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PROTOKÓŁ Nr XXXII/2005 

Z   XXXII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 14 grudnia 2005r. 

 
W dniu 14 grudnia  2005r. o godz. 1300 w  Urz�dzie Miasta i Gminy w 

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

Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 17 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. Przyj�cie proponowanego porz�dku obrad. 

4. Przyj�cie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

7. Informacja Starosty z działalno�ci Zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 

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

Powiatu. 

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

okresie mi�dzy sesjami.  

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Podj�cie uchwały w sprawie skargi Pani Agnieszki Go na Starostwo Powiatowe 

w Kłobucku.  

12. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku.  

13. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia rezygnacji z członkostwa w Zarz�dzie 

Powiatu w Kłobucku.  

14. Podj�cie uchwały w sprawie wyboru członka Zarz�du Powiatu w Kłobucku.  

15. Podj�cie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku.  

16. Podj�cie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku.  
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17. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarz�dowymi na 2006 rok.  

18. Podj�cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku poprzez likwidacj� komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 

uchwały, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia 

działalno�ci podstawowej.  

19. Podj�cie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania 

finansowego ZOZ w Kłobucku za 2005 rok.  

20. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.  

21. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok 

oraz zaci�gni�cia po�yczki na przebudow� mostu w m. W�sosz.  

22. Podj�cie uchwały w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok 

oraz zaci�gni�cia kredytu na modernizacj� dróg powiatowych.  

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Zako�czenie XXXII Sesji. 

 
PRZEBIEG POSIEDZENIA 

AD. p.1 
Przewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku Władysław Serafin otworzył obrady – 

XXXII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz�d powiatu oraz 

uczestnicz�cych go�ci.  

 

AD. p.2 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – po zapoznaniu si� z list� obecno�ci stwierdził, 

�e na 21 radnych ustawowego składu rady jest obecnych 17, wobec czego wszystkie   

podejmowane uchwały b�d� prawomocne. 

 

AD. p.3 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił porz�dek obrad sesji. 

Zaproponował wprowadzenie do przedło�onego porz�dku obrad punktu 7 tj. 

powołanie Komisji Skrutacyjnej, jednocze�nie zaproponował wprowadzenie punktu 

16 w sprawie odwołania i punkt 17 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w 

Kłobucku. 
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Nast�pnie zapytał Radnych, czy maj� jakie� propozycje zmian do porz�dku obrad. 

 

Nie zgłoszono uwag, ani propozycji do przedstawionego porz�dku obrad sesji. 

 

Poddał pod głosowanie przedstawiony porz�dek obrad sesji. 

 

Głosowało 17 radnych, w tym: 

 

• głosów „za” - ................................................................oddano 17 

• 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 XXXI Sesji 

Rady Powiatu. 

 

W zwi�zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 

 

Protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu został przyj�ty jednogło�nie. 

 

AD. p.5 

Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

Zgłoszono trzy kandydatury 

 i jednogło�nie powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli 

nast�puj�cy Radni: 

 

1. Przewodnicz�ca – Wiesław DRYNDA 

2. Członek – Mirosław SZYMANEK 

3. Członek – Mieczysław CHWAŁCZYK 
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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                   - Stefan PAWŁOWSKI 

                             2. Członek                                  - Janina �WI� - IRACH 

       3. Członek                                  - Władysław OWCZAREK 

         

AD. p.7 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Starost� o przedstawienie informacji z 

działalno�ci zarz�du z okresu mi�dzy Sesjami. 

Informacj� o pracy Zarz�du Powiatu za okres od 9 listopada do 14 grudnia 2005 roku 

przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak. 

Tre�� informacji stanowi integraln� cz��� niniejszego protokołu. 

 

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionego sprawozdania. 

 

AD. p.8 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłyn�ły do Rady 

Powiatu w Kłobucku w okresie mi�dzy sesjami: 

• rezygnacja Pana Mieczysława Szewczyk z funkcji Członka Zarz�du Powiatu 

w Kłobucku, 

• skarga Pani Agnieszki Go na Starostwo Powiatowe w sprawie przekazania 

ostatniej raty stypendium,  

• wniosek Wójta Gminy Wr�czyca Wielka w sprawie budowy chodnika przy ul. 

Sienkiewicza, 

• wniosek Burmistrza Gminy Krzepice w sprawie wykonania parkingu w ul. 

Szkolnej i wykonanie chodnika w ul. Zamkowej, 
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• pismo od Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „�ak” w sprawie 

dofinansowania zawodów sportowych piłki siatkowej m��czyzn, 

• pismo od Ludowego Klubu Sportowego „Orient” w sprawie przyznania 

nagrody Starosty Powiatu Kłobuckiego za wybitne osi�gni�cia sportowe w 

2005 roku, 

• skarga Pana Zdzisława Szczepaniaka w sprawie nie przekazania przez ZOZ 

składki na ubezpieczenie emerytalne do Zakładu Ubezpiecze� Społecznych za 

miesi�c maj 2003 roku, 

• zaproszenie Pana Andrzeja Władysława Gi�tka do współpracy w produkcji 

esterów, komponentów do bio - dieslów na bazie rzepaku, czyli zapowied�, �e 

jedna z firm na terenie naszego powiatu chce rozpocz�� inwestycj� zwi�zan� z 

bio – dieslem, 

 

Kopia pism stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. p.9 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz�cych Komisji stałych o 

przedstawienie wniosków podj�tych przez Komisje w okresie mi�dzy sesjami.  

 

Kopia wniosków stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.10 

Radny Jan Praski – zgłosił zapytanie, kiedy zostan� przekazane pieni�dze 

zabezpieczone w bud�ecie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

  

Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił si� z zapytaniem do Wicestarosty 

Kłobuckiego, czego dotyczyło szkolenie w Zakopanem Powiatowej Rady 

Zatrudnienia, kto brał w nim udział. 

 

AD. 11 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie   

Skargi Pani Agnieszki Go na Starostwo Powiatowe w Kłobucku. 
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Radny Waldemar Robak – Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Kłobucku przedstawił uchwał�. Poinformował ponadto, �e w dniu 8 grudnia 2005 

roku odbyło si� posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, na 

którym została rozpatrzona skarga Pani Agnieszki Go z dnia 03.11.2005 r. na 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku przekazana do rozpatrzenia Radzie Powiatu w 

Kłobucku przez 	l�ski Urz�d Wojewódzki w Katowicach pismem nr BD - OK VI - 

0554/131/05 z dnia 10.11.2005 r. Komisja, po zapoznaniu si� ze skarg� Pani 

Agnieszki Go oraz wyja�nieniami Starosty Kłobuckiego przedstawionymi w pi�mie 

Nr EKZ.I. 0715-93/05 z dnia 23.11.2005 roku i po wysłuchaniu wyja�nie� Naczelnika 

Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia uznaje skarg� za 

uzasadnion�. Pani Agnieszka Go w swojej skardze przedstawiła zarzuty wobec 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku w zwi�zku z nie wypłaceniem przez Starostwo 

ostatniej raty stypendium unijnego. W wyniku post�powania wyja�niaj�cego 

stwierdzono, i� przyczyn� nie przekazania ostatniej raty stypendium była pomyłka 

we wpisaniu numeru konta na sporz�dzanej li�cie wypłat, w wyniku czego polecenie 

przelewu �rodków w dniu 12.10.2005 roku na wskazane w wykazie konto nie było 

mo�liwe. Powiat Kłobucki otrzymał �rodki finansowe na realizacj� ostatniej transzy 

w dniu 11.10.2005 roku, a okres realizacji Projektu (Projekt Z/2.24/II/2.2/28/04 o 

tytule „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zameldowanych na terenie 

powiatu Kłobuckiego”) upływał z dniem 14.10.2005 roku. W zwi�zku z tym, Pani 

Agnieszka Go nie otrzymała ostatniej transzy w powy�szym terminie. Starosta 

Kłobucki w cytowanym wy�ej pi�mie zapewnił jednak, i� wypłata nale�nych 20 % 

przyznanego stypendium Pani Agnieszce Go nast�pi do ko�ca listopada br. W dniu 

29.11.2005 roku nale�ne �rodki zostały przekazane Pani Agnieszce Go na konto. 

Reasumuj�c podkre�lił, �e Komisja uznaje skarg� za uzasadnion�, poniewa� zarzuty 

przedstawione w skardze s� uzasadnione, chocia� pomyłka w numerze konta 

przy przekazywaniu �rodków była przypadkowa i niezamierzona.  

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 307/XXXII/2005 w sprawie 

Skargi Pani Agnieszki Go na Starostwo Powiatowe w Kłobucku. 
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       Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17 

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

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

 

 

Uchwała Nr 307/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD. p.12 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

przyj�cia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.  

 

Radny Waldemar Robak – Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Kłobucku przedstawił uchwał�. Odczytał protokół z kontroli, który stanowi 

zał�cznik do niniejszej uchwały. 

 

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 308/XXXII2005 w sprawie 

przyj�cia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.  

 

       

       Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 17 

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

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
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Uchwała Nr 308/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

AD. p.13 
Przewodnicz�cy Władysław Serafin – przedstawił uchwał� w sprawie przyj�cia 

rezygnacji z członkostwa w Zarz�dzie Powiatu w Kłobucku. Poinformował, �e 

Radny Mieczysław Szewczyk zło�ył w dniu 24 listopada 2005 roku rezygnacj� z 

funkcji Członka Zarz�du Powiatu w Kłobucku, nast�pnie odczytał rezygnacj� o 

poni�szej tre�ci.  

 

„W zwi�zku z wykonywaniem pracy w Spółdzielni Samopomoc Chłopska na stanowisku 

Prezesa Zarz�du nie mog� jednocze�nie pełni� funkcji Członka Powiatu, o czym stanowi� 

odpowiednie przepisy prawa. W czasie powoływania mnie do składu Zarz�du Powiatu w 

Kłobucku nie znałem uregulowa� prawnych w tym zakresie”. 

 

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 309/XXXII2005 w sprawie 

przyj�cia rezygnacji z członkostwa w Zarz�dzie Powiatu w Kłobucku. 

 
       

       Głosowało 17 radnych, w tym: 

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

 

Uchwała Nr 309/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu 

 

AD. p.14 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poinformował, �e w zwi�zku z rezygnacj� 

Pana Mieczysław Szewczyka z funkcji Członka Zarz�du w Kłobucku w imieniu 

klubu SLD i PSL zarekomendował kandydatur� Radnej Renaty Szewczyk. 
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Starosta Krzysztof Nowak – na funkcj� Członka Zarz�du zgłosił Pani� Renat� 

Szewczyk. 

Radna Renata Szewczyk – dokonała autoprezentacji, przedstawiła dorobek swojej 

dotychczasowej kariery zawodowej. Poinformowała, �e jest Radn� Rady Powiatu z  

Gminy Wr�czyca , mieszka w Borowem, pracuje w kłobuckim Domu Dziecka jako 

pracownik socjalny.  W Radzie zasiada w Komisji Bud�etu i Finansów oraz Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu. Podkre�liła, �e znajomo�� spraw bud�etowych pozwoli 

si� jej zmierzy� z pełnieniem tej�e funkcji. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zgłosił zapytanie, czy nie wyst�puje konflikt 

prawny mi�dzy wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego w Domu Dziecka, a 

zasiadaniem w Zarz�dzie Powiatu. 

 

Starosta Krzysztof Nowak – odpowiedział, �e Radna Renata Szewczyk nie zajmuje 

kierowniczego stanowiska, w zwi�zku z czym taka sprzeczno�� nie wyst�puje. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił  Pani� Radczyni� Prawn� o oficjaln� 

wypowied� prawn�. 

 

Pani Barbara Kosi�ska – Bus – Radczyni Prawna powiedziała, �e gdyby Radna 

Renata Szewczyk była kierownikiem jednostki organizacyjnej, wówczas nie mogłaby 

by� Członkiem Zarz�du, natomiast mo�e pracowa� w jednostce powiatu. 

 

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.  
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Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz�cego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 

Radny Stefan Pawłowski – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej 

podczas XXXII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu  2005 roku celem wyboru w 

głosowaniu tajnym Członka Zarz�du Powiatu Kłobuckiego stwierdzaj�cy, �e 

glosowało 17 radnych z czego Pani Renata Szewczyk kandydat na Członka Zarz�du 

Kłobuckiego otrzymał: 

 

 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 15 

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

• głosów niewa�nych  - .................................................................oddano  1 

 
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 310/XXXII/2005 w sprawie 

wyboru Członka Zarz�du Powiatu w Kłobucku. 

 
 
 
Głosowało 16 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 16 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 

 
Uchwała  Nr 310/XXXII/2005 została przyj�ta  jednogło�nie. 

Rada Powiatu wybrała na Członka Zarz�du Powiatu w Kłobucku – Pani� Renat� 

Szewczyk. 

 

AD. p.15 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie wniosków w 

sprawie odwołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku. 

 

Starosta Krzysztof Nowak – zgłosił wniosek o odwołanie Pana Mariana Obersztyna z 

funkcji Skarbnika Powiatu i powołanie na t� funkcj� Pana Krzysztofa Toczko.   
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Radny Mieczysław Chwałczyk – poprosił Starost� o uzasadnienie odwołania Pana 

Mariana Obersztyna z funkcji Skarbnika Powiatu w Kłobucku. 

 

Starosta Krzysztof Nowak – poinformował, �e Pan Marian Obersztyn – Skarbnik 

Powiatu w Kłobucku pełnił swoj� funkcj� przez siedem ostatnich lat. Dodał, �e w 

chwili obecnej potrzebny jest skarbik doskonale poruszaj�cy si� w problematyce 

funduszy europejskich.  

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poinformował o pozytywnej rekomendacji 

zarówno w odwołaniu z funkcji Skarbnika – Pana Mariana Obersztyna jak i o 

konieczno�ci dokonania zmiany w tym zakresie przez kluby SLD i PSL. Zwrócił 

uwag�, �e realizuje jako Przewodnicz�cy Rady Powiatu postulat Radnego 

Mieczysława Chwałczyka i wielu Radnych, którzy od dawna domagali si� wi�kszej 

aktywno�ci i energii w dziedzinie finansów  powiatu. Dodał, �e wielokrotnie sprawa 

była poruszana na sesjach, szczególnie Radny Mieczysław Chwałczyk i wielu innych 

Radnych zwracało uwag� na to, �e Starostwo nie wykorzystuje w sposób wła�ciwy 

wielu mo�liwych do pozyskania �rodków i funduszy, a zasugerowana zmiana na 

tym stanowisku powinna usprawni� i spełni� oczekiwania wszystkich Radnych i 

mieszka�ców.  

 

Radny Władysław Owczarek – zapytał, jaka b�dzie forma odej�cia Pana Mariana 

Obersztyna.  

 

Starosta Krzysztof Nowak – odpowiedział, �e Pan Marian Obersztyn nie pozostanie 

bez zabezpieczenia materialnego, jest bowiem emerytem, a odwołanie wi��e si� 

równie� z trzymiesi�cznym okresem wypowiedzenia. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – powiedział, �e Pan Marian Obersztyn na czas 

pełnienia funkcji Skarbnika zawiesił emerytur�, zatem po naszej stronie nie pozostaje 

�adne zobowi�zanie, ani inna  zale�no��.  

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta�. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 311/XXXII/2005 w sprawie 

odwołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku. 

 
       

       Głosowało 17 radnych, w tym: 

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

 
Uchwała Nr 311/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

Ad. p.16 

Starosta Krzysztof Nowak – na funkcj� Skarbnika Powiatu w Kłobucku zgłosił 

kandydatur� – Pana Krzysztofa Toczko. Zwrócił uwag�, �e kandydat spełnia 

wszystkie wymagane kryteria zwi�zane z obj�ciem takiej funkcji, posiada 

wykształcenie wy�sze ekonomiczne, specjalizacja ekonomia przedsi�biorstw  

rachunkowo�ci, pełnił szereg funkcji i stanowisk w administracji pa�stwowej  

i samorz�dowej, wa�ne jest równie� dotychczasowe do�wiadczenie i kompetencje 

je�eli chodzi o pozyskiwanie funduszy europejskich, uko�czył kilkana�cie kursów, 

szkole�, w zwi�zku  z tym w aktualnej sytuacji i perspektywie na najbli�sze lata te 

umiej�tno�ci zostan� wykorzystane dla dobra powiatu. 

 

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił przebieg dotychczasowej swojej pracy 

zawodowej. Dodał, �e w administracji pracuje od 1991 roku, swego czasu pracuj�cy 

w Cz�stochowskim Urz�dzie Wojewódzkim, był równie� kierownikiem Urz�du 

Rejonowego, przez okres dwóch lat Skarbnikiem Powiatu w Cz�stochowie, a tak�e 

Sekretarzem Powiatu Cz�stochowskiego. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – podkre�lił, �e otrzymał od Radnego Marka 

Sroki telefoniczn� informacj�, i� proponowany kandydat nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji do pełnienia tej funkcji. O�wiadczył, �e kandydat – Pan Krzysztof 
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Toczko spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. Ponadto dodał, �e zmianie 

uległa cz��� umowy koalicyjnej mi�dzy Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a Polskim 

Stronnictwem Ludowym i w ten sposób dotychczasowy parytet trzech Członków 

Zarz�du z PSL i dwóch z SLD został zmieniony na trzech Członków Zarz�du z SLD, 

a dwóch Członków Zarz�du z PSL, natomiast PSL obsadza stanowisko Skarbnika i 

Sekretarza. Zwrócił uwag�, �e czynno�ci te za chwil� zostan� zako�czone i taki nowy 

parytet polityczny w Radzie i Zarz�dzie b�dzie obowi�zywał po decyzjach wysokiej 

Rady. 

  

Radni nie zgłosili wi�cej pyta�.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 312/XXXII/2005 w sprawie 

odwołania Skarbnika Powiatu w Kłobucku. 

 
       

       Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 15 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  2 
 

 
Uchwała Nr 312/XXX/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 

 

AD. p.17 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie  

przyj�cia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarz�dowymi na 2006 rok.  

 

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 

Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał�. 

Poinformował, �e obowi�zek przyj�cia przez Rad� Powiatu Rocznego Programu 

Współpracy z Organizacjami Pozarz�dowymi  na rok 2006 wynika z ustawy   z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o po�ytku publicznym i o wolontariacie. Rada Powiatu 

przyjmuj�c niniejsz� uchwał�, deklaruje wol� kształtowania współpracy z 

organizacjami pozarz�dowymi  na zasadzie partnerstwa i wyra�a intencj� realizacji 
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swoich zada� ustawowych, w �cisłym z nimi współdziałaniu. Poinformował, �e 

program współpracy okre�la :cele współpracy, zasady współpracy, formy 

współpracy, adresatów programu, realizatorów programu, priorytety zada� na  

2006 r. Wychodz�c naprzeciw ustawie i postulatom organizacji pozarz�dowych 

Powiat Kłobucki wprowadza dwie formy zada� do wykonania poprzez : 

powierzenie realizacji  zleconego zadania oraz wsparcie realizacji zadania. Dodał, �e 

procedura w obu przypadkach ma form� otwartego konkursu ofert  i ma charakter  

przedmiotowy a nie podmiotowy. Dotowane jest zadanie a nie organizacja. Z uwagi 

na ustawowy wymóg rzetelnego gospodarowania �rodkami publicznymi, w 

procedurze kwalifikacyjnej wymagane s� informacje potwierdzaj�ce kompetencje i 

wiarygodno�� organizacji pozarz�dowej. Okre�laj� to uj�te w Rozporz�dzeniu 

Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej :oferta na realizacj� zadania wraz z 

zał�cznikami, umowa na wykonanie zadania, sprawozdanie z realizacji zadania. 

Potencjał organizacji pozarz�dowych, blisko�� tematyczna z zadaniami Powiatu, 

jednoznacznie wskazuj� na mo�liwo�� lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych 

wspólnym wysiłkiem samorz�du i organizacji pozarz�dowych. 

Przewodnicz�cy Mirosław Szymanek – poinformował, �e Komisja Edukacji, Kultury, 

Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 8 grudnia 2005 roku 

na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 313/XXXII2005 w sprawie 

przyj�cia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarz�dowymi na 2006 rok.  

 
       

       Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 15 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  2 
 

 
Uchwała Nr 313/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 
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AD. p.18 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj� 

komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 uchwały, usytuowanych w jednostkach 

organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia działalno�ci podstawowej.  

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił 

uchwał�. Poinformował, �e podj�cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj� bez ograniczenia działalno�ci 

podstawowej ni�ej wymienionych komórek organizacyjnych. : 

1. Poradni Reumatologicznej usytuowanej w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach,                 

ul. Szkolna 1, 

2. Gabinetu Fizjoterapii usytuowanego w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku,                          

ul. Wyszy�skiego 9, 

3. Gabinetu Fizykoterapii stanowi�cego komórk� organizacyjn� Wiejskiego 

O�rodka Zdrowia w Truskolasach, ul. Opolska 8. 

Ponadto dodał, �e likwidacja komórek wskazanych w petitum wniosku nie 

spowoduje ograniczenia działalno�ci Zespołu, w zakresie udzielanych przez nie 

�wiadcze� zdrowotnych. Wszystkie komórki wymienione powy�ej istniej� jedynie w 

sensie prawnym (s� wpisane zarówno do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej jak i 

do Rejestru Wojewody 	l�skiego), faktycznie za� nie funkcjonuj�. Dodał, �e   

Poradnia Reumatologiczna w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach nie funkcjonuje od 

listopada 2003 r. Obecnie w pomieszczeniach, w których w/w Poradnia działała, 

mie�ci si� Pracownia USG. Pacjenci z Krzepic korzystaj�cy ze �wiadcze� udzielanych 

przez w/w Poradni� s� przyjmowani przez Poradni� Reumatologiczn� mieszcz�c� 

si� w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku. Ponadto powiedział, �e           

�wiadczenia zdrowotne udzielane przez Gabinet Fizjoterapii, usytuowany w 

Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, obecnie s� udzielane przez Zakład Fizjoterapii i 

Poradni� Rehabilitacyjn� mieszcz�ce si� w w/w Szpitalu. Gabinet Fizykoterapii 

stanowi�cy komórk� organizacyjn� Wiejskiego O�rodka Zdrowia w Truskolasach 

usytuowany był w budynku Szkoły w Truskolasach. Sprz�t rehabilitacyjny 

stanowi�cy wyposa�enie Gabinetu Fizjoterapii na podstawie umowy u�yczenia 
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został w roku 1996 przekazany przez Kas� Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z 

uwagi na nie spełnianie wymogów sanitarnych przez w/w gabinet w styczniu 2005 

r. KRUS rozwi�zał umow� na u�yczenie sprz�tu i odebrał ten sprz�t. Nale�y 

zaznaczy�, i� ZOZ nie posiada �rodków finansowych na zakup sprz�tu 

rehabilitacyjnego, a w O�rodku Zdrowia w Truskolasach brak jest pomieszcze�, 

które mo�na przeznaczy� na  utworzenie gabinetu spełniaj�cego wszystkie wymogi 

sanitarne. Pragn� zaznaczy�, i� obecnie ZOZ rozpocz�ł procedur� utworzenia 

nowego Gabinetu Fizjoterapii, który b�dzie miał siedzib� w Golcach 72 a b�dzie 

komórk� organizacyjn� Wiejskiego O�rodka Zdrowia w Truskolasach. Nale�y 

stwierdzi�, i� dost�pno�� do �wiadcze� z zakresu rehabilitacji pacjentów w/w 

o�rodka nie zostanie w �aden sposób ograniczona. Maj�c na uwadze wy�ej 

przedstawione argumenty dalsze funkcjonowanie przedmiotowych komórek nie 

znajduje uzasadnienia.  Jednocze�nie poinformowa�, i� w dniu 18.10.2005 r. Rada 

Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku uchwał� Nr 20/2005 pozytywnie 

zaopiniowała przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 

likwidacj� Poradni Reumatologicznej usytuowanej w Szpitalu Rejonowym w 

Krzepicach,  ul. Szkolna 1, Gabinetu Fizjoterapii usytuowanego w Szpitalu 

Rejonowym w Kłobucku, ul. Wyszy�skiego 9 oraz Gabinetu Fizykoterapii 

usytuowanego w Wiejskim O�rodku Zdrowia w Truskolasach, ul. Opolska 8. 

 

Radna Aleksandra Majchrowska – Przewodnicz�ca Komisji Ochrony  Zdrowia Rady 

Powiatu w Kłobucku w dniu 14 grudnia 2005 roku na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 314/XXXII2005 w sprawie 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidacj� 

komórek organizacyjnych wskazanych w § 1 uchwały, usytuowanych w jednostkach 

organizacyjnych ZOZ bez ograniczenia działalno�ci podstawowej.  
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       Głosowało 17 radnych, w tym: 

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

 
Uchwała Nr 314/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu 

 

AD. p.19 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego ZOZ w Kłobucku za 2005 

rok. 

 

Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał�. Poinformował, �e w zwi�zku z  

konieczno�ci� corocznego przeprowadzania badania sprawozdania finansowego 

ZOZ – u, do czego obliguje art. 64 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o 

rachunkowo�ci ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z pó�n. zm.), zostało 

przeprowadzone przez ZOZ w Kłobucku post�powanie  na wybór biegłego 

rewidenta ( zgodnie z art. 66 w/w ustawy ). Oferty zgłosiło 4 wykonawców, z czego 

wybrano najkorzystniejsz� ( za kwot� 7.198 zł ) firmy: Kancelaria Biegłych 

Rewidentów „SALDO” Spółka z o.o z Krakowa. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, ile zgłosiło si� wykonawców. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, �e zgłosiło si� 5 firm natomiast do rozpatrzenia 

przyj�to cztery oferty. 

 

Radna Aleksandra Majchrowska – Przewodnicz�ca Komisji Ochrony  Zdrowia Rady 

Powiatu w Kłobucku w dniu 14 grudnia 2005 roku na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
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Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 315/XXXII/2005 w sprawie 

wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego ZOZ w Kłobucku za 2005 

rok. 

       

       Głosowało 17 radnych, w tym: 

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

 
Uchwała Nr 315/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD. p.20 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w 

sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.  

 

Pani Jolanta Wierus – Inspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatu w 

Kłobucku  przedstawiła uchwał�. Poinformowała, �e w uchwale proponuje si� 

zwi�kszenia planu dochodów z tytułu otrzymania pomocy finansowej na 

dofinansowanie wykonania nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 

�rodki z gminy Mied�no – 60.000 zł (DP Mokra III – Wilkowiecko), z gminy Krzepice 

– 30.000 zł (Krzepice, ul. M. Curie – Skłodowskiej), z gminy Lipie – 40.000 zł (DP w 

m. Stanisławów), otrzymania pomocy finansowej na wykonanie chodnika przy 

drodze powiatowej Nr S 2041 ul. H. Sienkiewicza w Kłobucku – �rodki z gminy 

Kłobuck - 34.881 zł, wy�szego ani�eli zakłada plan wykonania dochodów z opłaty 

komunikacyjnej o kwot� 170.000 zł, wpływów z usług – 15.000 zł, z najmu i 

dzier�awy o kwot� 20.000 zł, z tytułu ró�nych dochodów o kwot� 85.000 zł. Ponadto 

powiedziała, �e dokonuje si� zwi�kszenia planu wydatków w zwi�zku z  

otrzymaniem �rodków z gmin na zadnia drogowe o kwot� 130.000 zł, konieczno�ci� 

zwi�kszenia wydatków o kwot� 1.170 zł w zwi�zku z ustaleniem opłaty adiacenckiej 

z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci - wybudowania kanalizacji sanitarnej w 
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Ostrowach  (dot. Wiejskiego O�rodka Zdrowia w Ostrowach), konieczno�ci� 

zwi�kszenia wydatków na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych o 

kwot� 85.000 zł w zwi�zku ze zwi�kszonym zapotrzebowaniem, zwi�kszeniem 

dochodów z tytułu zwi�kszenia cz��ci o�wiatowej subwencji  ogólnej o kwot� 60.500 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposa�enia nowowybudowanych 

obiektów szkół i placówek o�wiatowych oraz nowych pomieszcze� do nauki 

pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprz�t szkolny i pomoce 

naukowe (ZS Nr1- 30.000 zł i ZS w Wale�czowie – 30.500 zł), zwi�kszeniem planu 

rezerwy ogólnej o kwot� 48.486 zł z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych 

nieprzewidzianych wydatków, zwi�kszeniem planu wydatków w dziale 801 – 

O�wiata i wychowanie o kwot� 221.369 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza o kwot� 19.361 zł. jednocze�nie poinformował, �e proponuje si� 

zmniejszenia planu wydatków z tytułu zmniejszonych w stosunku do planu 

wydatków na wypłat� �wiadcze� dla rodzin zast�pczych o kwot� 85.000 zł 

wydatków  na zapłat� za wykup gruntów pod drog� powiatow� Zawady – 

Władysławów o kwot� 10.000 zł oraz proponuje si� dostosowa� plan do 

obowi�zuj�cej klasyfikacji wydatków – dotyczy opłat za zaj�cie pasa drogowego 

(zmniejszenie w dziale 600 – Transport i ł�czno��, zwi�kszenie w dziale 756 - 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej o kwot� 11.850 zł). Podkre�liła równie�, �e 

proponuje si� zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaci�gni�cia kredytu na 

przebudow� chodnika w m. Kalej o kwot� 134.614 zł; wydatki z powy�szego tytułu 

zostan� pokryte z dochodów własnych powiatu, a tak�e zmniejszenia planu 

rozchodów o kwot� 85.000 zł w zwi�zku z planowanym ni�sz� spłat� rat kredytów i 

po�yczek zaci�gni�tych w latach poprzednich. 

 

Radny Stefan Pawłowski – poprosił o uszczegółowienie § 0970 – wpływy z ró�nych 

dochodów – 85. 000 zł. 

 

Pani Jolanta Wierus – odpowiedziała, �e kwota 85. 000 zł jest kwot�, w której 

ksi�gowane s� wpływy głównie ze zwrotów z Powiatowego Urz�du Pracy  - osoby 

na prace interwencyjne b�d� na roboty publiczne. Podkre�liła, �e refundacja ta nie 
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zmniejsza wydatków, tylko ksi�gowa ksi�guje je na zwi�kszenie dochodów. Dodała, 

�e w tym paragrafie mie�ci si� równie� odszkodowanie wypłacone z tytułu kolizji na 

ulicy Wielu�skiej oraz koszty za piecz�cie, które były wyrabiane dla szkół,  

Starostwo wyst�piło do Warszawy o wyrobienie tych piecz�ci, nast�pnie szkoły 

zwracaj�c te pieni�dze przelały na konto Starostwa i zostały zaksi�gowane na tym 

paragrafie.  

 

Radny Jan Praski – Przewodnicz�cy Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku poinformował, �e w dniu 13 grudnia 2005 roku na swoim posiedzeniu 

Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk -  odniósł si� do § 75818 – rezerwy ogólne i celowe,  

gdzie zapisana jest kwota 48.486 zł. Zapytał, jaki jest obecny stan tej rezerwy, czy 

rezerwa celowa została całkowicie wykorzystana. 

Pani Jolanta Wierus – odpowiedziała, �e rezerwa celowa została całkowicie 

wykorzystana, podział rezerwy celowej odbył si� z ko�cem listopada na zwi�kszenie 

wynagrodze� i  pochodnych w jednostkach o�wiatowych, natomiast z rezerwy 

ogólnej na dzie� dzisiejszy pozostało ok. 300 zł. 

 

Radni nie zgłosili wi�cej pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 316/XXXII/2005 w sprawie 

zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok. 

 

       

       Głosowało 16 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 16 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  0 
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Uchwała Nr 316/XXX/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

protokołu. 

 

AD. p.21 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w 

sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaci�gni�cia 

po�yczki na przebudow� mostu w m. W�sosz. 

 

Pani Jolanta Wierus – przedstawiła uchwał�. Poinformowała, �e w zwi�zku z 

przesuni�ciem wi�kszo�ci prac zwi�zanych z przebudow� mostu w m. W�sosz na 

2006 rok, w uchwale proponuje si� zmniejszenia planu wydatków o kwot� 2.596.823 

zł, tzn. do kwoty 473.000 zł, zmniejszenia planu dochodów z tytułu otrzymania 

�rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwot� 2.302.367 zł, tzn. 

do kwoty 0 zł, zmniejszenia planu dochodów z tytułu otrzymania �rodków z gminy 

Paj�czno, gminy Popów, powiatu Paj�czno o kwot� 233.727 zł, tzn. do kwoty 150.000 

zł oraz zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaci�gni�cia kredytu na 

przebudow� mostu w m. W�sosz o kwot� 383.729 zł, a �rodki na udział powiatu w 

cało�ci inwestycji zaplanowa� z tytułu wzrostu dochodów z opłaty komunikacyjnej - 

+ 101.613 zł. Ponadto poinformowała, �e proponuje si� zaci�gn�� po�yczk� na 

prefinansowanie przebudowy mostu w m. W�sosz w kwocie 221.387 zł. 

 

Radni nie zgłosili pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 317/XXXII/2005 w sprawie 

zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaci�gni�cia po�yczki na 

przebudow� mostu w m. W�sosz. 

 

       

       Głosowało 15 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 14 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano  1 
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Uchwała Nr 317/XXX/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 

 

AD. p.22 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie 

uchwały  zmieniaj�cej w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 

rok oraz zaci�gni�cia kredytu na modernizacj� dróg powiatowych 

 

Pani Jolanta Wierus – przedstawiła uchwał�. Poinformowała, �e w uchwale 

proponuje si� zmniejszy� plan przychodów z tytułu zaci�gni�cia kredytu na 

modernizacj� dróg powiatowych z kwoty 961.547 zł do kwoty 800.000 zł. W zwi�zku 

z powy�szym zmniejszeniem zmniejsza si� równie� plan wydatków na powy�sze 

zadanie. Ponadto dodała, �e w § 4 uchwały proponuje si� doda� pkt 2 w brzmieniu 

„Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu b�dzie weksel „in blanco” wraz z 

deklaracj� wekslow�.”  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 318/XXXII2005 w sprawie 

uchwały  zmieniaj�cej w sprawie zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 

rok oraz zaci�gni�cia kredytu na modernizacj� dróg powiatowych 

 

       

       Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 15 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano   1 
• głosów „wstrzymuj�cych si�” - ................................................oddano   1 
 

 
Uchwała Nr 318/XXX/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do protokołu. 

 

AD. p. 23 

W punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych głos zabrał Wicestarosta 

Stanisław Garncarek wyja�niaj�c, �e �rodki z przeznaczeniem dla  ZOZ – u w 

Kłobucku b�d� wydatkowane na wyposa�enie dla słu�by zdrowia. W chwili obecnej 

nie było �adnego ruchu finansowego na sfinansowanie, poniewa� trwa weryfikacja 
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potrzeb, jest ona czyniona przez administracj� ZOZ – u w konsultacji z kierownikami 

jednostek, zaznaczył, �e w roku bie��cym formalnego ruchu w tym zakresie ju� nie 

b�dzie. Nast�pnie odniósł si� do zapytania w sprawie szkolenia Rady Zatrudnienia 

w Zakopanem. Poinformował, �e było to szkolenie dla Członków Powiatowych Rad 

Zatrudnienia, ich zadaniem jest zmniejszanie bezrobocia. Stwierdził, �e je�eli chodzi 

o to konkretne szkolenie było to szkolenie za zgod�, uchwalone przez Rad� 

Zatrudnienia. Podkre�lił, �e �rodki na szkolenia Rad Zatrudnienia s� �rodkami 

fakultatywnymi, nie maj� �adnego zwi�zku z ruchem finansowym bezpo�rednio na 

bezrobotnych, nie maj� przeniesienia ewentualnie na bezrobotnych, s� to �rodki z 

bud�etu pa�stwa. Powiedział, �e w szkoleniu uczestniczyło 16 osób, w tym 15 

Powiatowej Rady Zatrudnienia  plus Pani Dyrektor Powiatowego Urz�du Pracy.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy w szkoleniu uczestniczyli tylko 

Członkowie Rady Zatrudnienia z Kłobucka. 

 

Wicestarosta Stanisław Garncarek – odpowiedział, �e w grupie szkoleniowej było 11 

osób z Powiatowej Rady Zatrudnienia z 	wi�tokrzyskiego, z okolicy Jaworzna, 

Chrzanowa. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poinformował, �e do Starostwa, 

Przewodnicz�cego Rady Powiatu miesi�cznie wpływa kilkana�cie ofert od ró�nych 

firm szkoleniowych. Dodał, �e cz�sto samorz�dy ulegaj� takim pokusom i korzystaj� 

z ofert, dlatego wa�ne jest skrupulatne ich przeanalizowanie. Zwrócił uwag�, 

osobi�cie takie oferty szkoleniowe wrzuca do kosza. Podkre�lił, �e wcale kierunkiem 

szkolenia nie musi by� Wisła, Zakopane czy Szczyrk, je�eli potrzebne jest szkolenie 

to znajduj�cy si� o�rodek w Kulach spełnia wszystkie warunki, aby w nim takie 

szkolenie przeprowadzi�.   

 

AD. p.24 

W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad około godziny 14 00  Przewodnicz�cy 

Władysław Serafin zamkn�ł XXXII Sesj� Rady Powiatu w Kłobucku. Poinformował, 
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�e XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku przewidziana jest na dzie� 28 grudnia 

2005 roku na godzin� 1300. 

 

 

       PRZEWODNICZ�CY RADY POWIATU 

              Władysław SERAFIN 

 
 
 
Protokołowała: 
 
Magdalena Nowak 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


