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PROTOKÓŁ Nr XXX/2005 
Z   XXX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 7 pa�dziernika 2005r. 
 

W dniu 7 pa�dziernika  2005r. o godz. 1300 w  Urz�dzie Gminy w 

Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6  rozpocz�ła si�  XXX Sesja Rady Powiatu 

w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady Powiatu 

Kłobuckiego oraz zaproszeni go�cie według zał�czonych list obecno�ci. 

Obrady Sesji prowadził Pan Władysław Serafin – Przewodnicz�cy  

Rady Powiatu w Kłobucku. 

 
1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocno�ci Sesji. 

3. Podj�cie porz�dku obrad. 

4. Podj�cie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  

7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodnicz�cego 

Rady Powiatu. 

8. Informacja Przewodnicz�cych Komisji o wnioskach podj�tych przez Komisje 

w okresie mi�dzy sesjami.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu 

Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaci�gni�cia kredytu na modernizacj� dróg 

powiatowych.   

11. Podj�cia uchwały zmieniaj�c� uchwał� w sprawie zaci�gni�cia kredytu 

12. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia rezygnacji Starosty Kłobuckiego. 

13. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia rezygnacji Zarz�du Powiatu 

Kłobuckiego. 

14. Podj�cie uchwały sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego. 

15. Podj�cie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków 

Zarz�du Powiatu w Kłobucku. 

16. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci wynagrodzenia dla Starosty 

Kłobuckiego. 
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17. Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty 

Kłobuckiego. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Zako�czenie XXX Sesji Rady Powiatu. 

 
 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

AD. p.1 
Pan  Władysław Serafin – Przewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył 
obrady – XXX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz�d powiatu 
oraz uczestnicz�cych go�ci. Poinformował, �e sesja została zwołana w trybie pilnym i 
zwi�zana jest ze zamianami Zarz�du Powiatu, w zwi�zku z rezygnacj� Starosty 
Kłobuckiego – Panem Dariuszem Desperakiem.  
 
AD. p.2 
Pan Władysław Serafin – po zapoznaniu si� z list� obecno�ci stwierdził, �e na 21 
radnych ustawowego składu rady jest obecnych 20, wobec czego wszystkie   
podejmowane uchwały b�d� prawomocne. 
 
AD. p.3 
Pan Władysław Serafin  – przedstawił porz�dek obrad sesji i wniósł, aby do 
przedło�onego porz�dku obrad wprowadzi� punkt dotycz�cy podj�cia uchwały 
zmieniaj�cej uchwał� w sprawie zaci�gni�cia kredytu oraz uchwały zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz 
zaci�gni�cia kredytu na modernizacj� dróg powiatowych.  Zwrócił si� z pro�b� o 
rozpatrzenie uchwał przed rozpatrzeniem rezygnacji Pana Starosty Kłobuckiego, 
czyli po punkcie 9 porz�dku obrad. Zaproponował zmieni� kolejno�� porz�dku 
obrad i w prowadzi� dwie uchwały jako punkt 10 i 11. 
   
Nast�pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz�dek obrad sesji. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ................................................................oddano 20 
• głosów „ wstrzymuj�cych si�”- .................................oddano  0 
• głosów „przeciw” - ......................................................oddano  0 
 

Porz�dek został przyj�ty jednogło�nie. 
 
AD. p. 4   
Pan Władysław Serafin – zapytał czy kto� ma jakie� uwagi do protokołu z XXIX Sesji 
Rady Powiatu w Kłobucku. 
 
W zwi�zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 
 
Protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu został przyj�ty jednogło�nie. 



 3 

 
AD. p.5 
Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
 
Zgłoszono trzy kandydatury  
 
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast�puj�cy Radni: 
 

1. Przewodnicz�ca – Renata SZEWCZYK 

2. Członek – Mirosław SZYMANEK 

3. Członek – Henryk MACH 

 

AD. p.6 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Zgłoszono trzy kandydatury i jednogło�nie 
 

powołano Komisj� Skrutacyjn� 
w skład, której weszli nast�puj�cy radni: 

 

1. Przewodnicz�cy                   - Wiesław Drynda 

                                 2. Członek                                 - Mieczysław Chwałczyk 

            3. Członek                                 - Władysław Owczarek 

AD. p.7 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłyn�ły do Rady 
Powiatu w Kłobucku w okresie mi�dzy sesjami: 

• pismo Nr DN – 4409/05 od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej publicznym jednostkom słu�y 
zdrowia, 

• pismo Nr OK.1011 – 2/05 od Zespołu szkół Nr 2 w Kłobucku w sprawie 
dokonania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach  i placówkach opieku�czo – wychowawczych prowadzonych przez 
Powiat Kłobucki.  

 
AD. p.8 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz�cych Komisji stałych o 
przedstawienie wniosków podj�tych przez Komisje w okresie mi�dzy sesjami.  
 
Radny Waldemar Robak – Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Kłobucku poinformował, ze Komisja Rewizyjna w dniu 6 pa�dziernika 2005 roku 
przeprowadziła kontrol� w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, a 
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protokół z niniejszej kontroli zostanie przedstawiony na najbli�szej Sesji Rady 
Powiatu w Kłobucku.  
 
AD. p.9 
Radny Mieczysław Chwałczyk – odniósł si� do udzielonej odpowiedzi w zwi�zku  
z interpelacj�, któr� składał podczas obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku  
i poinformował, �e była to odpowied� nie satysfakcjonuj�ca i mało szczegółowa. 
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przypomniał Radnym, �e interpelacja 
dotyczyła termomodernizacji i pozyskania złomu z trzech szkół. Poprosił Pana 
Tadeusza Witta o uzupełnienie informacji w/wym sprawie.  
 
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  
i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłobucku poinformował, ze pieni�dze za 
złom zostały rozliczone, wpłyn�ły na konto szkół, jednak nie zwrócił uwagi na ich 
dat� wpłyni�cia.  
 
Przewodnicz�cy Władysław serafin – wniósł o uzupełnienie informacji w formie 
pisemnej. 
 
Nie zgłoszono wi�cej zapyta�, czy interpelacji. 
 
AD. 10 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie  
podj�cia uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu 
Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaci�gni�cia kredytu na modernizacj� dróg 
powiatowych. 
 
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego poinformował, �e w 
uchwale Nr 275/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 wrze�nia 2005 roku 
w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego oraz zaci�gni�cia kredytu na 
modernizacj� dróg powiatowych proponuje si� zmieni� okres spłaty kredytu z 3 do 5 
lat oraz ustanowi� okres 3 – letniej karencji. Ponadto powiedział, �e zmiana ta 
pozwoli odło�y� spłat� kredytu na 3 lata, a potem rozło�y� spłat� na 5 lat, co z kolei 
wpłynie korzystnie na płynno�� finansow� Powiatu. 
 
Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 
Kłobucku poinformował, �e Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 
swoim posiedzeniu. 
 
Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 279/XXX/2005 zmieniaj�cej 
uchwał� zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaci�gni�cia 
kredytu na modernizacj� dróg powiatowych. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
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• głosów „za” - ...............................................................................oddano 16 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  2 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  2 

 
Uchwała Nr 279/XXX/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 
 
AD. p.11 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie  
podj�cia uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie zaci�gni�cia kredytu. 
 
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego poinformował, �e w  
uchwale 278/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 wrze�nia 2005 roku 
proponuje zmieni� okres spłaty kredytu z 10 do 13 lat oraz okres karencji z 1 roku do 
4 lat. Ponadto dodał, �e zmiana ta pozwoli odło�y� spłat� kredytu na 4 lata, a potem 
rozło�y� spłat� na 13 lat, co z kolei wpłynie korzystnie na płynno�� finansow� 
Powiatu. 
 
Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 
Kłobucku poinformował, �e Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 
swoim posiedzeniu. 
 
Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 280/XXX/2005 zmieniaj�cej 
uchwał� w sprawie zaci�gni�cia kredytu. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  2 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 

 
Uchwała  Nr 280/XXX/2005 została przyj�ta  i stanowi zał�cznik do protokołu. 
 
AD. p.12 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poinformował, �e od dłu�szego czasu Starosta 
Kłobucki miał problemy zdrowotne, które przejawiały si� jego ró�nymi słabo�ciami, 
w zwi�zku z czym po ostatniej sesji zostały przeprowadzone rozmowy w wyniku,  
 
których Starosta zło�ył rezygnacj� z funkcji Starosty. Nast�pnie Przewodnicz�cy 
Władysław Serafin odczytał tre�� rezygnacji Starosty o nast�puj�cym brzmieniu:  
 

„Ze wzgl�du na kłopoty zdrowotne składam rezygnacj� ze stanowiska starosty, które obj�łem 

w dniu 13 listopada 2002 roku. Mam nadziej�, �e osoba, która obejmie po mnie obowi�zki 

starosty b�dzie kontynuowała to co udało si� osi�gn�� dotychczas. Dzi�kuj� wszystkim 
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Radnym za współprac� i zrozumienie w kontek�cie trudnych decyzji, które wspólnie 

podejmowali�my”.   

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – dodał, �e zgodnie z Regulaminem Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku i Statutem Powiatu Kłobuckiego nale�y w tym trybie 
przyj�� rezygnacj� w jawnym głosowaniu, zwykł� wi�kszo�ci� głosów w formie 
uchwały Rady Powiatu.  
 
Radny Henryk Mach – w imieniu klubu POiPIS o�wiadczył, �e taka decyzja 
personalna jest oczywista i �ałowa� tylko trzeba, �e została podj�ta tak pó�no.  
 

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 281/XXX/2005 w sprawie 
przyj�cia rezygnacji Starosty Kłobuckiego. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 20 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 

 
Uchwała  Nr 281/XXX/2005 została przyj�ta  jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 
protokołu. 
 
AD. p.13 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poinformował, �e zgodnie z wymogami 
ustawy o samorz�dzie powiatowym, zgodnie z art. 31 a ust. 2 ustawy z 5 czerwca 
1998 roku Rada Powiatu przyjmuje automatycznie rezygnacj� całego składu 
Zarz�du. Poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków o odczytanie uchwały w sprawie 
przyj�cia rezygnacji Zarz�du Powiatu Kłobuckiego. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 282/XXX/2005 w sprawie 
przyj�cia rezygnacji Zarz�du Powiatu Kłobuckiego. 
 
 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 20 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 

 
Uchwała  Nr 282/XXX/2005 została przyj�ta  jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 
protokołu. 
 
AD. p.14 
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Przewodnicz�cy Władysław Serafin – w imieniu klubu SLD i PSL zarekomendował 
na funkcj� Starosty Kłobuckiego – Pana Krzysztofa Nowaka, Dyrektora  O�rodka 
Sportu i Rekreacji w Kłobucku, Radnego Sejmiku �l�skiego.  Dodał, �e jest to osoba 
ciesz�ca si� powszechnym szacunkiem i zaufaniem. Poprosił, aby kandydat na 
Starost� dokonał autoprezentacji, a w mi�dzy czasie Komisja Skrutacyjna 
przygotowała karty do głosowania.  
 
Pan Krzysztof Nowak – przedstawił w zarysie  dorobek swojej dotychczasowej 
kariery zawodowej. Zwrócił uwag�, �e kiedy zaproponowano mu tak wa�n� i 
odpowiedzialn� funkcj� po dłu�szym zastanowieniu przyj�ł propozycje, bazuj�c na 
tym, �e posiada odpowiednie wykształcenie w tym kierunku, bowiem jest 
absolwentem Uniwersytetu �l�skiego – Wydział Prawa i Administracji.  
 
Radny Henryk Mach – zwrócił si� z pro�b�, aby poprawi� polityk� informacyjn� 
Starostwa, która w chwili obecnej jest fatalna, a  mo�na  nawet stwierdzi�, �e jej nie 
ma w ogóle. Zapytał, czy kandydat na Starost� my�lał o jej poprawie. 
 
Pan Krzysztof Nowak – podzielił uwag� Radnego Henryka Macha i  zapowiedział, 
�e b�dzie utrzymywał bliskie kontakty z burmistrzami i wójtami gmin, za� 
pierwszym wnioskiem do realizacji jest zinwentaryzowanie spraw do załatwienia, z 
jakimi zwracały si� do starostwa poszczególne gminy.  
 
Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił si� z zapytaniem jaki skład Zarz�du 
zaproponuje przyszły Starosta Kłobucki. 
 
Pan Krzysztof Nowak – przedstawił skład nowego Zarz�du Powiatu: 
Wicestarosta – Pan Stanisław Garncarek, na Członków etatowych Zarz�du – Pana 
Tadeusz Witta, Pana Jerzego Bułacza i na nieetatowego Członka Zarz�du Pana 
Mieczysława Szewczyka. 
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Skrutacyjn� o przygotowanie 
kart do głosowania oraz o ich rozdanie radnym. Przedstawił zasady głosowania 
zgodnie z ustaw� z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz�dzie powiatowym.  
 
Zapytał,  czy kto� ma inne propozycje, b�d� uwagi do zgłoszonej kandydatury. 
 
Nast�pnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania i po ich 
zebraniu przyst�piła do liczenia głosowania.  
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz�cego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Wiesław Drynda – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej podczas 
XXX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 7 pa�dziernika 2005 roku celem wyboru 
w głosowaniu tajnym Starost� Kłobuckiego stwierdzaj�cy, �e glosowało 20 radnych z 
czego Pan Krzysztof Nowak kandydat na Starost� Kłobuckiego otrzymał: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17 
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• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  3 
• głosów niewa�nych  - .................................................................oddano  0 

 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 283/XXX/2005 w sprawie 
wyboru Starosty Kłobuckiego. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 20 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 

 
Uchwała  Nr 283/XXX/2005 została przyj�ta  jednogło�nie. 
  
Rada Powiatu wybrała na Starost� Kłobuckiego Pana Krzysztofa Nowaka. 
 
Uchwała w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego wraz z protokołem Komisji 
Skrutacyjnej stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 
 
Starosta Kłobucki – Pan Krzysztof Nowak – podzi�kował za głosy poparcia  
i zaufanie. Dodał, �e jest to wielki �yciowy sukces, za którym pod��a wielkie 
zobowi�zanie i odpowiedzialno�� zwi�zane ze sprawowaniem tej funkcji. 
Powiedział, �e uczyni wszystko, aby rzetelnie wykonywa� swoje obowi�zki, 
przyczyni� si� do poprawy wizerunku Starostwa i rozwoju powiatu kłobuckiego. Do 
swoich priorytetów zaliczył zako�czenie budowy mostu na Warcie w W�soszu, a 
tak�e konieczno�� prowadzenia bliskiej współpracy z wójtami i burmistrzami.   
 
AD. p.15 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Starost� o przedło�enie składu 
Zarz�du Powiatu. 
 
Starosta Krzysztof Nowak – na funkcj� Wicestarosty Kłobuckiego – zgłosił Pana 
Stanisława Garncarka, na funkcj� etatowego Członka Zarz�du – Pana Tadeusza 
Witta oraz Pana Jerzego Bułacza, na funkcj� nieetatowego Członka Zarz�du – Pana 
Mieczysława Szewczyka.  
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zapytał, czy s� inne kandydatury. 
 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgod� na kandydowanie i krótko przedstawili siebie  
i swoje propozycje zwi�zane z polepszeniem pracy Zarz�du Powiatu. 
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zwrócił uwag�, �e  jednym z kandydatów jest 
Pan Jerzy Bułacz, który podczas dzisiejszej sesji jest nieobecny. Powiedział, �e 
uzyskał zgod� ustn� od Pan Jerzego Bułacza, który w chwili obecnej przebywa za 
granic� w ramach urlopu wypoczynkowego. Dodał, �e po konsultacji z zespołem 
prawnym uzyskał odpowied�, �e nie stanowi to przeszkody prawnej do dokonania 
wyboru jego osoby w skład Zarz�du.  
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Pani Barbara Kosi�ska – Bus – Radczyni Prawna powiedziała, �e ustawa o 
samorz�dzie powiatowym nie mówi, �e musi by� zgoda członka, bo jest to 
oczywiste, �e kandydat musi wyrazi� zgod�, wi�c nie ma ani formy pisemnej, ani 
ustnej okre�lonej ustawowo, ka�da z nich jest dopuszczalna, a warunkiem jest 
o�wiadczenie woli, nie budz�ce w�tpliwo�ci, a takie ono było. 
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Skrutacyjn� o przygotowanie 
kart do głosowania oraz rozdanie radnym. Nast�pnie po ich zebraniu przyst�piła do 
liczenia głosów.  
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz�cego Komisji 
Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 
 
Radny Wiesław Drynda – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej podczas 
XXX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 7 pa�dziernika 2005 roku celem wyboru 
w głosowaniu tajnym stwierdzaj�cym, �e glosowało 20 radnych z czego: 
 
 
- Pan Stanisław Garncarek – kandydat na Wicestarost� Kłobuckiego otrzymał: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  17 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   3 
• głosów niewa�nych  - .................................................................oddano   0 

 
 - Pan Jerzy Bułacz – kandydat na Członka Zarz�du Powiatu Kłobuckiego otrzymał: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  14 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   6 
• głosów niewa�nych  - .................................................................oddano   0 

 
- Pan Mieczysław Szewczyk - kandydat na Członka Zarz�du Powiatu Kłobuckiego 
otrzymał: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   1 
• głosów niewa�nych  - .................................................................oddano   0 

 
 
 
- Pan Tadeusz Witt - kandydat na Członka Zarz�du Powiatu Kłobuckiego otrzymał: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  17 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   3 
• głosów niewa�nych  - .................................................................oddano   0 

 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 284/XXX/2005 w sprawie 
wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarz�du Powiatu w Kłobucku. 
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Głosowało 20 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 20 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 

 
Uchwała  Nr 284/XXX/2005 została przyj�ta  jednogło�nie. 
  

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarz�du 
Powiatu w Kłobucku wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi zał�cznik do 
niniejszego protokołu.  
 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – podzi�kował Wicestaro�cie Makowi Sroce za 
współprac� oraz prac� wło�on� w rozwój powiatu kłobuckiego.   

 
Wicestarosta Marek Sroka – wyraził gł�bokie podzi�kowania za dotychczasow� 
współprac�. 
 
AD. p.16 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił punkt dotycz�cy podj�cia uchwały 
w sprawie  ustalenia wysoko�ci wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego. 
Poinformował, �e wynagrodzenie pozostaje bez zmian i zgodnie z ustaw� o 
samorz�dzie powiatowym Rada Powiatu ustala wynagrodzenie dla Starosty 
Kłobuckiego brutto w kwocie 7. 320 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze 4.600 zł, 
dodatek funkcyjny w wysoko�ci 1.800 zł, dodatek „za wysług� lat” w wysoko�ci  
920 zł. 
 
Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 258  /XXX/2005 w sprawie 
ustalenia wysoko�ci wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 

 
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  3 

 
Uchwała  Nr 285 /XXX/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 
 
AD. p.17 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił punkt dotycz�cy podj�cia 
uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego. 
Poinformował, �e zgodnie z § 7 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 
2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorz�dowych 
zatrudnionych w urz�dach gmin, starostwach powiatowych i urz�dach 
marszałkowskich dodatek specjalny staro�cie przysługuje w kwocie wynosz�cej co 
najmniej 20% i nieprzekraczaj�cej 40% ł�cznie wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego.   
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Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 286 /XXX/2005 w sprawie 
ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Kłobuckiego. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  2 

 
Uchwała  Nr 286  /XXX/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 
 
AD. p.18 
Nie zgłoszono interpelacji, czy zapyta�. 
 
Wicestarosta Stanisław Garncarek – podzi�kował w imieniu własnym i pozostałych 
Członków Zarz�du za głosy poparcia. Zapewnił, �e sumiennie b�dzie wypełniał 
swoje obowi�zki.  
 
AD. p.19 
W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad około godziny 14 30  Przewodnicz�cy 
Władysław Serafin zamkn�ł XXX Sesj� Rady Powiatu w Kłobucku.  
 
 
 
       PRZEWODNICZ�CY RADY POWIATU

              Władysław SERAFIN 

 
 
 
Protokołowała: 
 
Magdalena Nowak 
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