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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2014

Z XXVIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU

Z DNIA 26   CZERWCA   2014 ROKU

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 905

Zakończyła się o godz. 1140

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.

Realizując czynności  proceduralne Pan Zbigniew Pilśniak stwierdził,  że w sesji  uczestniczy 16

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 XXVII 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  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki

Zdrowotnej w Kłobucku za 2013 rok. 

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  kontraktowania  opieki

zdrowotnej w rodzaju leczenia stacjonarnego w zakresie geriatrii.



13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie utworzenia  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Krzepicach.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie utworzenia  Centrum  Administracyjnego  Obsługi  Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku.

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

Kłobucku.

16. Podjęcie uchwały  zawierającej stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2015 rokiem Jana

Długosza.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu

Kłobuckiego na lata 2014-2025.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg

powiatowych dotyczących budowy chodników i budowy parkingu.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie powierzenia  Gminie  Miedźno  zadań  publicznych  

z zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy chodników.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

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

23. Wnioski i oświadczenia Radnych.

24. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Powiatu.

Wicestarosta  Henryk  Kiepura  –  poprosił  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  następujących

projektów uchwał:

1/ w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli  w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki, 

2/ zmieniającej uchwałę Nr 205/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku

w sprawie  określenia  zasad  rozliczania  zasad  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin

zajęć nauczycieli,  dla których ustalony plan zajęć jest  różny w poszczególnych okresach roku

szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  obowiązkowego  wymiaru  godzin  nauczycieli,

którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  oraz  zwalniania  ich  od

obowiązku  realizacji  tygodniowego  wymiaru  godzin,  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru

godzin zajęć pedagogów i  psychologów w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat

Kłobucki,

3/ w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok,

4/ w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2025,

5/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku

i umieszczenie ich odpowiednio w punktach 17, 18, 21, 22 i 25 porządku obrad XXVIII sesji Rady

Powiatu.  



Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  poddał  pod  głosowanie  proponowaną  zmianę  porządku

obrad.

Głosował  o 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 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 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0  

Zmieniony porządek obrad XXVIII 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 XXVII 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  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki

Zdrowotnej w Kłobucku za 2013 rok. 

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  kontraktowania  opieki

zdrowotnej w rodzaju leczenia stacjonarnego w zakresie geriatrii.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie utworzenia  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Krzepicach.



14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie utworzenia  Centrum  Administracyjnego  Obsługi  Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku.

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

Kłobucku.

16. Podjęcie uchwały  zawierającej stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2015 rokiem Jana

Długosza.

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  niektórych

nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr  205/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z

dnia 4 września 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania zasad tygodniowego

obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których ustalony  plan  zajęć  jest

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  zasad udzielania i  rozmiaru obniżek

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w

szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru

godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu

Kłobuckiego na lata 2014-2025.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.

22. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu

Kłobuckiego na lata 2014-2025.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg

powiatowych dotyczących budowy chodników i budowy parkingu.

24. Podjęcie  uchwały  w  sprawie powierzenia  Gminie  Miedźno  zadań  publicznych  

z zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy chodników.

25. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej  uchwałę  w sprawie  ustalenia

składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

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

28. Wnioski i oświadczenia Radnych.

29. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Powiatu.

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

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak  – poddał  pod głosowanie  przyjęcie  protokołu  z  XXVII  Sesji

Rady Powiatu.   



Głosował  o 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XXVII 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   16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 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  Wicestarostę  Kłobuckiego  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  maja  

2014 roku, przedstawił Wicestarosta Kłobucki – Henryk Kiepura.  

Radny  Piotr  Derejczyk  –  zapytał  o  remont  drogi  Mokra  –  Kłobuck  –  Zawady.  Poprosił  o

geograficzne  wskazanie  połowy  odcinka  drogi,  która  będzie  wykonywana  w  stosunku  do

pierwotnego planu. 

Wicestarosta Henryk Kiepura – nadmienił, że jest to odcinek od strony Kłobucka. 

Pan Zbigniew Wydmuch – p.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – poinformował,

że  jeżeli  chodzi  o przebudowę drogi  Mokra  – Kłobuck –  Zawady,  to  trwa właśnie  procedura



przetargowa  odnośnie  wyłonienia  wykonawcy  na  realizację  pierwszego  etapu  tego  zadania.

Wyjaśnił, iż chodzi o odcinek drogi od strony Kłobucka o długości 5 kilometrów. Wspomniał, że

zadanie to miało być już realizowane, ale były problemy z wyłonieniem wykonawcy – w związku z

powyższym, procedura przetargowa jest powtarzana.  

Radny  Piotr  Derejczyk  –  poprosił  o  uściślenie  geograficznego  umiejscowienia  startu  i  końca

założonego etapu. 

Pan  Zbigniew  Wydmuch  –  powiedział,  że  w  ramach  dwóch  etapów przebudowywany  będzie

odcinek o długości  10 km 100 m, przy czym przebudowa ta nie będzie następowała od drogi

krajowej nr 43, tylko za ulicą Pogodną, za skrzyżowaniem, a właściwie za przepustem, który się

tam znajduje – i licząc od tego miejsca, w ramach pierwszego etapu, realizowane będzie pierwsze

pięć kilometrów. Dodał, iż pierwszy etap zakończy się więc za miejscowością Mokra I. Natomiast

pozostały odcinek 5 km 100 m, czyli dalsza część tej drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką

491 w m. Zawady, realizowany będzie w ramach drugiego etapu.     

Radny Piotr Derejczyk – zapytał czy cała miejscowość Mokra I będzie w tym ujęta. 

Pan Zbigniew Wydmuch – odpowiedział twierdząco. 

Radny Tomasz Szymański – wspomniał, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Starosta Roman

Minkina mówił, iż odcinkami ma być remontowana droga Kłobuck – Hutka oraz droga z Hutki w

kierunku Truskolas. Zapytał kiedy i jak będzie to robione.  

Wicestarosta  Henryk  Kiepura  –  powiedział,  że  rzeczywiście  dwa  tygodnie  temu  miał  miejsce

objazd dróg – wytypowane zostały miejsca, o których mówił Radny Szymański. Jednak na dzień

dzisiejszy  temat  został  odłożony  –  między  innymi  w  związku  z  przesunięciami  finansowymi  i

potrzebą wkładu własnego do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Napomknął, iż temat ten nie

jest do końca zamknięty, ale na chwilę obecną trzeba się zastanowić nad finansowaniem tego

zadania.   

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.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu

i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

1/  pismo Towarzystwa Przyjaciół  Kłobucka Stowarzyszenie  Zwykłe  z  dnia  27 maja  2014 roku

skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku

Radny Marek Sawicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku –

odnosząc się do powyższego pisma powiedział, że w 2009 roku nie została wyrażona negatywna

opinia  Komisji  Ochrony  Zdrowia  w  tej  sprawie.  Nadmienił,  iż  pismo  było  skierowane  do

ówczesnego Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Tadeusza Witta, który przekazał je Komisji –

zostało ono odczytane na posiedzeniu Komisji. Dodał, że powoływanie się na słowa św. pamięci

Pana Witta, który nie może już powiedzieć jak rzeczywiście było, jest niegrzeczne. Radny Marek

Sawicki  przypomniał,  iż  w momencie złożenia tego wniosku,  aplikowano o bardzo duże środki

unijne – złożone były wszystkie pisma z pieczątkami. Zwrócił uwagę, iż zmiana w tych wszystkich

wnioskach mogłaby skończyć się tym, że z powodu braków formalnych, nie zostałyby one przyjęte.

Wspomniał również, że do dzisiaj są problemy wynikające ze zmiany lokalizacji Zespołu Opieki

Zdrowotnej  i  szpitala.  Przypomniał,  iż  było  to  potrzebne  do  kontraktowania  i  wymagało

kilkumiesięcznych działań. Ponadto nadmienił, że św. pamięci dr Teofil Brzozowski zajmował się

nie tylko leczeniem, przyczynił się także do budowy budynku Straży w Kłobucku. Zapytał czy na

budynku Straży jest  jakaś tablica  upamiętniająca jego osobę,  czy w Kłobucku jest  jakaś ulica

nosząca  jego  nazwę,  czy  jest  zmieniona  nazwa  rynku  w  Kłobucku.  Przewodniczący  Komisji

Ochrony Zdrowia  powiedział,  że  treść  pisma uważa za obraźliwą.  Dodał,  iż  takich  rzeczy  nie

powinno się pisać.      

2/ pismo Pana Romualda Cieśli z dnia 26 maja 2014 roku – list otwarty do władz państwowych,

prezydenta RP, premiera RP, polityków, historyków dot. rozpoczęcia II wojny światowej.

Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 9  –  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  wnioskach  podjętych  przez  Komisje  

w okresie między sesjami.

Wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku stanowi

załącznik do protokołu z sesji. 

Radny Marek Sawicki – poinformował radnych o propozycji Komisji Ochrony Zdrowia dotyczącej

zmiany  treści  § 1  pkt  1  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego



kontraktowania opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stacjonarnego w zakresie geriatrii. Wyjaśnił,

iż  Komisja  zaproponowała  następującą  treść  wspomnianego  punktu:  „Postanawia  się  przyjąć

stanowisko  dotyczące  kontraktowania  opieki  zdrowotnej  w  rodzaju  leczenia  stacjonarnego  w

zakresie geriatrii na terenie powiatu kłobuckiego”. 

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  formach  walki  z

bezrobociem. 

Radna Aniela Stopa – nadmieniła, że w informacji przedstawionej przez Panią Ewelinę Kotkowską

padło  stwierdzenie,  iż  zmieni  się  podejście  Urzędu  Pracy  do  klienta  –  będzie  forma  opieki.

Zapytała czy w związku z powyższym zwiększy się zatrudnienie pracowników Urzędu Pracy – jeśli

tak, to o ile i czy to już nastąpiło.  

Pani Ewelina Kotkowska – powiedziała, że sytuacja finansowa Powiatu nie jest na tyle sprzyjająca,

aby Urząd Pracy mógł ubiegać się o zwiększenie zatrudnienia. Wspomniała, że minimalną liczbę

doradców klienta  określa rozporządzenie  w sprawie  standardów usług rynku pracy.  Dodała,  iż

udało się osiągnąć minimalną liczbę doradców klienta. Ponadto napomknęła, że Urząd Pracy boi

się zagrożenia w realizacji nowych zadań, które będą narzucone na urzędy. Stare zadania, choć

lekko zmodyfikowane, zostają do realizacji,  ale dochodzi  co najmniej  11 nowych form pomocy

pracodawcom i osobom bezrobotnym, klientom urzędów pracy. Nadmieniła również, iż Powiatowy

Urząd Pracy z pewnością  będzie  występował  do Zarządu Powiatu  o  zwiększenie  środków na

zatrudnienie osób w Urzędzie Pracy.    

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz

aktywnych formach walki z bezrobociem stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 11 – Podjęcie uchwały    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2013 rok. 

Pan  Marian  Nowak  –  Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku  –  przedstawił  wraz  z

uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 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 17 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 267/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2013 rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z

sesji. 

PKT 12 – Podjęcie uchwały    w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania

opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stacjonarnego w zakresie geriatrii.

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

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

sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia

stacjonarnego w zakresie geriatrii. Przypomniał o propozycji Komisji Ochrony Zdrowia dotyczącej

zmiany treści punktu 1 paragrafu 1 przedmiotowej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie wniosek Komisji  Ochrony Zdrowia

dotyczący zmiany treści punktu 1 paragrafu 1 powyższej uchwały. 

Głosowało 17 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Wniosek Komisji Ochrony Zdrowia został przyjęty. 

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



Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 17 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 17

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 268/XXVIII/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania

opieki  zdrowotnej  w rodzaju leczenia stacjonarnego w zakresie geriatrii  została  podjęta  i

stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 13 – Podjęcie uchwały    w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Krzepicach.

Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie utworzenia

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach. Poinformował również o zaistniałej pomyłce w

adresie  wskazanym  w  projekcie  uchwały.  Wyjaśnił,  iż  budynek,  w  którym będzie  mieściła  się

placówka ma numer 24a. Poprosił o uwzględnienie tej poprawki przy głosowaniu nad projektem

uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

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

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr  269/XXVIII/2014 w sprawie utworzenia Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Krzepicach została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 14  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  utworzenia  Centrum Administracyjnego  Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku.

Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie utworzenia

Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku.

Radny Zenon Witek – zapytał czy powstanie tego Centrum będzie się wiązało ze zwiększeniem

zatrudnienia. 



Radny  Maciej  Biernacki  –  powiedział,  że  zatrudnienie  w  Centrum  nie  wzrośnie  –  może  się

zwiększyć  zatrudnienie,  jeżeli  chodzi  o  wychowawców  w  sytuacji  kiedy  podtrzymane  będzie

zezwolenie Wojewody co do liczby wychowanków przebywających obecnie w Domu Dziecka w

Kłobucku.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  etaty  w  zakresie  obsługi,  to  nie  będzie  tu  żadnego

zwiększenia. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  270/XXVIII/2014  w  sprawie utworzenia  Centrum  Administracyjnego  Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku  została  podjęta i  stanowi  załącznik  do

protokołu z sesji.

PKT 15  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Domu  Dziecka  im.  Janusza

Korczaka w Kłobucku.

Radny  Maciej  Biernacki  –  przedstawił  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie

uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka 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 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  271/XXVIII/2014  w  sprawie uchwalenia  Statutu  Domu  Dziecka  im.  Janusza

Korczaka w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.



PKT 16 – Podjęcie uchwały   zawierającej stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2015 rokiem

Jana Długosza.

Radny  Maciej  Biernacki  –  przedstawił  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  zawierającej

stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2015 rokiem Jana Długosza. 

Pan Andrzej Sękiewicz – prezes Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” -

przedstawił argumenty uzasadniające podjęcie powyższej uchwały. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 272/XXVIII/2014 zawierająca stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2015 rokiem

Jana Długosza została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT  17  –  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć

niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

Radny  Maciej  Biernacki  –  przedstawił  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie

tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  niektórych  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach

prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 13

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2



Uchwała  Nr  273/XXVIII/2014  w  sprawie tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć

niektórych  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Kłobucki

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT  18  –  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  205/XXIX/2009  Rady  Powiatu  w

Kłobucku  z  dnia  4  września  2009  roku  w  sprawie  określenia  zasad  rozliczania  zasad

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru

obniżek  obowiązkowego  wymiaru  godzin  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska

kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  oraz  zwalniania  ich  od  obowiązku  realizacji

tygodniowego  wymiaru  godzin,  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały zmieniającej uchwałę

Nr 205/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie określenia

zasad  rozliczania  zasad  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla

których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku  szkolnego,  zasad

udzielania  i  rozmiaru  obniżek  obowiązkowego wymiaru  godzin  nauczycieli,  którym powierzono

stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  oraz  zwalniania  ich  od  obowiązku  realizacji

tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i

psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 14

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała  Nr  274/XXVIII/2014  zmieniająca  uchwałę  Nr  205/XXIX/2009  Rady  Powiatu  w

Kłobucku  z  dnia  4  września  2009  roku  w  sprawie  określenia  zasad  rozliczania  zasad

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru

obniżek  obowiązkowego  wymiaru  godzin  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska

kierownicze  w  szkołach  i  placówkach  oraz  zwalniania  ich  od  obowiązku  realizacji

tygodniowego  wymiaru  godzin,  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć



pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 19 – Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.

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

uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.

Do przedstawionego projektu uchwały 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 275/XXVIII/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 20 – Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kłobuckiego na lata 2014-2025.

Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2025.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 14

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 276/XXVIII/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kłobuckiego na lata 2014-2025 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.



PKT 21 – Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.

Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian

w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok.

Radny Jacek Krakowian – nadmienił,  iż w punkcie 26 załącznika nr 3 dotyczącym planu zajęć

inwestycyjnych  mowa  jest  o  zakupie  samochodu  na  potrzeby  warsztatu  terapii  zajęciowej  w

Dankowicach. Zapytał czy chodzi o zakup nowego samochodu i jakie to ma być auto. Następnie

wspomniał, iż składał kiedyś wniosek o zakup samochodu dla innej instytucji.   

Pani Katarzyna Kurowska – wyjaśniła, iż Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby z dotacji na bieżące

utrzymanie  warsztatów  terapii  zajęciowej  w  Dankowicach,  warsztaty  te  zakupiły  dwukrotnie

samochody. Poinformowała, że były to samochody do transportu dzieci na zajęcia w Dankowicach.

Radny Zenon Witek – nadmienił,  iż podczas uroczystości otwarcia warsztatów w Dankowicach,

Burmistrz  Krzepic  wspomniał,  że  na  terenie  Powiatu  Kłobuckiego  jest  około  6  tys.  osób

niepełnosprawnych. Następnie powiedział, że gdyby takie ośrodki funkcjonowały na terenie innych

gmin,  to być może takich aut  nie trzeba by kupować.  Stwierdził,  iż  cieszy go fakt,  że Zarząd

wyasygnował środki na zakup tego auta dla osób niepełnosprawnych. Dodał, iż jest to szczytny

cel.        

Radny Jacek Krakowian – przypomniał, że jakiś czas temu składał do Zarządu Powiatu wniosek o

zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. Napomknął,

iż nie wie czy było to rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu. Dodał, że składa wnioski różnego

rodzaju,  natomiast  stanowisko Zarządu nigdy nie jest  mu znane.  Powiedział,  iż  złożył  wniosek

formalny i do dnia dzisiejszego nie otrzymał w tej sprawie żadnej informacji – ani na Komisji ani na

sesji Rady Powiatu. Napomknął, że takie samochody są potrzebne – dobrze więc, że się je kupuje.

Podkreślił, iż taki samochód powinien być w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Następnie  zauważył,  że  osób  niepełnosprawnych,  potrzebujących  będzie  przybywać  –  o  tym

należy  pamiętać.  Napomknął  również,  iż  odnosi  czasem wrażenie,  że  Zarząd  działa  sam dla

siebie. Zaznaczył, że skoro ktoś składa wniosek, to powinno się na niego odpowiedzieć na piśmie

bądź ustnie. Ponadto oznajmił, iż jeszcze nigdy nie otrzymał żadnego stanowiska w sprawach,

które zgłaszał na sesji.     

Wicestarosta Henryk Kiepura – poinformował, iż wniosek, o którym mówił Radny Jacek Krakowian

był  tematem  posiedzenia  Zarządu  Powiatu.  Wyjaśnił,  że  poproszono  Kierownika  PCPR  o

przygotowanie  informacji  –  na jej  podstawie  stwierdzono,  że  nie  ma potrzeby zakupu takiego

samochodu. Nadmienił, iż PCPR o to nie wnosi, nie ma uzasadnienia – dlatego Zarząd od tego

odstąpił. Przypomniał, że na sesji Starosta informował Radę, iż sprawa ta była rozpatrywana przez



Zarząd, przekazał również stanowisko Zarządu dotyczące tej kwestii. Wicestarosta podkreślił, iż

taki  samochód  nie  jest  potrzebny  Powiatowemu  Centrum  Pomocy  Rodzinie  ze  względu  na

charakter  wykonywanych  prac.  Dodał,  że  bieżące  potrzeby są zaspakajane  przez  samochody

służbowe Starostwa Powiatowego – takie było stanowisko PCPR.    

Radny Jacek Krakowian – powiedział, że samochody służbowe, którymi dysponuje Starostwo, to

samochody  osobowe,  a  on  miał  na  myśli  zakup  samochodu  specjalistycznego  dla  osób

niepełnosprawnych. Zwrócił również uwagę, iż na dzień dzisiejszy nie ma zdiagnozowanej liczby

osób niepełnosprawnych. Nie wiadomo więc ile dokładnie jest osób niepełnosprawnych na terenie

Powiatu Kłobuckiego. Powtórzył, iż uważa, że taki samochód powinien być kupiony.   

Wicestarosta Henryk Kiepura – powiedział, że znana jest liczba osób niepełnosprawnych. Dodał, iż

wiadomo ile osób kwalifikuje się do opieki na warsztatach terapii zajęciowej. Następnie zaznaczył,

że jeżeli jednostka twierdzi, iż taki samochód nie jest potrzebny, to nie ma sensu go kupować.

Dodał,  że  jeżeli  taka  potrzeba  zaistnieje  w przyszłości,  to  wtedy pojawi  się  wniosek  z  samej

jednostki – wówczas Zarząd podejmie decyzję co do jego zakupu.   

Radny Jacek Krakowian – przypomniał, iż uczestniczył w posiedzeniu Komisji, podczas którego

Kierownik PCPR stwierdziła, że taki samochód jest potrzebny. Napomknął, iż nie wie czy później

jakaś rozmowa z członkami Zarządu sprawiła, że Kierownik PCPR zmieniła zdanie. 

Radny Maciej Biernacki – zapytał czy Radny Krakowian wie jak funkcjonuje i czym się zajmuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – może gdyby wiedział, to nie postulowałby, aby zakupić

samochód  do  transportu  osób  niepełnosprawnych.  Wspomniał,  że  na  jednej  z  ostatnich  sesji

podejmowana była uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

z którą, jak sam Radny twierdził,  zapoznał się dokładnie. Dodał, iż jest to obszerny dokument,

który  zawiera  tę  diagnozę.  Poinformował,  że  PCPR  zdobył  wiedzę  na  temat  liczby  osób

niepełnosprawnych na terenie Powiatu i potrzebach w perspektywie kilku lat. Następnie nadmienił,

iż samochód do transportu osób niepełnosprawnych pewnie by się przydał w Powiecie Kłobuckim

– pytanie tylko, której jednostce. Wyjaśnił, że wiąże się to z zatrudnieniem kierowcy, a to są koszty.

Napomknął,  iż  PCPR  jeździ  w  teren  raczej  do  rodzin  zastępczych  –  w  przypadku  osób

niepełnosprawnych trzeba by to zorganizować chyba w ten sposób, że taki samochód w danym

dniu  zbierałby  z  terenu  Powiatu  osoby  niepełnosprawne  chcące  coś  załatwić  w  Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie.  Radny Maciej  Biernacki  zauważył,  że  jest  to  inna  sytuacja  niż  w

przypadku warsztatów terapii zajęciowej, gdzie uczestnicy są codziennie dowożeni i odwożeni z

warsztatów. Powiedział, iż nie wie skąd pojawiła się taka potrzeba wyartykułowana przez PCPR

dotycząca zakupu samochodu – ktoś kto to przedstawiał z PCPR miał chyba na myśli to, że może

czasami były jakieś trudności w uzyskaniu samochodu służbowego i wyjazdu w teren. Nie chodziło



natomiast  o zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych.  Poinformował  także,  iż

śląskie stowarzyszenie prowadzące warsztat terapii zajęciowej w Dankowicach złożyło wniosek do

PFRON o zakup nowego pojazdu i być może uzyska dofinansowanie. Wspomniał też o piśmie w

sprawie przekazanie środków na zapewnienie wkładu własnego, które zostało przesłane również

do gmin.        

Radny Jacek Krakowian – zapytał jak odbywa się transport, dowóz dzieci niepełnosprawnych ze

szkół średnich np. do Częstochowy – czy Powiat w tym w jakikolwiek sposób pomaga, czy jest

zorganizowana  taka  pomoc.  Zaznaczył  jednocześnie,  że  gminy  mają  obowiązek  dopłacać  do

takiego  dowozu.  Dodał,  iż  gminy  są  również  ustawowo  zobowiązane  zapewnić  dowóz  takim

właśnie transportem.     

Radny Maciej Biernacki – zauważył, iż to o czym mówi Radny Krakowian to zupełnie inny temat

wynikający  z  ustawy  o  systemie  oświaty.  Przypomniał,  że  Radny  Jacek  Krakowian  mówił  o

funkcjonowaniu PCPR. Podkreślił, iż nie należy tego mieszać. Powiedział, że przyznał wcześniej,

iż taki samochód może faktycznie by się przydał – może gminy i Powiat powinny podjąć wspólne

działania, aby zakupić taki samochód i zabierać dzieci z całego Powiatu. Następnie zwrócił uwagę,

że dla PCPR taki pojazd jest po prostu niepotrzebny. 

Pani  Wiesława Desperak  –  Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kłobucku –

wyjaśniła, że wkradło się tu pewne nieporozumienie – pracownik PCPR wskazał w sprawozdaniu

na możliwość częstszego korzystania z samochodu służbowego ze względu na zwiększenie zadań

PCPR. Poinformowała, iż PCPR nie ma obowiązku zakupu takiego samochodu – ten obowiązek

spoczywa na gminach. Dodała, że do PCPR w Kłobucku o pomoc nie zwrócił się żaden z rodziców

dzieci, które są w takich ośrodkach. Nadmieniła również, iż dzieci te przebywają w takich szkołach

zazwyczaj  w  okresie  tygodniowym.  Następnie  powiedziała,  że  jeżeli  chodzi  o  liczbę  osób

niepełnosprawnych w Powiecie,  to  liczba ta jest  uwzględniona w strategii  i  programie pomocy

osobom niepełnosprawnym. Napomknęła, iż najbardziej adekwatna liczba jaką można było zdobyć

pochodzi z narodowego spisu powszechnego z 2002 roku – z tych danych wynika, że co dziesiąta

osoba w Powiecie Kłobuckim jest osobą niepełnosprawną.  

Wicestarosta  Henryk  Kiepura  –  powiedział,  że  informacje,  o  które  pytał  Radny Krakowian  są

dostępne  w dokumentach  jakie  otrzymują  radni  oraz  w dokumentach  jakie  są  studiowane  na

poszczególnych  komisjach.  Dodał,  iż  potwierdza  to  Pani  Desperak  podając  precyzyjne  liczby.

Nadmienił  też,  że rozpoznana jest  również liczba osób kwalifikujących się na warsztaty terapii

zajęciowej.     

Radny Jacek Krakowian – zwrócił uwagę, iż spis powszechny był w 2002 roku, a obecnie jest rok



2014  –  nie  jest  więc  znana  dokładna  liczba  osób  niepełnosprawnych  na  terenie  Powiatu

Kłobuckiego.      

Radny Maciej Biernacki – nadmienił, iż można opierać się na pewnych badaniach, które z czegoś

wynikają – podobnie jak dokumenty strategiczne.  Dodał,  że to nie tylko spis powszechny – to

również  zbieranie  informacji  w  gops-ach,  w  PCPR;  to  także  komisja  orzekająca  o  stopniu

niepełnosprawności oraz PUP. Napomknął, iż często ludzie nie chcą przyznawać się do swojej

niepełnosprawności – na pewno jest więc w tych wyliczeniach jakiś błąd. Nie można natomiast

stawiać  zarzutu,  że  ktoś  czegoś  nie  wie.  Nikt  w  Polsce  nie  zna  dokładnej  liczby  osób

niepełnosprawnych – można tylko szacować. 

Radny  Jacek  Krakowian  –  powiedział,  że  nie  stawia  takich  zarzutów.  Twierdzi  tylko,  że  nie

wiadomo ile  tak  naprawdę  jest  dzisiaj  osób  niepełnosprawnych  –  nikt  nie  jest  w  stanie  tego

wiedzieć.

Radny Maciej Biernacki – powtórzył, że można tylko szacować. 

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 13

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 2

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 277/XXVIII/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 27 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11  00  ).

Nie było.

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

Powiatu w Kłobucku. 



PKT 22 – Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kłobuckiego na lata 2014-2025.

Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2025.

Do przedstawionego projektu uchwały 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 278/XXVIII/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kłobuckiego na lata 2014-2025 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 23 –  Podjęcie  uchwały    w sprawie powierzenia Gminie  Popów zadań publicznych z

zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy chodników i budowy parkingu.

Pani  Katarzyna  Kurowska  –  przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie

powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy

chodników i budowy parkingu.

Do przedstawionego projektu uchwały 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  279/XXVIII/2014  w  sprawie powierzenia  Gminie  Popów  zadań  publicznych  z

zakresu  dróg  powiatowych  dotyczących  budowy chodników  i  budowy parkingu  została

podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.



PKT 24 – Podjęcie uchwały    w sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych  

z zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy chodników.

Pani  Katarzyna  Kurowska  –  przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie

powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych dotyczących budowy

chodników.

Do przedstawionego projektu uchwały 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  280/XXVIII/2014 w sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych  

z  zakresu  dróg  powiatowych  dotyczących  budowy  chodników  została  podjęta  i  stanowi

załącznik do protokołu z sesji.

PKT 25 –  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej  uchwałę w sprawie

ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.

Wicestarosta Henryk Kiepura – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu 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 14 radnych, w tym :

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 14

 głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  281/XXVIII/2014  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  składu  stałych

Komisji Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.



PKT 26 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Nie było.

PKT 28 – Wnioski i oświadczenia Radnych.

Wicestarosta  Henryk  Kiepura  –  nadmienił,  że  Komisja  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Polityki

Społecznej  została  pisemnie  powiadomiona  o  ustaleniach  Zarządu  Powiatu  odnośnie  wniosku

dotyczącego  zakupu  samochodu  na  potrzeby  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w

Kłobucku. Następnie  poinformował,  iż  w dniu  24 sierpnia  br.  w  Kłobucku odbędą się  dożynki

powiatowo-gminne. Powiedział też, że w dniu 31 sierpnia w Mokrej odbędzie się organizowana

przez Powiat wspólnie z Gminą Miedźno uroczystość obchodów 75 rocznicy wybuchu II Wojny

Światowej.   

Nie zgłoszono więcej wniosków ani oświadczeń. 

PKT 29 – Zakończenie XXVIII Sesji Rady Powiatu.

W związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad  sesji  Przewodniczący  Rady

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

Powiatu w Kłobucku.                     

                    

                                                                                        

                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                            w  Kłobucku

                                                                                                         Zbigniew Pilśniak

 Protokołowała: Kamila Serwińska             


