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PROTOKÓŁ  NR  XI/2007 

Z XI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 4  PAŹDZIERNIKA  2007 ROKU 

 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210 

Zakończyła się o godz. 1715 

 

 

W sesji uczestniczyli: 

1. Radni zgodnie z listą obecności, 

2. Zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w sesji – stanowiącej załącznik do 

     niniejszego protokołu. 

 
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pan 

Jan Praski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

 
Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tadeusz Witt 

stwierdził, że w Sesji uczestniczy 20 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
PKT. 3 – Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Henryk Mach – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Powołanie 

Komisji  statutowej do spraw zmian w statucie”. 

 

Pan Tadeusz Witt – na prośbę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Kłobucku zaproponował przesunięcie punktu 18 porządku obrad – tj. podjęcie uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 roku w miejsce punktu 11. 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem złożonym przez Pana Henryka Macha. . 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• Głosów „ za ”-…………………………oddano  6 

• Głosów „ przeciw ”-……………..........oddano 11 

• Głosów „ wstrzymujących się ”………oddano   2 
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Wniosek radnego Henryka Macha nie został podjęty. 

 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem złożonym przez Pana Tadeusza Witta. 

 
Głosowało 19 radnych, w tym: 

 

• Głosów „ za ”-……………………………….oddano 19 

• Głosów „ przeciw ”-……………………...… oddano   0  

• Głosów „ wstrzymujących się ”-………….... oddano   0 

 
Wniosek został przyjęty. 

 
Przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

 

• Głosów „ za ”-……………………………..oddano 14 

• Głosów „ przeciw ”-……………………… oddano   4 

• Głosów „ wstrzymujących się ”-…………..oddano   1 

 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie Sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z:  

    a/  IX  Sesji Rady Powiatu z dnia 27.06.2007,  

    b/   X  Sesji Rady Powiatu z dnia 06.08.2007 

5. Wnioski i zapytania mieszkańców.  

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. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok. 

12.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku. 

13. Informacja na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie do 

roku szkolnego 2007/2008. 

14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku za I półrocze 2007 roku. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, 

oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Kłobucku. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie 

zakupów oraz przyjmowanie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 r. w 

sprawie: określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 

2007 roku. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Hassberge (Niemcy).  

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wnioski i oświadczenia radnych. 

22. Wnioski i zapytania mieszkańców. 

23. Zakończenie XVII Sesji Rady Powiatu. 

 

PKT 4. - przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

 

Nie zgłoszono uwag. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z IX Sesji Rady Powiatu. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• Głosów „ za ”-…………………………. oddano 14 

• Głosów „ przeciw ”-…………………… oddano   0 

• Głosów „ wstrzymujących się ”-……….oddano  5 
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Protokół z IX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z X Sesji Rady Powiatu. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

 

• Głosów „ za ”-……………………...….oddano 15 

• Głosów „ przeciw ”-…………….……..oddano   0 

• Głosów „ wstrzymujących się ”-………oddano   4 

 

Protokół z X Sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty. 

 

PKT 5. – Wnioski i zapytania mieszkańców. 

 

Pan Zenon Witek – powiedział, że w pierwszych dniach września do biura na ulicy 

Wieluńskiej przyszedł petent i zapytał, dlaczego podczas uroczystego pożegnania księdza 

prałata, które miało miejsce 26 sierpnia br w Kościele św. Marcina w Kłobucku, w imieniu 

samorządowców przemawiał Pan Władysław Serafin. 

 

Pan Bogdan Adamik – zwrócił się z zapytaniem, kto zaanonsował Pana Władysława Serafina 

jako przedstawiciela samorządowców. 

 

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że nie było anonsu. Pan Władysław Serafin podobnie jak 

pozostali uczestnicy uroczystości, nie był w żaden sposób przedstawiany. 

 

Pan Stanisław Garncarek – zaproponował, aby Przewodniczący oświadczył, kto ma 

uprawnienia do reprezentowania Powiatu, Samorządu.  

 

Pan Tadeusz Witt – powiedział, że podczas uroczystości przedstawiciele Starostwa siedzieli 

razem i aby nie przedłużać uroczystości, przemówienie wygłosił tylko Pan Władysław 

Serafin, ponieważ przez wiele lat współpracował z księdzem prałatem. Pan Serafin wystąpił 

jako przewodniczący PSL-u. Najważniejsze było to, ażeby uczestnictwem w tych 
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uroczystościach podziękować księdzu proboszczowi za długoletnią współpracę, a to, kto 

przemawiał, nie było aż tak istotne. 

 

PKT 6.– Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami. 

 

Pan Stanisław Garncarek – przedstawił informację z działalności Zarządu Powiatu z okresu 

między Sesjami, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu z sesji.  

 

Pan Zenon Witek- powiedział, że na IX sesji głosowano nad uchwałą Nr 57/IX/2007 o 

przekształceniu ZOZ – u. W § 5 uchwały jest napisane: konsekwencją  likwidacji komórek 

wymienionych w załączniku Nr 1 będzie zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych w 

zakresie analityki laboratoryjnej przez ZOZ oraz ograniczenie działalności ZOZ w zakresie 

diagnostyki medycznej i przyjęcie w trybie art. 23’ Kodeksu Pracy pracowników 

likwidowanych komórek diagnostyki medycznej przez podmioty o których mowa w § 2     

ust.1. Natomiast art. 23’ mówi: niezgodnie z Konstytucją w zakresie w jakim pomija 

współodpowiedzialny Skarbu Państwa za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy 

powstałe przed przekształceniem statio fisci Skarbu Państwa  Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

Dziennik Ustaw z 2005 roku Nr 68 poz. 610.     

Uchwała ta jest podpisana przez radcę prawnego, natomiast w Statucie Powiatu jest napisane, 

że z projektem uchwały może wystąpić co najmniej 5 radnych, Przewodniczący Rady, Klub 

Radnych, Komisja Rady lub Zarząd Powiatu. Na projekcie uchwały, którą otrzymują Radni 

nie ma podpisów Zarządu ani Starosty.  
 

 
Pan Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, iż pytanie radnego Zenona Witka nie dotyczy 

sprawozdania złożonego przez Starostę. 

 

Pan Zenon Witek – powiedział, że w sprawozdaniu Starosty nie było nic o przyczynach 

unieważnienia przetargu w ZOZ - ie, a to jest bardzo ważna informacja. 

 

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że składa sprawozdanie z pracy Zarządu. Nie 

odczuwa potrzeby, aby wypowiadać się w sprawie realizacji uchwał Rady Powiatu 

odnoszących się do ZOZ- u. 
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Pan Henryk Mach – powiedział, że przedmiotem jednej z Uchwał przedstawionych przez 

Starostę było upoważnienie dwóch członków Zarządu do zaciągnięcia kredytu z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zapytał, czy było to upoważnienie do 

czynności prawnych czy też do negocjowania warunków pożyczki. Ponadto radny zapytał o 

wynik przetargu na wynajem nieruchomości  w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej. 

 

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że dwóch członków Zarządu zostało wyznaczonych 

do wykonywania czynności prawnych. Poinformował, iż zasady dotacji z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska są z góry określone. Według tych zasad powiat otrzymał z 

Funduszu promesę na 368 tys. zł. Jeżeli skorzystamy z tej promesy, to powyższą kwotę 

otrzymamy w formie pożyczki.  

O odpowiedź na pytanie w sprawie wyników przetargu poprosił pracownika Wydziału 

Geodezji – Panią Marie Lasotę.  

 

Pani Maria Lasota – udzieliła odpowiedzi na temat przetargu na ulicy Wieluńskiej. Wyniki 

przetargu z 25 września 2007 roku na najem dwóch podmiotów przy ulicy Wieluńskiej 11 w 

Kłobucku przedstawiają się następująco: czynsz brutto uzyskany za powierzchnię 2 m2 to 

966,40zł miesięcznie - najemcą został Pan  Dariusz Pośpiech zamieszkały w Zawadach. 

Natomiast czynsz brutto uzyskany za drugi lokal o powierzchni 31,20 m2  to kwota 1.905 zł 

miesięcznie, a najemcą została agencja JPM Janusz Mros. 

 

PKT 7. - Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pan Zenon Witek - kontynuując swoją wypowiedź z pkt 6 obrad sesji powiedział, że art. 23’ 

Kodeksu pracy jest niezgodny z Konstytucją. Poinformował, w odniesieniu do tematu 

przetargu, że pracownicy mogli składać oferty do 30 sierpnia do godz. 1130 . Warunki 

przetargu były bardzo niekorzystne i dlatego nikt nie złożył żadnej oferty. Przetarg 

nieograniczony miał się odbyć 1 października 2007r. W dniu 26 września ZOZ jako 

udzielający zamówienia poinformował oferentów o przedłużeniu terminu składania ofert do 

dnia 3 października do godziny 1030  i planowanym otwarciu ofert o godzinie 1100. 

W dniu 28 września w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku została wystosowana 

informacja, iż, stosownie do zapisu działu 13 pkt 3 szczegółowych warunków ofert na 

udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki badań 

laboratoryjnych, postępowanie konkursowe zostało unieważnione. Jednocześnie 
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poinformowano o wszczęciu nowego postępowania. Radny Zenon Witek zapytał dlaczego na 

sesję radni dostają uchwały, które nie są dokładnie sprawdzone pod względem prawnym i nie 

są opieczętowane i podpisane przez osoby, które są za to odpowiedzialne w myśl zapisów 

Statutu Powiatu. Ponadto zapytał: czy jest możliwość przesunięcia przetargu, dlaczego 

otwarcie ofert następuje po półgodzinnej przerwie oraz co oznacza sformułowanie „do zapisu 

dział 13 punkt  3 ”. 

 

Pani Barbara Kosińska- Bus – odpowiedziała, że uchwały są parafowane przez radcę 

prawnego, bo taka jest zasada. Inicjatywę ustawodawczą w tej kwestii ma Zarząd Powiatu. 

Ponadto stwierdziła, iż jest to projekt uchwały a nie uchwała. Dodała, że wszystkie uchwały 

trafiają do Wojewody, który sprawuje nadzór nad ich legalnością. Wojewoda nie miał 

żadnych uwag co do projektu uchwały. Natomiast w sprawie art. 23’, Radnemu zostanie 

udzielona szczegółowa odpowiedź na piśmie. 

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że art. 23’ nadal istnieje w Kodeksie pracy, ustawodawca 

go nie zmienił. Odnośnie pozostałych punktów, wszystko jest zgodne z prawem. Dział 13 pkt 

3 jest to punkt dotyczący unieważnienia przetargu wynikający z ogłoszenia o konkursie ofert, 

który ukazał się w internecie oraz w prasie. Był to przetarg nieograniczony, przeprowadzony 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra o świadczeniu usług zdrowotnych, gdzie jest 

przytoczona podstawa prawna. W tzw. specyfikacji przetargu, którą pobierają oferenci jest 

poszeregowanie w poszczególne działy i punkty. Dział 13 pkt 3 mówi, że składając 

zamówienie można unieważnić przetarg bez podania przyczyny.  

 

Pan Zenon Witek – zapytał, jaka była przyczyna unieważnienia przetargu.  

 

Pan Marian Nowak - powiedział, że podstawową przyczyną był protest pracowników 

laboratorium złożony do  Starosty Powiatu  spowodowany tym, że w warunkach przetargu nie 

ma klauzuli gwarancji zatrudnienia pracowników laboratorium na okres 1 roku. Ponieważ 

przewijało się to w dyskusjach, a art. 23’ nie gwarantuje zatrudnienia przez okres roku, 

dlatego w porozumieniu ze Starostą ustalono, że w następnym postępowaniu gwarancja taka 

będzie zawarta.  

Ponownie najpierw odbędzie się przetarg ograniczony dla pracowników, ponieważ warunki 

się zmieniły. Jeżeli przetarg ograniczony się nie powiedzie, odbędzie się przetarg 

nieograniczony dla wszystkich. W odniesieniu do uchwały, do momentu kiedy ogłoszono 
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przetarg nieograniczony nie było protestu ze strony pracowników laboratorium ani 

organizacji związkowych. Pojawiły się one dopiero na etapie przetargu nieograniczonego. 

 

Pan Zenon Witek – powiedział, że odnoście artykułu 23’, Dyrektor ZOZ zaprzecza sam sobie. 

Najpierw mówi, że nikt nie kwestionował tego artykułu, a pod koniec powiedział, że przetarg 

został odwołany, bo pracownicy wnieśli protest. Artykuł 23’ nie istnieje i jest to „bubel 

prawny”. 

 

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że pracownicy wnieśli protest do Starosty, ponieważ 

warunki przetargu były dla nich bardzo niekorzystne. 

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że protest pracowników został uwzględniony. Nie ujęcie 

takiego punktu również byłoby zgodne z prawem, bo rozwiązanie takie jest zgodne z uchwałą 

Rady Powiatu, ale nie byłoby to korzystne dla pracowników. 

 

Pan Zenon Witek – zwrócił się z zapytaniem do Starosty Kłobuckiego, na jakim etapie są 

działania odnośnie pozyskania funduszy strukturalnych. 

 

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że jest to cały proces pozyskiwania funduszy, 

tworzenia programu subregionalnego, który jest głównym źródłem finansowania, jakiego się 

spodziewamy. Drugim źródłem jest też Fundusz Ochrony Środowiska, szczególnie w 

przypadku Państwowej Straży Pożarnej. Występują też drobniejsze, ale również istotne 

wystąpienia, np. w sprawie dróg do Ministerstwa Dróg i Transportu czy wystąpienia w 

sprawie szkół do Ministerstwa Oświaty. Jest to proces ciągły i nie da się tego podsumować 

odpowiedzią na tak zadane pytanie.  

 

Pan Tadeusz Witt – powiedział, że będzie przedstawione podsumowanie tego tematu. 

 

Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem, jakie były koszty projektu utworzenia filii 

Akademii Ekonomicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

 

Pan Henryk Kiepura – odpowiedział, że filia Akademii miała ruszyć już od października b. r.. 

Starostwo zobowiązało się do bezpłatnego udostępnienia sal w Zespole Szkół Nr 1 w 

Kłobucku, zatrudnienia pracownika do obsługi studentów, zapewnienia bezpłatnych pokoi dla 
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3-4 wykładowców z Wrocławia. Niestety  wynik naboru, to tylko 10 chętnych osób. 

Powodem takiej sytuacji było najprawdopodobniej ustalenie przez Akademię zbyt wysokiego 

czesnego na poziomie 2.150 zł. Po rozmowach, Przewodniczącego Rady Pana Tadeusza 

Witta, kwotę czesnego obniżono do sumy 1.800 zł, było to jednak zbyt późno. Drugą 

przyczyną niepowodzenia tej inicjatywy była słaba promocja i niemal całkowity brak 

zaangażowania Akademii.  

 

Pan Tadeusz Witt – powiedział, że prowadził rozmowy z Panią prof. Szołtysek z Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu.  

W naszym regionie technologii żywienia nie prowadzi żadna z uczelni, dlatego należało 

zrobić promocję tej uczelni ale w inny sposób, tzn. znacznie obniżyć czesne. Być może, w 

przyszłym roku, doświadczeni porażką, zastosują promocyjną cenę poniżej 1800 zł. Koszty 

projektu dla Starostwa są znikome i dotyczyły tylko plakatów i ogłoszeń prasowych. Gdyby 

był odpowiedni nabór, to dopiero wtedy koszty takie by się pojawiły.  

 

Pan Zenon Witek – zwrócił się z zapytaniem, co będzie z ludźmi, którzy mieszkali w 

mieszkaniach, które zostały przeznaczone dla kadry. Jaki jest koszt remontu tych mieszkań. 

 

Pan Roman Minkina – Wicestarosta Kłobucki, odpowiedział, że lokatorzy są w trakcie 

opuszczania mieszkań. Mieszkania te nie wymagają remontu, a jedynie odświeżenia. 

Poinformował, iż docelowo, ze względu na przeniesienie do budynku Wydziału Edukacji 

Starostwa, a co za tym idzie dużej ilości drogiego sprzętu, będzie on po godzinach 

urzędowania Wydziału zamykany.  

 

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

Powiatu.  

 

Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu i 

Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma: 

 

• Pismo Starosty do Przewodniczącego w sprawie utworzenia biblioteki powiatowej, 

• Zaproszenie ze strony Klubu sportowego z Krzepic na ceremonię wręczania dyplomów 

i pucharów w zawodach sportowych, 
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• Wniosek radnych Rady Powiatu w Kłobucku: Henryka Macha, Zenona Witka, Iwony 

Sadek oraz Jerzego Sądela o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Pana Mirosława Przygody. 

 

Pan Tadeusz Witt – poinformował, w odniesieniu do wniosku radnych, iż istnieją 

odpowiednie procedury dotyczące odwoływania Przewodniczących Komisji i wg tych 

procedur będzie prowadzone postępowanie. 

 

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

okresie między sesjami. 

 

Pan Władysław Owczarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, poinformował, że 

na posiedzeniu Komisji w dniu 2.10.2007 roku podjęto wniosek skierowany do Zarządu 

Powiatu w Kłobucku o wprowadzenie w § 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów oraz przyjmowanie darowizny aparatury i sprzętu 

medycznego przez ZOZ w Kłobucku wprowadzenie następującego zapisu: 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zobowiązany jest do przedstawienia Radzie 

Społecznej ZOZ-u w Kłobucku kwartalnego sprawozdania o przyjętych darowiznach poniżej kwoty 

3.500,- zł 

 

Pan Marek Sawicki - Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, poinformował, że Komisja 

na swoich posiedzeniach podjęła dwa wnioski.  

Pierwszy z nich, podjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.09.2007 roku skierowany do 

Rady Gminy: 

Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia zwracają się z prośbą do Rad Gmin Powiatu 

Kłobuckiego o ujęcie w budżetach na rok 2008 środków na realizację programów 

zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania i terapii uzależnień (alkoholizm, narkomania) na 

rzecz mieszkańców gmin. 

W/w zadania będą realizowane przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Drugi wniosek w sprawie darowizn, podjęty przez Komisję w dniu 3.10.2007 jest taki sam jak 

wniosek Komisji Budżetu i Finansów. 

 

PKT 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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Zgłoszono kandydatury trzech radnych do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

 
• Głosów „ za ”-……………………………….oddano 19 

• Głosów „ przeciw ”-………………………... oddano   0 

• Głosów „ wstrzymujących się ”-………….....oddano   1 

 

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: 

 
1. Pani Małgorzata Gworys - Przewodnicząca, 

2. Pani Aleksandra Banasiak - Członek, 

3. Pan Tadeusz Wieczorek - Członek. 

 

O godzinie 13.30 Pan Marek Sawicki opuścił obrady po uprzednim zwolnieniu się u 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

PKT 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 

rok. 

Pani Katarzyna Bednarska – Skarbnik Powiatu przedstawiła  wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok. 

 

Pan Zbigniew Desperak – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Kłobucku – przypomniał, że temat modernizacji budynku Komendy PSP w Kłobucku był 

podejmowany od 2004 roku. Sporządzony wówczas audyt określał zakres zadań. W roku 

2006 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej 

Straży Pożarnej w Katowicach, Komendą Powiatową oraz Zarządem Powiatu w Kłobucku. 

Porozumienie to określało wspólne zadania dotyczące termomodernizacji budynku Komendy. 

W bieżącym roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej otrzymała na ten cel 200 tys. zł - jest 

to zwiększenie dotacji z budżetu Państwa. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pomocy finansowej  w wysokości 380 tys. zł. 

Warunkiem otrzymania dotacji jest ogłoszenie w bieżącym roku przetargu na 

termomodernizację oraz realizacja pierwszego etapu tego zadania. Dodał, że nie ma 

możliwości  przeniesienia tych zadań na rok przyszły. 
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Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem, kto jest inwestorem tej inwestycji. 

 

Pan Zbigniew Desperak – odpowiedział, ze inwestorem jest Starostwo Powiatowe. 

 

Pan Henryk Mach – stwierdził, iż Rada Powiatu ma prawo kontrolować finanse Państwowej 

Straży Pożarnej w zakresie dofinansowywania. Projekt termomodernizacji powinien być 

opiniowany przez Komisję Infrastruktury zgodnie ze Statutem Powiatu Kłobuckiego. 

Powiedział, iż członkowie Komisji omawiany projekt uchwały otrzymali tuż przed 

posiedzeniem Komisji. 

Zgodnie z planem zadań majątkowych na zadania majątkowe miało być wydane 7.723.670 

zł., natomiast plan majątkowy wg załącznika do projektu uchwały wykazuje kwotę - 

9.095.000 zł. Plan zadań inwestycyjnych  jest wyższy, dotyczy więc nie tylko finansowania 

termomodernizacji Państwowej Straży Pożarnej, tylko wielu więcej rzeczy – poprosił o 

wyjaśnienie. 

 

Pani Katarzyna Bednarska – powiedziała, że Państwowa Straż Pożarna jest niezależną 

jednostką, którą Starostwo tylko dofinansowuje i ma nad nią nadzór. Wyjaśniła ponadto, że 

kwota 9.095.663 zł dotyczy planu wydatków już poniesionych i planowanych do 

zrealizowania w latach następnych w związku z zadaniami majątkowymi które są 

przedstawione w projekcie, natomiast kwota 7.434.844 zł. jest planowana do zrealizowania w 

roku bieżącym. 

 

Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki, odniósł się do wypowiedzi  Radnego Henryka 

Macha dotyczącej przekazania projektu uchwały tuż przed posiedzeniem Komisji 

Infrastruktury i wyjaśnił, że w dniu w którym odbyło się posiedzenie Komisji, w godzinach 

porannych odbyło się także posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym opracowano zmiany 

zawarte w omawianym projekcie uchwały.  W celu usprawnienia prac przekazano do 

zaopiniowania projekt uchwały Komisji. Pismo odnoszące się do kwestii termomodernizacji, 

Zarząd Powiatu otrzymał dwa dni przed jego posiedzeniem. Poinformował, iż jeszcze w tym 

roku będą niwelowane kwoty w budżecie z racji nie uzyskania środków, stąd będą pojawiać 

się kolejne zmiany w budżecie. 

 

Pan Henryk Mach- zwrócił uwagę, iż jako członek Komisji Infrastruktury, nic nie wie na 

temat porozumienia z gminą Popów w zakresie dwóch inwestycji – budowy drogi powiatowej 
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Popów – Brzózki – Nowa Wieś – Kule na którą przekazane jest 100 tys. zł oraz budowy 

chodników na odcinku Brzózki - Nowa Wieś. Zwrócił uwagę na fakt, iż Komisja ustalała to 

już w poprzedniej kadencji, że nie można inwestować tam gdzie gminy dają pieniądze. 

Rozwiązanie takie w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, że będą budowane drogi 

tylko tam gdzie gminy są bogate. Zwrócił uwagę, że są  takie gminy, których nie stać na to 

żeby inwestować. Zapytał jaki jest koszt całkowity inwestycji przy wkładzie finansowym 

Gminy Popów w wysokości 100 tys. złotych. 

 

Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, że podpisywane umowy dotyczą tylko środków 

pozyskiwanych z gmin. Remonty wykonywane są tylko w tych kwotach. Powiedział, że 

kiedyś gminy robiły chodniki przy drogach powiatowych, teraz środki na ich budowę muszą 

przepłynąć przez powiat. Podpisywane jest porozumienie w ramach którego gminy 

przelewają pieniądze na konto Powiatu, a Powiat z tych pieniędzy płaci rachunki tylko do tej 

kwoty, jaką otrzymało od danej gminy. Nie ma tu więc żadnego zaangażowania środków 

Powiatu. Podobnie wygląda sytuacja ze środkami uzyskanymi na dofinansowanie drogi 

Szyszków – Zbory. Finansowanie tej drogi było bardzo korzystne, gdyż do 700 tys. zł 

środków zewnętrznych na które składały się m. in. 250 tys. zł od Gminy Lipie czy 450 tys. 

pozyskane od Ministra Transportu, Powiat dołożył tylko 250 tys. zł. Koszt drogi spadł do 

takiego poziomu ponieważ nastąpiło bardzo korzystne rozstrzygnięcie przetargu. W ramach 

tej inwestycji wykonano ok. 3,6 km drogi. Jeżeli chodzi o budowę chodników w Krzepicach, 

to sytuacja wygląda identycznie jak przy budowie chodników w Popowie. 

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że w pkt 10 wydatków majątkowych uchwały 

budżetowej, gdzie podana jest kwota 50 tys. zł nastąpiło jej zwiększenie do sumy 136 tys. 

Radny zapytał, czy jest pokrycie na te zmiany. 

 

Pani Katarzyna Bednarska - odpowiedziała, że zmiany w budżecie zostały dokonane podczas 

posiedzeń Zarządu Powiatu, gdyż Zarząd ma uprawnienia do zmiany klasyfikacji wydatków. 

Zmiany te są bezwzględnie uzasadnione. 

 

Pan Zenon Witek – powiedział, że w Rębielicach Królewskich zostało sprzedane część 

budynku za 11.100 zł.. i zapytał, dlaczego pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały 

przekazane na remont łazienki w  Przychodni Lekarskiej w Rębielicach Królewskich, której 

kierownikiem jest radny. Ponadto zapytał czy inni oferenci nie wnioskowali o te pieniądze? 
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Pan Stanisław Garncarek - odpowiedział, ze kierownik przychodni wnioskował o remont 

łazienki. Nikt inny takiego wniosku nie złożył.  

 
Pan Władysław Owczarek – powiedział, że jeżeli pieniądze były uzyskane ze sprzedaży w 

Rębielicach Królewskich, to jest logiczne że zostaną przekazane na remont w Rębielicach 

Królewskich. 

 
Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem odnośnie projektu SEKAP, czy zwiększenie w 

budżecie kwoty 48.216 zł przeznaczonej na ten cel do 124 tys. spowodowane jest 

zwiększeniem zakresu czy formy finansowania. 

 
Pan Maciej Biernacki – odpowiedział, że jest to uwarunkowane zwiększonym kosztem 

sprzętu. 

 
Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem w sprawie punktu 16 odnoszącego się do 

termomodernizacji szpitali w Krzepicach i Kłobucku na które przeznaczono kwotę 350 tys. zł. 

Zapytał, czy pieniądze te posłużą na wygenerowanie dodatkowych środków z zewnątrz, czy 

są zamierzone jakieś działania w tej sprawie tj. np. Fundusz Skandynawski.  

 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że jest to tzw. Fundusz Norweski, jednakże pozyskanie 

takich funduszy jest bardzo trudne. Najpierw trzeba wyłożyć swoje środki, a później dopiero 

następuje zwrot. Bardzo poważnie były brane pod uwagę dwa fundusze, z których należy 

pozyskać pieniądze, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 

termomodernizację jak również na kolektory słoneczne o dużej powierzchni, które zostały 

zaplanowane w obu szpitalach. Kolektory takie w szpitalach są bardzo efektywnie 

wykorzystywane zwłaszcza do podgrzewania ciepłej wody. Na kolektory słoneczne można 

pozyskać do 90 % kosztów zainstalowania. Takie były przymiarki i takie są nadal zamiary 

jeżeli chodzi o termomodernizację obu szpitali jak również na system kolektorów 

słonecznych do podgrzewania wody. 

 
Pan Marian Nowak – powiedział, że audyty są zrobione, natomiast nie można rozpocząć 

inwestycji bez zabezpieczenia środków finansowych. W tym roku planuje się wykorzystać 

300 tys. na realizację pewnego etapu działań, natomiast resztę planuje się na lata następne. 

Wszystkie prace przygotowawcze są już zakończone i teraz czekamy do przyszłego roku na 

pozyskanie dodatkowych środków. 
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Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały.  
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 12 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….. oddano 7 

 

Uchwała Nr 73/XI/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok 

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 
PKT 12. – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 

2007 roku. 

Pani Katarzyna Bednarska – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

za pierwsze półrocze 2007 roku, informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 
Nie zgłoszono uwag ani zapytań co do przedstawionej informacji. 

 
Przystąpiono do głosowania.  

 
Głosowało 19 radnych, w tym: 

 
• Głosów „ za ”-……………………………..oddano 19 

• Głosów „ przeciw ”-………………………oddano   0 

• Głosów „ wstrzymujących się ”-…………oddano  0 

 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 
PKT 13. – Informacja na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich 

przygotowanie do roku szkolnego 2007/2008. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,  Kultury Fizycznej i Zdrowia – 

przedstawił informację na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie 

do roku szkolnego 2007/2008, informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
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Pani Iwona Sadek – powiedziała, że warto byłoby przeprofilować kierunki kształcenia pod 

kątem Akademii Ekonomicznej, ponieważ jest więcej uczniów kształcących się w kierunku 

technika ekonomisty. 

 
Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem do Pana Henryka Kiepury, czy próbowano 

jakoś zrewidować ofertę edukacyjną, czy profile edukacyjne w szkołach Powiatu 

Kłobuckiego są prawidłowe. 

 

Pan Henryk Kiepura – odpowiedział, że oferta szkół Powiatu Kłobuckiego jest szeroka. 

Poinformował, iż w tym roku ma miejsce zwiększone  zainteresowanie jeżeli chodzi o szkoły 

zawodowe, bo w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba uczniów w tych szkołach wzrosła aż o 

62 osoby. Na posiedzeniach Zarządu Powiatu temat kierunków kształcenia pojawia się często. 

Stwierdził, że należy raczej specjalizować szkoły niż otwierać nowe kierunki, ponieważ wiąże 

się to z kosztami. W Zespole Szkół Nr 3, aby nie likwidować kierunku, połączono dwie klasy. 

 

Pan Henryk Mach – powiedział, że można by przeprowadzić sondaż w gimnazjach Powiatu 

Kłobuckiego, aby móc ewentualnie dopasować kierunki kształcenia. 

 

Pan Henryk Kiepura – powiedział, że dużą swobodę w doborze kierunków mają dyrekcje 

szkół.  To one składają oferty do gimnazjów na terenie naszego Powiatu, zapraszają 

gimnazjalistów do swoich szkół, a jeżeli pojawia się zapotrzebowanie na dany kierunek, to 

dyrektorzy reagują na bieżąco. Dyrektorzy mają tutaj wolną rękę, ale nie utworzą żadnego 

kierunku bez zgody Zarządu. 

 
Pani Aleksandra Banasiak – powiedziała, ze badania opierają się na rynku pracy. Ponieważ 

uczniowie gimnazjów nie są do końca zdecydowani, na jaki kierunek pójdą, dlatego należy 

opierać się na rynku pracy, aby absolwenci naszych szkół mogli bez problemu znaleźć pracę 

w wyuczonym zawodzie. 

 
Pan Henryk Kiepura – powiedział, że Starostwo desygnowało Dyrektora największego 

Zespołu Szkół w Powiecie – Panią Annę Nowicką do Powiatowej Rady Zatrudnienia, aby 

kontakt z rynkiem pracy był jak najbliższy.  

 
Pan Tadeusz Witt – powiedział, że aby powstał nowy kierunek, najpierw musi być zgoda 

Urzędu Pracy i powiatowej Rady Zatrudnienia z uzasadnieniem otwarcia nowego kierunku. 
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Nasze szkoły są przygotowane do kształcenia na różnych kierunkach. Szkoły naszego 

powiatu są na dobrym poziomie. Od kilku lat utrzymuje się średnia liczba uczniów w klasach 

na poziomie 28 uczniów. 

 

Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – powiedziała, że  PUP  

monitoruje rynek pracy i przekazuje do dyrektorów szkół monitoringi zawodów 

nadwyżkowych i deficytowych, dzięki którym można ocenić jakie jest zapotrzebowanie rynku 

pracy. 

 
Pan Jerzy Sądel – zapytał, „ czy jest to możliwe, aby w jednej klasie było ponad 40 uczniów. 

Takie są dane jeżeli chodzi o zawód kucharza „. 

 
Pan Tadeusz Witt – powiedział, że jest to możliwe, bowiem uczniowie w trakcie roku 

szkolnego zmieniają kierunek kształcenia.. 

 
Pan Bogdan Adamik – zwrócił się z zapytaniem, czy to, co jest proponowane młodzieży, jest 

zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy. 

 
Pan Tadeusz Witt – powiedział, że reforma oświaty poczyniła duże szkody w szkolnictwie 

ponadgimnazjalnym. Stwierdził, iż licea profilowane okazały się niewypałem. Powiedział, że 

pojawiają się opinie dotyczące wydłużenia czasu nauki w liceum. Zniszczono szkolnictwo 

zawodowe, bo wmawiano wszystkim, że należy skończyć szkołę średnią. Szkolnictwo 

zawodowe nie zamyka drogi do skończenia szkoły średniej, a potem wyższej. Obniżył się 

także poziom kształcenia, bo jeżeli w klasach jest dużo osób mniej zdolnych, to siłą rzeczy 

poziom się obniża. 

 

Pan Jerzy Bardziński – powiedział, że aby uzyskać rentę strukturalną, trzeba mieć ukończoną 

jakąkolwiek szkołę rolniczą.  W szkołach naszego powiatu tylko kierunek technika 

agrobiznesu może umożliwiać przejęcie gospodarstwa od rodziców. Stwierdził, iż należałoby 

pójść w kierunku utrzymania szkół rolniczych.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań co do treści przedstawionej informacji.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

 



 19

Głosowało 19 radnych, w tym: 

 

• Głosów „ za ”-……………………………..oddano 19 

• Głosów „ przeciw ”-………………………oddano 0 

• Głosów „ wstrzymujących się ”-…………oddano 0 

 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 
PKT 14. – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku za I półrocze 2007 roku. 

Pan Marian Nowak – przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za I półrocze 2007 roku, informacja stanowi 

załącznik do protokołu z sesji. 

 
Pan Piotr Derejczyk – poprosił o przybliżenie powodu obniżenia kwoty „usługi obce” do 100 

tys. 

 
Pan Marian Nowak – odpowiedział, ze zmiana ta wiąże się z pozycją „ uzyskane dotacje”. W 

planie finansowym na uzyskane dotacje nie można było dokładnie przewidzieć, jakie dotacje 

ZOZ uzyska. Ponieważ udało się uzyskać pewne dotacje ze strony gmin, zaplanowane 

remonty są przeprowadzone, ale wkład środków własnych można było ograniczyć do 100 tys. 

zł. Wiąże się to z przesunięciem środków finansowych na inne pozycje, dlatego, żeby plan się 

zbilansował. Co prawda nie ma wydatków, są tylko przychody i koszty, pierwsze półrocze 

zostało zamknięte stratą, ale jest ona już odrobiona. Należy przewidywać środki finansowe na 

wzrost wynagrodzeń. Z reguły większość zaplanowanych inwestycji czy remontów wykonuje 

się w drugiej połowie roku. 

 

Pan Jerzy Sądel - zwrócił się z zapytaniem, co oznacza kara z Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz zapytał, czy będą jakieś kary za strajki lekarzy. 

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia karze za nieprawidłowe 

wykonywanie umowy lub niewykonanie umowy. Minął już pewien okres czasu, Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku rozliczał się z NFZ w pierwszym okresie strajków z 

nadwykonań, później z niewykonań planu, ale nie oznacza to, że plan nie był w ogóle 
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wykonywany, wykonywano tylko pewne dziedziny planu. W tej chwili nie ma  żadnych 

nadwykonań, czyli wykonanej pracy ponad umowę, a w NFZ są rezerwy finansowe jeżeli 

chodzi o szpitalnictwo na 90 mln zł i każde nadwykonania kończą się dla dyrektorów 

powodzeniem. To jest karą za strajk, bo w ubiegłym roku można było uzyskać środki z NFZ. 

Dodatkowych kar finansowych nie ma.  Natomiast kara, o którą radny pytał, została 

wykazana w wyniku kontroli NFZ. Kontrola dotyczyła konkretnej procedury -  tzw. zapalenie 

płuc pozaszpitalne. NFZ skupił się tylko na tej procedurze i badał wszystkie takie przypadki. 

W przypadku jeżeli w historii choroby brakuje zdjęcia bądź jakiegoś dokumentu stwierdzano 

nieprawidłowości, za co została nałożona kara. ZOZ w Kłobucku odwołał się od tej kary, 

niestety Fundusz karę podtrzymał. 

 

Pan Bogdan Adamik – zwrócił się z zapytaniem, czy procedura ta była wcześniej opisana w 

ten sposób, czy ordynator oddziału wiedział o tym. 

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że warunki zakwalifikowania do danej procedury  są ściśle 

opracowane. Wystarczy że kilka jest źle zakwalifikowanych i już wiąże się to z karą 

finansową, a NFZ zagwarantował sobie, że kary mogą wynosić do 2% rocznego kontraktu, 

wiec są one bardzo dotkliwe. W tym okresie były nadwykonania, niestety system został 

zamknięty, nie można było tego skorygować, a za nadwykonania NFZ nie zapłacił. 

 

Pan Henryk Mach – poprosił Pana Mariana Nowaka, aby odniósł się do stopnia 

przystosowania budynków do wymogów sanitarnych. Znaczna część obiektów nie spełnia 

wymogów sanitarnych, czy w związku z tym będą poniesione jakieś kary? 

 

 Pan Marian Nowak – powiedział, że większość obiektów jest ujętych w planie na przyszły 

rok. Istnieją dwa podstawowe, najbardziej kosztowne projekty: podjazdy dla 

niepełnosprawnych oraz toalety dla niepełnosprawnych. Część zostanie wykonana w tym 

roku, a znaczna większość – w przyszłym. W tej chwili nie ma zagrożenia zamknięcia jakiejś 

placówki. Jeżeli w tym roku ZOZ dotrwa do końca bez większych zakłóceń to powinien 

wywiązać się z zobowiązań. W okresie strajków wstrzymane były wszelkie remonty i 

inwestycje. 

 

O godzinie 15.35 Pan Henryk Kiepura opuścił obrady po uprzednim zwolnieniu się u 

Przewodniczącego. 
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Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań co do treści przedstawionej informacji.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

 

• Głosów „ za ”-……………………………..oddano 14 

• Głosów „ przeciw ”-………………………oddano 0 

• Głosów „ wstrzymujących się ”-…………oddano 4 

 

PKT 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego 

kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, 

 
Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

 
Pan Jan Praski – poinformował, że omawiany projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu. 

 
Pan Henryk Mach – zapytał dlaczego w poręczenie kredytu  wlicza się również odsetki . 

 
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że jest to ogólnie stosowana praktyka bankowa. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały.  
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 14 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….. oddano 4 
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Uchwała Nr 74/XI/2007 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu 

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, 

wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku, 

 

Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia 

majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
Pan Jan Praski – poinformował, że omawiany projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu. 

 
Pan Zenon Witek- stwierdził, że wydzierżawianie czy oddanie w użytkowanie  drobnego 

sprzętu takiego jak krzesło, biurko, jest bez sensu. Taki sprzęt należy wycenić i sprzedać 

zainteresowanym. 

Zwrócił sie do Dyrektora ZOZ-u w Kłobucku z zapytaniem dlaczego otwarcie ofert jest po 

upływie 30min. 

 
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że oferty złożone po wyznaczonym terminie (bez 

otwierania) są odsyłane do oferentów.  Otwarcie ofert  prawidłowo złożonych  następuje 

publicznie przy oferentach i dlatego nie ma znaczenia czy otwarcia dokonuje się  pół godziny 

po upłynięciu terminu składania czy na drugi dzień. 

Na pytanie w sprawie wydzierżawiania sprzętu odpowiedział, że jest to zasada ogólna, rzadko 

stosowana, która jest przewidziana w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Była 

praktykowana przy prywatyzacji stomatologii – do czasu zakupu nowego sprzętu 

zainteresowani dzierżawili od ZOZ-u stary sprzęt, którego zakupić nie chcieli ze względu na 

to, że nie był on przyszłościowy. 

Powiedział ponadto, że jest to uchwała ogólna nie dotycząca obecnego przekształcenia, 

restrukturyzacji ZOZ-u. Sprzęt, który jest na wyposażeniu laboratorium oraz specjalistyki 

będzie sprzedany zainteresowanym. 

 
Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały.  
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 12 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….. oddano 6 

 
Uchwała Nr 75/XI/2007 w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, 

oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku, , została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonywanie zakupów oraz przyjmowanie darowizny aparatury i sprzętu medycznego 

przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kłobucku, 

 

Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów oraz przyjmowanie 

darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kłobucku, 

 
Pan Jan Praski – poinformował, że omawiany projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu. 

 
Pan Henryk Mach – stwierdził, że sformułowanie takiego projektu uchwały jest bez sensu, 

jest to bubel. Organ założycielski nie może określać ZOZ-owi do jakiej kwoty darowizny 

może przyjąć. Opinia Rady Społecznej w takiej sprawie powinna wystarczyć.  

 

Pan Bogdan Adamik – powiedział, że jego zdaniem uchwała tej treści jest potrzebna, 

ponieważ w jakimś stopniu przybliża co się bierze. Przyjmowany sprzęt niejednokrotnie w 

trakcie użytkowania wymaga kosztownych uzupełnień lub jest drogi w użytkowaniu. 

 
Pan Władysław Owczarek – zwrócił się do radnego Henryka Macha i przypomniał, że 

wcześniej były ze strony radnych uwagi, że Dyrekcja ZOZ-u nie powinna sama decydować na 

co przeznaczyć kwotę 1 mln. złotych  przekazanego przez powiat. Z dzisiejszej wypowiedzi 

Pana radnego wynika, że jednak powiat nie powinien narzucać ZOZ-owi  jakie darowizny ma 

przyjmować, więc jedno zaprzecza drugiemu. 
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Pani Barbara Kosińska-Bus – Radca Prawny - wyjaśniła, że uchwała jest podjęta na 

podstawie konkretnego przepisu (ustawy o ZOZ-ach z 2000 roku), który zakłada i nakazuje 

ustalić organowi tworzącemu zasady przyjmowania darowizn i nabywania sprzętu przez 

ZOZ-y. 

 
Pan Władysław Owczarek – odczytał wniosek Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu z 

dnia 2 października  2007 roku skierowany do Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 w § 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonywanie zakupów oraz przyjmowanie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez 

ZOZ w Kłobucku wprowadzić następujący zapis: 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zobowiązany jest do przedstawienia 

Radzie Społecznej ZOZ-u Kłobuck kwartalnego sprawozdania o przyjętych darowiznach 

poniżej kwoty 3.500,- zł. 

 
Pan Jan Praski – przypomniał, że wniosek tej samej treści został również podjęty przez 

Komisję Ochrony Zdrowia Rady Powiatu. 

 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Ochrony Zdrowia Rady Powiatu dotyczącym wprowadzenia zmian w projekcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów oraz 

przyjmowanie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez ZOZ w Kłobucku. 

 
Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 16 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano  1 

Wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do projektu uchwały został podjęty. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały.  
 
Przystąpiono do głosowania nad zmienionym projektem uchwały. 

Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 16 

• głosów „ przeciw „ - ……………… oddano  0 
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• głosów „ wstrzymujących się „ - ….. oddano 1 

 

Uchwała Nr 76/XI/2007  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonywanie zakupów oraz przyjmowanie darowizny aparatury i sprzętu medycznego 

przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kłobucku, została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007r. 

w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 

2007 roku, 

 
Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – omówiła wraz z 

uzasadnieniem projekt uchwały w zmieniającej uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 

2007r. w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 

Kłobuckiego w 2007 roku. 

 
Nie zgłoszono uwag ani zapytań do projektu uchwały.  
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 17 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….. oddano 0 

 

Uchwała Nr 77/XI/2007 zmieniająca uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007r. w 

sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 

2007 roku, została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Hassberge (Niemcy) 

 
Pan Stanisław Garncarek – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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Pan Zenon Witek – powiedział, że projekty uchwał Rady Powiatu powinny być podpisywane 

przez Zarząd Powiatu. Poinformował także, że zawiadomienia na komisje powinny być 

podpisywane przez Przewodniczącego Komisji, a nie przez osobę działającą z upoważnienia. 

Radny zapytał czy były już robione jakieś wstępne wyliczenia co do kosztów współpracy z 

powiatem Hassberge. 

 
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że umowa jest jedną z form promocji Powiatu 

Kłobuckiego. Powiat Kłobucki jest jedynym powiatem w okolicy, który nie nawiązał żadnej 

współpracy międzynarodowej z wyjątkiem kontaktów z Ukrainą, które obecnie wymagają 

odświeżenia. Co do kosztów odpowiedział, że będą one w takiej wysokości, na jaką wyrazi 

zgodę Rada Powiatu i Zarząd, jednakże warto je ponosić dla rozwoju cywilizacyjnego. 

 
Pan Władysław Owczarek – odniósł się do tego jaka jest procedura obiegu projektu Uchwały 

Rady Powiatu. Każdy projekt uchwały składa Naczelnik Wydziału, następnie jest on 

opiniowany przez Zarząd, po opinii Zarządu projekt jest podpisywany przez radcę prawnego, 

następnie jest opiniowany przez Radę Powiatu, podpisywany przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu i na koniec wraca do Starosty. Powiedział także, że umowa z Powiatem Hassberge 

będzie oknem na świat dla młodzieży naszego Powiatu. 

 
Pan Jan Praski – powiedział, że w protokole są podpisy całego Zarządu. 

 
Pan Barbara Kosińska- Bus – poinformowała, że zgodnie ze Statutem projekt uchwały 

powinien zawierać: tytuł uchwały, podstawę, przepisy regulujące, wskazania organu 

odpowiedzialnego, określenie terminu. Do projektu dołącza się uzasadnienie. W Statucie nie 

ma żadnej informacji o podpisach. 

 

Pan Zenon Witek – powiedział, że paragraf 30 Statutu Powiatu Kłobuckiego mówi, że z 

inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić 5 podmiotów, więc na projekcie uchwały 

powinna się podpisać osoba, która występuje z inicjatywą uchwały. 

 
Pani Barbara Kosińska- Bus – odpowiedziała, że Zarząd występuje z inicjatywą w formie 

wniosku, podpisuje go, i załącza do niego projekt uchwały.  

 
Pan Jerzy Sądel – powiedział, że jest zainteresowany tym, aby kontakty międzynarodowe 

nawiązywali wszyscy, a nie tylko wybrana grupa. 
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Pan Henryk Mach – powiedział, że projekt jest interesujący, ale znając pragmatykę 

sprawowania władzy, przypomniał, że w 2005 roku dążono do porozumienia z miejscowością 

Mościska na Ukrainie. Radny zaproponował, aby nakreślić jakiś plan współpracy z 

zagranicznymi partnerami. Powiedział, że z kwoty 16 000 tys zł przekazanych na promocję 

Powiatu - 11 500 zł wydano na obsługę gastronomiczno- hotelową. Radny zaproponował, aby 

na taką promocję Powiatu przeznaczać 20% ogółu środków zaplanowanych na ten cel. 

Zwrócił uwagę, iż projekt wymaga niesamowitej pracy organizacyjnej szczególnie jeżeli 

chodzi o przełamywanie bariery językowej. 

 
Pan Roman Minkina – wyjaśnił, iż już po pierwszych rozmowach pojawiły się szanse na 

pozyskanie karetki pogotowia i wozu bojowego straży pożarnej. Umowa partnerska nie 

polega tylko na wymianie międzynarodowej czy zwiedzaniu. 

 
Pan Bogdan Adamik – zwrócił się z zapytaniem, na jakiej zasadzie wybierane są powiaty 

pomiędzy którymi nawiązuję się współpracę . 

 
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że to Powiat Hassberge zaproponował współpracę 

Powiatowi Kłobuckiemu szukając partnera do programu Lider Plus. Wyjaśnił, iż polega to na 

tym, że jeżeli  Niemcy posiadają kolejnych partnerów za granicą, to mają większą szansę na 

pozyskanie  środków z Unii Europejskiej. Powiat Kłobucki również może na tym skorzystać, 

gdyż może zyskać fundusze nie tylko z przydziału dla Polski, ale również dla Niemiec.  

 
Pan Tadeusz Witt – poinformował, iż nie zaprzestano kontaktów partnerskich z Ukraińcami; 

w ostatnich dniach przyszło zaproszenie do Zespołu Szkół Nr 1 na uroczystości związane z 

obchodami rocznicy w polskiej szkole w Mościskach. I tutaj jest okazja, żeby uaktywnić te 

kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości. Obecnie młodzież z naszych szkół ma 

możliwość praktyk we Francji. To daje cały szereg korzyści i nie powinno się żałować 

pieniędzy a zwłaszcza na wymianę młodzieży.  

 
Radni nie zgłosili więcej uwag ani zapytań co do treści przedstawionej uchwały. 

 
Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 

78/XI/2007 z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zawarcia umowy z Powiatem 

Hassberge (Niemcy). 

 

Przystąpiono do głosowania. 
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Głosowało 17 radnych, w tym: 

 

• Głosów „za”-…………………………………..oddano 16 

• Głosów „przeciw”-……………………………oddano 0 

• Głosów „wstrzymujących się”-………………oddano 1 

 
Uchwała 78 /XI / 2007 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 
PKT 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

 
Nie udzielono. 

 
PKT  21. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pani Małgorzata Ferenc – powiedziała, iż od dłuższego czasu obserwuje frekwencję radnych. 

Pan Radny Marek Sawicki od samego początku regularnie opuszcza sesje. W dniu 

dzisiejszym miało to miejsce  o godzinie 13.30. Zostało wprawdzie odnotowane w protokole, 

ale żadne konsekwencje finansowe nie zostaną wyciągnięte, ponieważ podpisał listę i zwolnił 

się u Przewodniczącego. Rada powinna podjąć jakąś decyzję w tej sprawie, bo zachowanie 

Radnego Sawickiego jest wręcz obraźliwe. 

 

Pan Władysław Owczarek – powiedział, że Pan Marek Sawicki miał planowaną operację. 

 

Pan Tadeusz Witt – powiedział, że każdy Radny, który zgłasza się żeby zwolnić się 

wcześniej, ma ważną sprawę która uzasadnia zwolnienie. Zapewnił, że jako Przewodniczący 

przeprowadzi rozmowę z Panem Markiem Sawickim w sprawie zbyt częstych  zwolnień. 

Stwierdził ponadto, że Pan Sawicki wykonuje specyficzny zawód, który poniekąd 

usprawiedliwia jego zwolnienia. 

 

Pan Piotr Derejczyk – powiedział, że częstotliwość pracy Rady jest znikoma. Komisje 

również nie spotykają się bardzo często, więc nie jest to zbytnim obciążeniem czasowym, a 

jest to tylko kwestia odpowiedniego zaplanowania czasu. Można dobierać terminy tak, aby 

wszyscy radni mogli uczestniczyć w posiedzeniach. Na jednej z poprzednich sesji Rada 

ustalała, aby sesje odbywały się częściej i żeby były krótsze, jednakże wniosek ten nie został 
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podjęty do tej pory. Kwestia zwolnień nie powinna mieć miejsca z tego względu, że nie 

mamy dużego obciążenia pracą w Radzie. 

 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, ze również jest za tym, aby sesje nie trwały za długo. Jeżeli 

chodzi o zwolnienia, to nie powinny one mieć miejsca, ale każda reguła ma wyjątki. Każdemu 

może się zdarzyć, że albo musi wyjść wcześniej albo się spóźni.  

 
Pan Jan Praski – powiedział, że sprawa z Panem Markiem Sawickim zostanie wyjaśniona. 

 

Pan Władysław Owczarek – powiedział, że na sesję należy przychodzić z gotowym 

wnioskiem przyjętym na Komisji. Przewodniczący Komisji powinni przedstawiać tematy 

opracowywane na Komisjach oraz wnioski z ich posiedzeń. Nie należy powtarzać tego 

samego, gdyż powoduje to niepotrzebne wydłużenie czasu sesji. 

 
Pan Bogdan Adamik – zgodził się z opinią Radnego Owczarka. Na sesjach mamy wiele 

bezproduktywnego przedłużania czasu, bo nic z tych rozmów nie wynika. Jeżeli chcemy coś 

zmienić, to mamy do tego odpowiednią podstawę prawną, wystarczy ją przedstawić i 

przegłosować bez zbędnych rozmów.  

 
Pan Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, że Komisje powinny odbywać się regularnie a nie tylko 

przed sesjami. 

 
Pan Henryk Mach – powiedział, że bycie na sesji do końca wynika z pewnej przyzwoitości, z 

szacunku do pozostałych radnych. Pan Przewodniczący nie ma żadnych statutowych 

uprawnień żeby kogokolwiek zwolnić, może jedynie przyjąć do wiadomości że ktoś 

wychodzi.  

 
Pan Henryk Mach – powiedział, że Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania dotacji 

celowej 1 mln zł na zakup sprzętu jakim były aparaty rentgenowskie. Udało się kupić sprzęt 

za 700 tys. zł. Pozostałe 300 tys. zł powinno wrócić do Starostwa i Rada znowu powinna 

podjąć decyzję czy przekazać te pieniądze ZOZ- owi czy też nie. Tymczasem ktoś podjął 

decyzję że za te pieniądze należy kupić inny drobny sprzęt. 

 

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że dwa aparaty rentgenowskie były to główne 

przedmioty zakupu w tej kwocie, ale były wyspecyfikowane też inne rzeczy. Dyrektor ZOZ 

zwrócił się do Zarządu, czy może dokupić drobny sprzęt i Zarząd wyraził zgodę.  
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Pan Tadeusz Witt - powiedział, że jedyne ograniczenia jakie daje Statut w kwestii  zabierania 

głosu to ograniczenia czasowe. Jeżeli chcemy wcześniej zakończyć sesję, wypowiadajmy się 

zwięźlej. 

 
Pani Iwona Sadek – zwróciła się z zapytaniem czy jest jakaś szansa na remont ronda w 

Kłobucku. 

 
Pan Tadeusz Pułka – poinformował, że rondo znajduje się w ciągu drogi krajowej a nie 

powiatowej i dodał, że odpowiedni wniosek o naprawę ronda został już wystosowany. 

 
Pan Zenon Witek – zawnioskował, żeby na XII sesji wprowadzić punkt, w którym Pan 

Starosta przedstawi informację, na jakim etapie są wnioski. Ponadto zapytał jaka jest szansa 

zrobienia chodnika na trasie Kamyk – Biała oraz rowu w Mokrej od kilku lat nie 

oczyszczanego. Zwrócił uwagę na to, że w czasie opadów deszczu podwórka mieszkańców są 

zalewane, w związku z czym należy ten rów oczyścić. 

 
Pan Władysław Owczarek – powiedział, że w przyszłym roku na odcinku Kamyk - Biała jest 

planowana do przeprowadzenia kanalizacja. Robienie chodnika teraz nie miałoby sensu, gdyż 

za rok trzeba byłoby go zrywać. Chodnik będzie można zrobić dopiero po zakończeniu 

kanalizacji. 

 
Pan Tadeusz Pułka –powiedział, ze odnośnie funduszy subregionalnych wstępnie 

zarezerwowane jest 4.051 tys. euro. Powiedział, że „ są to środki w dwóch działaniach: w 

działaniu postkluczowym 7.1.1 jest jeden projekt, który łączy się z Powiatem 

Częstochowskim. Są to odcinki dróg na trasie od Krzepic do Panek, od Panek przez 

Praszczyki, Kałmuki, Kłobuck do Kamyka, z Kamyka do Kuźnicy Kiedrzyńskiej , tam 

przejmuje swój odcinek Częstochowa. Jest to tylko jeden projekt bo wartość jego nie może 

być niższa niż 15 mln zł, inaczej projekt by wypadł. Ponadto jest złożonych pięć fiszek w tzw. 

działaniu uzupełniającym., Przeznaczone jest na to 1 580 tys.  euro. Są to odcinki Więcki- 

Wąsosz, Kuków - Zwierzyniec, Przystajń – Wędzina -  Górki, Krzepice - Starokrzepice do 

połączenia z Powiatem Oleskim, Złochowice – Danków, Wilkowiecko – Popowice. Fiszki w 

działaniu uzupełniającym są już pozytywnie ocenione, do końca roku należy złożyć wstępne 

studia wykonalności, kilka projektów już jest. W działaniu kluczowym również należy złożyć 

fiszki. Na to działanie jest przeznaczone 2. 471 tys. euro z Unii Europejskiej ”. 
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Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem , czy te środki są z połączenia funduszy 
Unijnych i Powiatowych. 
 
Pan Tadeusz Pułka – powiedział, „ że są to tylko fundusze Europejskie. Na chwilę obecną jest 

to 85%, ale mogą one ulec zmniejszeniu nawet do 50%. Pozostało niewiele środków na 

konkursy. Wnioski na konkursy będą składane w roku przyszłym. Wstępnie wszystko jest 

zakwalifikowane ”.  

Odpowiadając na zapytanie radnego Zenona Witka w sprawie chodnika na odcinku Biała – 

Kamyk stwierdził, iż chodnik ten znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej. Przyjęta 

procedura jest taka, że samorząd gminy musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem i 

zadeklarować wkład własny w wysokości minium 15 %. W planach jest przebudowa drogi 

wojewódzkiej  nr 492 od ronda w Kłobucku do skrzyżowania (ze światłami) we Wręczycy 

Wielkiej. Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie to wykonywane są dwie nakładki od Dębia do 

Zawad i od Wydry w kierunku Kalei, rozstrzygnięto przetarg na rondo w Kalei, został 

powtórnie ogłoszony przetarg na przebudowę mostu w Zawadach. Rozstrzygnięto także 

przetarg na odwodnienie skrzyżowania w Białej z drogami powiatowymi. Jeżeli chodzi o rów 

w Mokrej to rzeczywiście jest on zarośnięty, jednakże prace przy rowach wykonywane są 

sukcesywnie w miarę środków. Zaznaczył jednocześnie, iż priorytetem prac drogowych są 

remonty dróg. 

PKT 22. Wnioski i zapytania mieszkańców. 

 
Nie zgłoszono. 

PKT 23. Zakończenie XI sesji Rady Powiatu  

Na skutek wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad realizując czynności 

proceduralne Pan Tadeusz Witt zakończył XI Sesję Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu 

             w Kłobucku 

            Tadeusz Witt 

Protokołował: Tomasz Wałęga 
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