na zezwolenia. Pani Iwona Mercik powtórzyła, że 

ustawa weszła w życie 19 stycznia, natomiast rozporządzenie 24 maja – w związku z tym, że 

zostało  niewiele  czasu na tę  wymianę,  skontaktowano się  ze wszystkimi  gminami  z  prośbą o 

zweryfikowanie tych wszystkich dokumentów, przesłano wnioski i poproszono o zgłaszanie się do 

Wydziału Komunikacji i Transportu. Nadmieniła, że na chwilę obecną złożonych  zostało tylko 14 

wniosków,  zaś  do  wymiany  będzie  prawdopodobnie  około  250.  Podkreśliła  również,  iż 

zaświadczenia muszą zostać wymienione do 19 lipca bieżącego roku.   

Starosta  Roman  Minkina  –  powiedział,  że  jest  to  poważny  problem,  zwłaszcza,  że  dotyczy 

ochotniczej straży pożarnej, służby zespołu opieki zdrowotnej. Nadmienił, iż wszystkie te decyzje 

muszą być zweryfikowane, przedłużane. Dodał, że  na dzień dzisiejszy niestety nie ma możliwości, 

aby odejść od tych opłat.   

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, iż uważa, że przepis jest absurdalny i zły. Zaznaczył, że skoro 

przepisy  są  źle  podejmowane  czy  pisane  w  ministerstwach,  powinno  się  w  tej  sprawie 

interweniować.  Następnie  poprosił,  aby  dokumenty  te  można  też  było  odbierać  w  gminach, 

ponieważ  druhom strażakom łatwiej  będzie  przyjść  do  gminy  niż  odbierać  je  bezpośrednio  w 

Starostwie. Radny Piotr Derejczyk wspomniał, iż w rozporządzeniu jest kilka przepisów, które jego 

zdaniem są absurdalne – Rada Powiatu bądź Zarząd powinna wystąpić o ich zmianę i zastosować 



wszelkie możliwe środki, aby wpłynąć na zmianę tego przepisu prawa. Dodał, że należy mieć na 

uwadze fakt, iż ludzie ci wykonują tę pracę ochotniczo – nie jest to, tak jak w przypadku kierowców 

zawodowych, czynny zawód. Podkreślił, że jest to zupełnie inna sytuacja niż w przypadku druha 

strażaka, który robi to z dobroci serca i ochotniczo. Stwierdził, iż powinno to być odzwierciedlone w 

przepisach  prawa,  po  czym  poprosił  o  możliwe  jak  najbardziej  elastyczne  potraktowanie  tych 

wniosków. Powiedział również, że trzeba zwrócić uwagę, iż rozporządzenie jest z połowy maja, a 

weszło w życie niecały miesiąc temu. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

PKT 21 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Jacek Krakowian – powiedział, że brakuje mu udziału parlamentarzystów, posłów w sesjach 

Rady  Powiatu.  Zapytał  czy  Przewodniczący  planuje  zaprosić  na  obrady  posłów  ziemi 

częstochowskiej  oraz  Marszałka.  Poprosił  Przewodniczącego  Rady  o  rozważenie  takiej 

możliwości. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zwrócił uwagę, że Wojewoda, Marszałek oraz posłowie są 

zapraszani na sesje Rady Powiatu. 

PKT 22 – Zakończenie XXI Sesji Rady Powiatu.
W związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad  sesji  Przewodniczący  Rady 

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

Powiatu w Kłobucku.                     

                    

                                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                            w  Kłobucku
                                                                                                        Zbigniew Pilśniak

Protokołowała: Kamila Serwińska                


