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PROTOKÓŁ NR XXVII/2014

Z XXVII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU

Z DNIA 30   MAJA   2014 ROKU  

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 905

Zakończyła się o godz. 1135

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 XXVI 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. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  221/XXII/2013 Rady  Powiatu  

w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa 

Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 



granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do 

Sejmiku Województwa Śląskiego.

12. Prezentacja Ministerstwa Pracy i  Polityki  Społecznej dotycząca poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego  - prowadzący Pan Jacek Chyliński.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.

 Uchwała  Nr  4100/72/VI/2014  z  dnia  10  kwietnia  2014  roku  VI  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii 

o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu  w  Kłobucku  sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2013 rok.

14. Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.

15. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok.

 Uchwała  Nr  4100/VI/108/2014  z  dnia  15  maja  2014  roku  VI  Składu 

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.   

18. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).

19. Wnioski i oświadczenia Radnych.

20. Zakończenie XXVII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przekazał, że Radny Jerzy Sądel złożył pismo informujące, iż 

z dniem 30 maja 2014 roku zrzeka się mandatu radnego w związku z wyrażeniem zgody na 

przyjęcie  mandatu  posła  Rzeczypospolitej  Polskiej.  W  związku  z  powyższym,  poprosił  o 

wprowadzenie  w  punkcie  17  porządku  obrad  XXVII  Sesji  Rady  Powiatu  projektu  uchwały  w 

sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

Następnie poddał pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad.

Głosował  o 20 radnych, w tym :  

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

 głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Propozycja zmiany porządku obrad została przyjęta.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.



Głosował  o 20 radnych, w tym :  

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

 głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0  

Zmieniony porządek obrad XXVII 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 XXVI 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. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  221/XXII/2013 Rady  Powiatu  

w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa 

Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do 

Sejmiku Województwa Śląskiego.

12. Prezentacja Ministerstwa Pracy i  Polityki  Społecznej dotycząca poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego  - prowadzący Pan Jacek Chyliński.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.

• Uchwała  Nr  4100/72/VI/2014  z  dnia  10  kwietnia  2014  roku  VI  Składu  Orzekającego 

Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie opinii  o  przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

14. Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.

15. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok.

• Uchwała  Nr  4100/VI/108/2014  z  dnia  15  maja  2014  roku  VI  Składu  Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.   

19. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).

20. Wnioski i oświadczenia Radnych.

21. Zakończenie XXVII Sesji Rady Powiatu. 

Starosta Roman Minkina – w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu pogratulował Panu Jerzemu 

Sądlowi i wręczył mu kwiaty.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – podziękował i poinformował o swoich wstępnych planach. 

PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

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

Powiatu.   

Głosował  o 20 radnych, w tym :  

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

 głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XXVI 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 30 kwietnia  

2014 roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina. 

Radny Jacek Krakowian – zapytał czy Starosta wie kiedy będzie otwarcie Polomarketu. Wspomniał 

o istniejącym zagrożeniu związanym z blokadą ronda. Dodał,  że od strony Łobodna nie widać 

żadnych prac związanych z wjazdem do tego marketu. Powiedział, iż grozi wjazd prosto z ronda z 

ulicy  Zamkowej  –  widać  wyraźnie,  że  jest  tam  przygotowywany  wjazd  i  wyjazd.  Zapytał  czy 

Starostwo i Policja przyjrzeli się tej sprawie. 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż ten temat jest mu znany. Przypomniał, że Zarząd Dróg 

Wojewódzkich  wydał  warunkowe  dopuszczenie  zjazdu  z  drogi  wojewódzkiej  DW492  tzw. 

prawoskrętem. Następnie poinformował,  iż poprosił  już powiatowego inspektora budowlanego o 

zajęcie się tą sprawą. Ze wstępnych informacji wynika, że wszystko jest zgodnie z dokumentacją, 

z pozwoleniami. Wyjaśnił również, iż w przypadku drogi powiatowej, też jest wydana decyzja tylko i 

wyłącznie  na  tzw.  prawoskręt.  Napomknął,  że  dobrze  byłoby  zorganizować  spotkanie  z 

inwestorem.  Ponadto  zaznaczył,  iż  Policja  w  odpowiednim  czasie  też  będzie  musiała 

ustosunkować się do tej sprawy. Dodał, że nie wie kiedy może być otwarcie tego marketu. 

Pan Tomasz Górka – zastępca Komendanta Powiatowego Policji  w Kłobucku – powiedział,  że 

każda zmiana organizacji ruchu musi być uzgodniona z Policją. Dodał, iż przyjrzy się tej sytuacji i 

dokona kontroli. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono. 



PKT 8 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu.

Nie było. 

PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji  o wnioskach podjętych przez Komisje  w 

okresie między sesjami.     

Wniosek Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

Radny  Henryk  Drabik  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  – 

poinformował,  że  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  dla  Zarządu 

Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok zostanie przedstawiony w punkcie 15 porządku obrad.   

PKT 10 – Podjęcie uchwały    w sprawie zmiany uchwały Nr  221/XXII/2013   Rady Powiatu    

w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku     w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek   

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego  .  

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

Starostwa  Powiatowego  w  Kłobucku  –  przedstawił  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w 

sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 

roku  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu 

kłobuckiego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała  Nr  262/XXVII/2014  w  sprawie zmiany uchwały  Nr  221/XXII/2013  Rady  Powiatu  

w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu  kłobuckiego  została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu z sesji.



PKT  11  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku   

Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w 

wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w 

sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  w sprawie  podziału 

Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, iż uważa, że Rada przedstawiony projekt uchwały powinna 

zaopiniować negatywnie. Wyjaśnił, iż powinno się ujednolicić normę przedstawicielską do okręgu 

wyborczego w wyborach do Sejmu i przyłączyć Powiat Lubliniecki do naszego okręgu wyborczego 

–  wtedy  w  okręgu  numer  pięć  byłoby  sześć  mandatów,  w  okręgu  numer  cztery  norma 

przedstawicielska też wychodziłaby do sześciu mandatów.  

Radny Maciej Biernacki – powiedział, że jego wniosek jest zbieżny z wnioskiem Radnego Piotra 

Derejczyka. Dodał, iż zgadza się z powyższym uzasadnieniem. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Radny Maciej Biernacki – zauważył, iż Przewodniczący Rady powinien poddać pod głosowanie 

wniosek Radnego Piotra Derejczyka – w wyniku tego głosowanie zmianie uległaby treść zapisu 

przedmiotowej uchwały. Poprosił o poddanie wspomnianego wniosku pod głosowanie.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak  –  zapytał  kto z  radnych jest  za wnioskiem Radnego Piotra 

Derejczyka. 

Głosowało 21 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Wniosek Radnego Piotra Derejczyka został przyjęty.

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

Radny Maciej Biernacki – nadmienił,  iż z treści uchwały nie wynika to, co zostało powiedziane 



podczas obrad. Poprosił, aby przy przekazywaniu tej uchwały, ta intencja została wyrażona – czyli, 

aby do tej uchwały było odpowiednie uzasadnienie.  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 21 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 21

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  263/XXVII/2014  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku 

Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w 

wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu 

z sesji.

PKT  13  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie   zatwierdzenia  sprawozdań  finansowych  oraz   

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.

• Uchwała Nr 4100/72/VI/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku VI  Składu Orzekającego   

Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie opinii  o  przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

Pani  Katarzyna  Kurowska  –  Skarbnik  Powiatu  –  przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem  projekt 

uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdań  finansowych  oraz  sprawozdania  z  wykonania 

budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 21 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1



Uchwała  Nr  264/XXVII/2014  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdań  finansowych  oraz 

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Kłobuckiego  za  2013  rok  została  podjęta  i 

stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 19 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 10  00  ).  

Nie zgłoszono.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – zarządził przerwę w obradach XXVII Sesji Rady Powiatu.

PKT  12  –  Prezentacja  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  dotycząca  poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego - prowadzący Pan Jacek Chyliński.

Pan  Jacek  Chyliński  –  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Wiedzy  Obywatelskiej  –  przedstawił 

informację na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Informacja dotycząca poradnictwa prawnego i obywatelskiego stanowi załącznik do protokołu 

z sesji. 

Radny Maciej Biernacki – napomknął, iż przedstawione zostały trzy koncepcje, więc nie wie, do 

której  ma się odnieść.  Powiedział,  że ma jedną zasadniczą uwagę –  jego zdaniem całe zło  i 

problemy  w  społeczeństwie  biorą  się  od  góry,  czyli  od  tego  kto  to  prawo  stanowi,  kto  je  

przygotowuje. Dodał, iż prawo jest zagmatwane, jest tyle bubli prawnych przygotowanych przez 

urzędników w Warszawie nie znających życia, którzy po tym, jak narobią problemów, wpadają na 

pomysł,  żeby  doradzać  jak  w  tym  gąszczu  sobie  radzić.  Zauważył,  że  gdyby  prawo  było 

stanowione  inaczej,  nie  byłoby  takich  koncepcji.  Podkreślił,  iż  prawo  powinno  być  proste, 

przejrzyste,  zrozumiałe  dla  zwykłego  obywatela.  Ponadto  napomknął,  że  miał  wątpliwą 

przyjemność  rozmawiać  nie  raz  z  przedstawicielami  Ministerstwa  zgłaszając  różne  problemy i 

próbując wyjaśniać przepisy – niewiele informacji udało mu się uzyskać od osób, które to prawo 

przygotowują. Następnie zadał pytanie dotyczące okresu finansowania.

Pan Jacek Chyliński – wyjaśnił, iż był przekonany, że po roku prac w Ministerstwie dostanie do 

prezentacji jedną koncepcję i o wiele więcej informacji szczegółowych i konkretnych. Powiedział, 

że zgadza się z Radnym Biernackim. Dodał, iż dostrzega luki prawne i złe interpretowanie prawa – 

zamierzone bądź nie – przez urzędników. Zaznaczył, że w chwili obecnej sam system poradnictwa 

prawnego jest w konsultacjach międzyresortowych – jest to jedyna konkretna odpowiedź. Jeżeli 

natomiast chodzi o koszty 200-500 mln, to jest to oczywiście szacunek, badania. Podkreślił, że 

osobiście uważa, iż ta usługa jest bardzo potrzebna.      

Radny Piotr  Derejczyk – zauważył,  iż  problem bezpłatnego poradnictwa jest  problemem, który 



trzeba rozwiązać. Nadmienił, że nie należy się zniechęcać do tego, iż powstały trzy koncepcje – 

powinno się dążyć do wypracowania na ich bazie jednej, która przynajmniej pilotażowo zostałaby 

wdrożona.  Podkreślił,  że  najważniejszym  problemem  jest  problem  finansowania  tego  zakresu 

usług.  Dodał,  iż  wydaje mu się,  że najlepiej  przedstawia to wszystko koncepcja pierwsza albo 

trzecia – poszerzyłby jednak dostęp do bezpłatnego poradnictwa na poziomie gminy ze względu 

na  powszechność.  Radny  Piotr  Derejczyk  zwrócił  uwagę  na  słaby  system  organizacji 

pozarządowych,  które  świadczą  na  terenach  wiejskich  dostęp  do  poradnictwa  prawnego. 

Napomknął, że jego zdaniem, podmiotem, który powinien być za to odpowiedzialny jest gmina. 

Radny Maciej  Biernacki – stwierdził,  iż  trzeba tak stanowić prawo, aby później  nie trzeba było 

tworzyć tego typu rozwiązań. Powiedział, że prace trwają rok, są trzy koncepcje, a dalej to nie 

funkcjonuje. Dodał, iż przypuszcza, że gdyby wzięły się za to samorządy, to już dawno byłoby to 

załatwione.  

Radny  Jacek  Krakowian  –  powiedział,  że  podziela  pogląd  Radnego  Macieja  Biernackiego. 

Zauważył, iż obecnie tworzy się takie prawo, którego nie rozumieją nawet urzędnicy – najbardziej 

przykre  jest  jednak  to,  że  tego  prawa  nie  rozumieją  ludzie  w  Ministerstwach.  Stwierdził,  iż 

przedstawione powyżej koncepcje dotyczące poradnictwa prawnego i obywatelskiego są wirtualne 

– w rzeczywistości tak naprawdę nie ma to racji bytu. Dodał, że według niego są to instytucje, które 

powstają po to, by czerpać środki finansowe.  

Pan Jacek Chyliński – nadmienił, iż stowarzyszenie, w którym działa funkcjonuje już trzy lata i w 

ramach jego działalności udzielono sześć tysięcy porad. Poinformował również, że stowarzyszenie 

to  finansowane  jest  po  części  przez  Gminę  Kraków z  funduszy  europejskich,  a  po  części  z 

darowizn. 

Radny Piotr Derejczyk – zgodził się z tym, że jakość prawa stanowionego w Polsce jest słaba, 

marna. Zauważył jednak, iż Pan Jacek Chyliński przybył na sesję, aby powiedzieć co zrobić, by 

zwykły obywatel był w tym gąszczu prawa prowadzony tak, aby na tym nie stracił i nie przegrał.  

Dodał, że Pan Chyliński reprezentuje projekt, który ma wypracować koncepcję budowania takiego 

systemu. Napomknął, iż system taki od wielu lat funkcjonuje w innych państwach. Zaznaczył, że 

Powiat powinien postarać się wdrożyć ten projekt.  

Radny Jacek Krakowian – nadmienił, iż jego zdaniem bardziej praktyczne będzie uruchomienie w 

biurze posła Jerzego Sądla radcy prawnego, niż bawienie się w takie rzeczy.   

Radny Maciej Biernacki – powiedział, że najprostszym rozwiązaniem byłoby przekazanie środków 

finansowych do gminy lub powiatu w celu zatrudnienia prawnika. Dodał, iż prawo jest jedno i nie 



potrzebuje koncepcji. Nadmienił również, że tworzy się ciała, które służą nie wiadomo komu.  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

PKT 14 – Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.

Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2013 

rok.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok stanowi załącznik do protokołu z 

sesji. 

PKT 15 – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok.

• Uchwała  Nr  4100/VI/108/2014  z  dnia  15  maja  2014  roku  VI  Składu  Orzekającego   

Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

Radny Henryk Drabik  – odczytał  treść wniosku Komisji  w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2013  rok.  Następnie  przedstawił  treść  uchwały  Nr 

4100/VI/108/2014  z  dnia  15  maja  2014  roku  VI  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Kłobucku. 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań.

 

PKT 16 – Podjęcie uchwały   w sprawie   absolutorium dla Zarządu Powiatu.  

Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  poprosił  Komisję  Uchwał  i  Wniosków  o  przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 



Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 21 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 3

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Głosowanie było jawne. 

Uchwała Nr 265/XXVII/2014 w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu  została podjęta i 

stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Starosta Roman Minkina - podziękował Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium. Złożył również 

podziękowania naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego.  

PKT 17 – Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 21 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 20

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 266/XXVII/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta i stanowi 

załącznik do protokołu z sesji.

 PKT 18 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Nie było. 

PKT 20 – Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Zenon Witek – poruszył kwestię dotyczącą wniosku Komisji Budżetu i Finansów w sprawie 

przyznania  nagrody  pieniężnej  dla  Skarbnika  Powiatu.  Powiedział,  że  absurdem  jest,  iż 

przewodniczący Komisji wnioskuje o nagrodę dla pracownika. Dodał, że od tego jest pracodawca, 

czyli Starosta. Następnie napomknął, iż z tego co wie, taki wniosek w ogóle nie był głosowany na 

posiedzeniu Komisji. Nadmienił również, że taki wniosek stawia osobę, której dotyczy, a która być 



może wcale nie chciała, aby był on podejmowany, w bardzo niezręcznej sytuacji.  

Radny Andrzej Kała – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku – 

powiedział,  że z pokorą przyjmuje uwagi Radnego Witka. Podkreślił,  iż  wniosek został  złożony 

przez wnioskodawcę, a następnie przyjęty w głosowaniu przez członków Komisji.  Jednocześnie 

zaznaczył,  iż  intencją  Komisji  oraz  wnioskodawcy  nie  było  wchodzenie  w  kompetencje 

pracodawcy. Dodał, że w imieniu Komisji podtrzymuje wcześniej złożony wniosek. Radny Andrzej 

Kała  podziękował  Staroście  i  Dyrektorowi  Powiatowego Zarządu  Dróg  za  częściowe załatanie 

dziur na drodze stanowiącej objazd do Kłobucka. Przypomniał także o konieczności znalezienia 

środków finansowych i podejmowania szybkich działań w celu naprawy drogi Pierzchno - Libidza 

po zakończeniu inwestycji związanej z przebudową drogi Kłobuck – Wręczyca.    

Pan Jerzy Sądel – odnosząc się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów wyjaśnił, iż wprowadził w 

błąd Radnego Zenona Witka mówiąc, że nie było głosowania nad takim wnioskiem. Poinformował, 

iż był wówczas przez chwilę nieobecny na posiedzeniu Komisji. Jednocześnie podkreślił, że od 

samego początku był przeciwny temu wnioskowi. Dodał, iż niezadowolenie wyrażała sama Pani 

Katarzyna  Kurowska.  Napomknął,  że  przedmiotowy  wniosek  przegłosowano  podczas  jego 

nieobecności. 

Radny Maciej  Biernacki  – powiedział,  że taki  wniosek w ogóle nie powinien być przedmiotem 

głosowania. Dodał, iż nagradzanie pracowników należy do kompetencji Starosty. 

Pani  Katarzyna Kurowska –  powiedziała,  że  czuje  się  niezręcznie  słuchając  tych wypowiedzi. 

Dodała, iż miło jej słyszeć dobre słowa pod adresem jej osoby. Zaznaczyła jednocześnie, że na jej  

pracę  składa  się  praca  całego  zespołu  Wydziału  Finansowego,  jak  również  Zarządu  i  całego 

Starostwa.  Nadmieniła,  iż  największą  nagrodą  są  dla  niej  te  miłe  słowa  –  jest  to  dla  niej 

wystarczające.    

Radny Henryk Drabik – zwracając się do Pana Jerzego Sądla wspomniał, że jego partia troszczy 

się teraz o rolników, o ich przychody. Przypomniał, iż izby rolnicze złożyły projekt w sprawie uboju 

rytualnego bydła. Zapytał jak zachowa się Pan Sądel – czy zarżnie bydło czy rolnika.   

Pan Jerzy Sądel – powiedział, że w tej kwestii zgadza się całkowicie ze stanowiskiem Prawa i 

Sprawiedliwości. Dodał, iż w tym przypadku jego zdanie jest dokładnie takie samo. 

Nie zgłoszono więcej wniosków ani oświadczeń. 



PKT 21 – Zakończenie XXVII Sesji Rady Powiatu.

W związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad  sesji  Przewodniczący  Rady 

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

Powiatu w Kłobucku.                     

                    

                                                                                        

                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                            w  Kłobucku

                                                                                                         Zbigniew Pilśniak

 Protokołowała: Kamila Serwińska                


