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PROTOKÓŁ NR XXIV/2009 

Z XXIV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 25 LUTEGO 2009 ROKU 

 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1015 

Zakończyła się o godz. 1705 

 

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 

Pani Małgorzata Gworys i Pan Jan Praski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

 

Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Tadeusz Witt 

stwierdził, że w Sesji uczestniczy 16 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji i poinformował o możliwości 

wprowadzenia zmian: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w 

okresie między sesjami.  

9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krzepicach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o 

realizacji wspólnego projektu: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez 

przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu 

Północnego” pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Powiatem Częstochowskim.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

20. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1400). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Wojciecha Gmyrka na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego 

Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę 

Kłobuckiego. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu w Kłobucku. 

 3



27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

28. Wnioski i oświadczenia radnych. 

29. Zakończenie XXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad XXIV Sesji 

Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do Priorytetu 

II – Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pod 

tytułem „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w partnerstwie. Wyjaśnił, iż dokumenty i 

decyzje dotyczące uruchomienia tego programu otrzymano w okresie, który nie pozwalał 

zachować statutowego terminu przekazania radnym powyższego projektu wraz z innymi 

materiałami na sesję. Dodał, że projekt tej uchwały został zaopiniowany przez Zarząd 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2009 roku. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, że Radny Jerzy Bardziński zgłosił swój udział 

w pracach Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu. W 

związku z powyższym poprosił o wprowadzenie do porządku obrad XXIV Sesji Rady 

Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji 

Rady Powiatu w Kłobucku. Zaproponował, aby powyższe projekty uchwał zostały 

wprowadzone jako punkty 20 i 21 porządku obrad.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z 

uwzględnieniem proponowanych zmian. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 14 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4 

 

Zmieniony porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu został przyjęty i przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 
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2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w 

okresie między sesjami.  

9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krzepicach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o 

realizacji wspólnego projektu: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez 

przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu 

Północnego” pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Powiatem Częstochowskim.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do Priorytetu II – 

Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
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pod tytułem „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w partnerstwie. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

22. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1400). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Wojciecha Gmyrka na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego 

Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę 

Kłobuckiego. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu w Kłobucku. 

29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

30. Wnioski i oświadczenia radnych. 

31. Zakończenie XXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

PKT. 4 –Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Radny Zenon Witek – powiedział, że na poprzedniej sesji Radny Piotr Derejczyk złożył 

wniosek dotyczący przywrócenia punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców”. Sam natomiast 

złożył wniosek o przeprowadzenie w powyższej sprawie głosowania imiennego. Dodał, że w 

protokole z XXIII Sesji Rady Powiatu nie odnotowano kto głosował „za” a kto „przeciw”. 

Ponadto nadmienił, iż jego zdaniem w protokole tym nie zachowano kolejności głosowania – 

najpierw bowiem odbyło się głosowanie w sprawie przywrócenia wspomnianego punktu,  

a dopiero później głosowanie jego wniosku.         

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – przypomniał, iż na poprzedniej sesji wyjaśniano kwestię 

możliwości przeprowadzenia głosowania imiennego. Podkreślił, że radny musi wyrazić zgodę 

na wymienienie go z imienia i nazwiska. 
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Radny Zenon Witek – zacytował fragment protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu: „Radny 

Zenon Witek – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zawnioskował, aby w 

protokole z XXIII Sesji Rady Powiatu odnotować kto z radnych głosował „za”, a kto 

„przeciw” przywróceniu punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców””. Dodał, że radni z 

Klubu  PO i PiS wyrazili na to zgodę.  

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – nadmienił, iż na poprzedniej sesji Radny Henryk Mach miał 

w tej sprawie odrębne zdanie. 

 

Radny Henryk Mach – powiedział, że wyraził jedynie pogląd, iż zgodnie z zasadą zawartą w 

ustawie samorządowej nie można zmusić ogółu radnych do wymienienia ich nazwisk. Dodał, 

że radni z PO i PiS-u byli za głosowaniem imiennym.    

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że zostanie to uzupełnione. Następnie poddał 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.  

                                                                                                                                                                              

Głosowało 18 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 10 

• głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 6 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 

 

Protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty. 

 

PKT. 5 – Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności 

Zarządu z okresu między sesjami.                                                                                                                         

 

Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 29 grudnia 2008 roku do 25 lutego 2009 

roku przedstawił Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek. 

 

Radny Zbigniew Cebula – zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o 

przygotowanie pisemnej informacji zawierającej uzasadnienie konieczności zakupu 
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specjalistycznego sprzętu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku oraz 

przewidywany czas amortyzacji zakupionego sprzętu. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 6 – Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Zenon Witek – poruszył sprawę związaną z remontem Przychodni przy ul. Staszica. 

Powiedział, że część Przychodni wynajmowana jest przez firmę NOWOMED, której 

właściciele gotowi są przeprowadzić remont na własny koszt zgodnie z obowiązującymi 

wymogami, zaś w zamian za jego przeprowadzenie chcą, aby Dyrektor Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku podpisał z nimi umowę na okres dłuższy niż trzy lata. 

 

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – poinformował, że 

ZOZ NOWOMED złożył ofertę w sprawie wynajęcia pierwszego piętra Przychodni przy  

ul. Staszica. Nadmienił, iż z racji tego, że oferta ta była zbyt ogólnikowa, poprosił o jej 

sprecyzowanie, tj. o określenie dokładnego zakresu działalności, który nie może być 

sprzeczny i konkurencyjny z działalnością Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz o sprecyzowanie 

powierzchni, ponieważ nie ma możliwości wynajęcia całego pierwszego piętra. Część tego 

piętra wykorzystywana jest bowiem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zaznaczył, 

że dopiero po doprecyzowaniu powyższych kwestii wystąpi do Zarządu Powiatu o opinię w 

tej sprawie. Dodał, że rozstrzygnięciu podlegać będą dwie kwestie: czy przeprowadzić 

przetarg na dzierżawę tych pomieszczeń czy też zastosować tryb ofertowy oraz za jaką cenę i 

na jaki okres czasu. Podkreślił, iż sprawa ta jest w toku. 

 

Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę, iż sprawa dotycząca Pana Czesława Gizlera ciągnie się 

już od dłuższego czasu i należałoby ją zakończyć, czyli udzielić Panu Gizlerowi odpowiedzi i 

nie wprowadzać go w błąd. Powiedział, iż dysponuje trzema pismami przekazanymi mu przez 

Pana Gizlera: 

1/ pismo z dnia 17 sierpnia 2007 roku dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew, w 

którym nie ma mowy o przetargu; 
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2/ pismo z dnia 11 września dotyczące warunków, jakie musi spełnić Pan Czesław Gizler. 

Dodał, iż mowa w nim również o tym, że Zarząd wyraża zgodę na usunięcie drzew przez 

Pana Gizlera; 

3/ pismo z dnia 3 sierpnia 2008 roku informujące o konieczności zastosowania przetargu 

publicznego. 

Poprosił o wyjaśnienie przedstawionej sprawy. 

  

Wicestarosta Roman Minkina – wyjaśnił, że od momentu skierowania do Pana Czesława 

Gizlera pism, tj. od roku 2007 wiele się zmieniło – Regionalna Izba Obrachunkowa dała 

wykładnię, zgodnie z którą najlepszą formą, właściwą dla Starostwa, jest forma polegająca na 

zatrudnianiu profesjonalnych firm dokonujących odpłatnie wycinki drzew. Dodał, że 

pozyskane z wycinki drewno jest sprzedawane. Zaznaczył, iż Starostwo przyjęło i od 

dłuższego czasu stosuje powyższą formę. Wicestarosta nadmienił, iż Pan Czesław Gizler, 

posiadający jedynie uprawnienia pilarza, uzurpuje sobie prawo do wycinki drzew przy 

drogach powiatowych. Za ewentualne wykonywanie przez niego prac w zakresie wycinki 

odpowiadałby Powiatowy Zarząd Dróg, a w konsekwencji Starostwo. Natomiast w przypadku 

zatrudnienia firmy, bierze ona na siebie całą odpowiedzialność za wykonywaną pracę. 

Podkreślił, iż takie wyjaśnienia wielokrotnie otrzymywał Pan Gizler.  

 

Radny Zenon Witek – zaznaczył, iż nie czuje się usatysfakcjonowany odpowiedzią 

Wicestarosty Romana Minkiny. Powiedział, że Pan Czesław Gizler nigdzie nie pracuje, a z 

czegoś przecież musi żyć. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa. Nadmienił, iż wycięte drewno stanowi mienie Powiatu. Dodał, iż 

podstawową zasadą świadczenia usług jest zapłata za wykonaną pracę i zbywanie mienia 

Powiatu. Zwrócił uwagę, iż Pan Czesław Gizler nie jest firmą, w stosunku do której istniałaby 

możliwość zlecenia tego typu usługi. 

 

Wicestarosta Roman Minkina – poinformował, iż drewno pozyskane z wycinki 

przeprowadzonej przy budynku Starostwa znajduje się obecnie na placu u Pana Maja, który 

wykonywał tę pracę. Zaznaczył, że drewno pozyskane z wycinki zostanie, po zakończeniu 

prac, przetransportowane do Zespołu Szkół Nr 2.  
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Radny Zenon Witek – przypomniał, że na poprzedniej sesji poruszył sprawę dotyczącą 

oczyszczalni ścieków. Powiedział, iż jest zbulwersowany otrzymanymi w tej sprawie 

wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego. Podkreślił, że nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie i dodał, że otrzymane 

wyjaśnienia przekaże Staroście Kłobuckiemu. Radny Zenon Witek nadmienił, iż otrzymał 

interesujące go informacje od Częstochowskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – zapytał czy w informacji, uzyskanej z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, wskazano gdzie zostały wywiezione osady ściekowe. 

 

Radny Zenon Witek – powiedział, że: „osady ściekowe są obecnie wywożone na komunalne 

wysypisko odpadów w Sobuczynie i zostaną usunięte do dnia 27 lutego 2009 roku”1. Dodał, 

że grunt zostanie zneutralizowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – nadmienił, iż przyjął informację Radnego Zenona Witka tak, 

jak każdy inny radny obecny na sesji. Dodał, iż Radny Witek nie przekazał pisma Staroście, a 

Radnemu Stanisławowi Garncarkowi. Wspomniał, iż funkcja Starosty, w przypadku 

przekazywania jakichkolwiek dokumentów, rodzi odpowiednio konsekwencje 

administracyjne. 

 

Radny Zenon Witek – zwracając się do Starosty powiedział, aby – jeżeli jest to konieczne –  

wyciągnąć konsekwencje. 

 

Radny Jerzy Bardziński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku – sprecyzował, że odpowiedzi na pytanie Radnego Zenona Witka 

udzielił Przewodniczący Rady, który przekazał Radnemu Witkowi informację. Następnie 

zacytował treść otrzymanego wyciągu z projektu protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu i 

powiedział, że udzielił odpowiedzi na postawione w nim pytania. Dodał, że odpowiadając na 

zapytania Radnego Zenona Witka poinformował go, że funkcjonujące na terenie Powiatu 

Kłobuckiego komunalne oczyszczalnie ścieków posiadają uregulowania formalno-prawne w 

zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, zaś informacje o wytwarzanych 

                                                 
1 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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odpadach i sposobach gospodarowania przedkładane są w Starostwie, a obowiązek taki 

wynika z odpowiedniej ustawy. Ponadto podkreślił, iż wyjaśnił zarówno sposoby 

unieszkodliwiania odpadów, jak i to, że zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska 

kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki 

korzystania ze środowiska należy do zadań Inspekcji. Zwrócił uwagę, aby nie mylić 

kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska z kompetencjami Wydziału 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Radny Zenon Witek – powiedział, że pismo, które otrzymał zawiera same bzdury.  

 

Radny Piotr Derejczyk – poruszył sprawę wniosków, które Starostwo Powiatowe i Powiat 

Kłobucki ma składać do Programu Rozwoju Subregionu i zapytał o terminy ich składania i 

etapy obecnego przygotowania. Zapytał również kiedy zostanie złożony wniosek dotyczący 

projektu związanego z regionem częstochowskim, którego liderem jest Miasto Częstochowa. 

Zapytał czy znane są jego założenia i czy wiadomo jaka będzie lokalizacja nadajników na 

terenie Powiatu Kłobuckiego. Radny Piotr Derejczyk zwrócił się do Pana Tadeusza Pułki z  

prośbą o syntetyczne przedstawienie standardów odśnieżania dróg powiatowych. Wyjaśnił, iż 

chodzi mu generalnie o uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie: w jakim czasie od 

ustania opadów droga powiatowa ma być przejezdna, a w jakim ma być usunięty śnieg 

zalegający na drodze. 

 

Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku – poinformował, iż wnioski do RPO składane są do końca 2009 roku. Dodał, iż: 

„Marszałek ogłasza co pewien czas konkursy. W dniu dzisiejszym także ogłoszonych jest pięć 

kolejnych konkursów. W tym roku składamy wnioski tak, jak przewiduje pragmatyka”2. 

Powiedział, że jeżeli chodzi o umowę z Miastem Częstochowa, z Powiatem Częstochowskim 

występują dwa elementy: jeden – w kluczowym programie drogowym – trwają prace nad 

podpisaniem tego elementu, drugi – dotyczy wspólnego projektu, którego liderem jest Powiat 

Kłobucki – chodzi o E-usługi. Pan Piotr Mach powiedział, że: „czekamy jeszcze na wszystkie 

elementy, które mają spłynąć z Urzędów Gmin, gdyż gminy zobowiązane są do przyjęcia 

uchwał do WPI”. 3

 

                                                 
2 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
3 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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Radny Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, iż nie pytał  o E-obieg dokumentów, a o E-region 

częstochowski, czyli o budowę sieci nadajnikowych dostępu do szerokopasmowego Internetu, 

gdzie liderem jest Miasto Częstochowa. 

 

Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu – poinformował, że nie może zbyt wiele 

powiedzieć o powyższym projekcie, gdyż jego liderem jest Miasto Częstochowa, natomiast 

Powiat Kłobucki jest jedynie partnerem. Zaznaczył, że do Starostwa nie dotarło studium 

wykonalności. Nadmienił, iż we wrześniu ubiegłego roku uczestniczył w spotkaniu, na 

którym omawiano kwestię przystąpienia do przetargu na częstotliwość w ramach przetargu 

ogłoszonego przez Urząd Regulacji Telekomunikacji. Dodał, że Miasto Częstochowa 

najprawdopodobniej nie przystąpiło do tego przetargu.   

 

Radny Henryk Mach – powiedział, że ma inny pogląd co do sprawy dotyczącej Pana 

Czesława Gizlera. Zgodził się jednak, że tak duże zadanie jakim jest wycinka drzew przy 

drogach powiatowych nie może być, ze względu na związane z tym aspekty bezpieczeństwa, 

powierzone osobie fizycznej. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż na terenie Powiatu 

wykonywane są także drobne wycinki i dodał, że pewne prace z tym związane mogłyby 

zostać powierzone Panu Gizlerowi. Ponadto Pan Henryk Mach przypomniał, że samorząd 

powiatowy przystąpił do Stowarzyszenia „Zielony Wierzchołek Śląska”.  Powiedział, iż wie, 

że we władzach tego Stowarzyszenia jest przedstawiciel samorządu. Zapytał w jaki sposób 

samorząd powiatowy może skorzystać z działalności Stowarzyszenia.  

 

Radny Jerzy Bardziński – nadmienił, iż Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie 

desygnowania przedstawicieli Powiatu. Wyjaśnił, iż aktualnie nikt z Rady ani ze Starostwa 

nie jest członkiem władz Stowarzyszenia, a powodem tego jest konieczność powtórzenia 

wyborów. Poinformował również, iż wszedł w skład Rady Programowej ale nie z ramienia 

Starostwa, a z ramienia zupełnie innej organizacji. 

 

Radny Henryk Mach – zaznaczył, że Stowarzyszenie „Zielony Wierzchołek Śląska” będzie 

dysponowało dużą kwotą pieniędzy. Nadmienił, iż ideą przystąpienia do Stowarzyszenia była 

możliwość skorzystania z członkowstwa  w tym Stowarzyszeniu. 

 

Pan Maciej Biernacki – poinformował, iż Stowarzyszenie „Zielony Wierzchołek Śląska” 

złożyło w urzędzie Marszałkowskim m.in. statut oraz strategię. Podkreślił, że jeżeli Urząd 
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zaakceptuje strategię, to wówczas będzie można realizować zadania z zakresu czterech 

działań, o których mówiono na sesji w momencie desygnowania przedstawicieli Powiatu. 

Powiedział, że w dniu 2 marca odbędzie się Walne, na którym zostanie ponownie wybrany 

Zarząd. Wyjaśniając kwestię możliwości skorzystania przez Powiat z środków związanych z 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował, że środki przypadające na Powiat 

Kłobucki podzielone są na cztery działania, a część z nich będzie przeznaczona na 

funkcjonowanie biura. Dodał, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich skierowany jest 

właściwie do gmin.  

 

Radny Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, iż nie uzyskał odpowiedzi na pytanie skierowane do 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.  

 

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – wyjaśnił, iż drogi 

powiatowe utrzymywane są praktycznie w trzech standardach: III, V i VI, chociaż 

zdecydowana większość z nich utrzymywana jest w standardzie III co oznacza, że odśnieżane 

są całe drogi, natomiast posypywane są miejsca newralgiczne, tzn. skrzyżowania, podjazdy, 

przystanki i inne szczególnie niebezpieczne miejsca. Nadmienił, iż drogi wojewódzkie 

utrzymywane są z kolei w standardzie II. Pan Tadeusz Pułka powiedział, że nie zawsze 

można dotrzymać terminów przewidzianych na usunięcie zalegającego śniegu i dodał, że w 

przypadku III standardu termin wynosi 4-5 godzin po ustaniu opadów. Natomiast w 

standardzie V i VI są to działania doraźne i dopuszczalne są przerwy w komunikacji – nawet 

do 48 godzin.    

 

Radny Zenon Witek – zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg powiedział, że 

droga Lipie – Parzymiechy w dniu 24 lutego br. była nieprzejezdna z powodu zalegających 

zwałów śniegu.  

 

Pan Tadeusz Pułka – powiedział, że w dniu 24 lutego br. na drogę Lipie – Parzymiechy został 

skierowany ciężki sprzęt – równiarka, która poszerzyła przejazd. Zalegający śnieg został 

usunięty, a drogi udrożnione i poszerzone.   

 

Radny Bogdan Adamik – nadmienił, iż w niektórych regionach tworzenie farm wiatrowych 

jest opłacalne. Dodał, iż istnieje możliwość wykupienia najnowszej mapy wiatrów i zapytał 

czy Powiat Kłobucki mógłby w tym pomóc rodzimemu kapitałowi. 
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Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że Polska Akademia Nauk w Krakowie 

stworzyła opracowanie związane z powyższym tematem. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę, iż tematyka związana z farmami wiatrowymi 

nie jest przedmiotem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu. Dodał, że temat poświęcony 

niekonwencjonalnym źródłom energii będzie realizowany na sesji kwietniowej. 

 

Radny Jerzy Sądel – zwrócił się do Wicestarosty Romana Minkiny z zapytaniem czy prawdą 

jest, że jego żona została zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a jeśli tak, 

to od kiedy tam pracuje i czy posiada stosowne kompetencje. Zapytał również o posiadane 

przez nią wykształcenie. 

 

Wicestarosta Roman Minkina – potwierdził, iż jego żona została zatrudniona w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie podkreślając jednocześnie, że podmiotem zatrudniającym jest 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformował, iż pracuje tam od 

sierpnia 2008 roku i powiedział, że posiada wykształcenie średnie – uzupełni jednak 

wykształcenie w zakresie pracownika socjalnego. Zaznaczył, że przez 25 lat pracowała z 

osobami niepełnosprawnymi i dodał, że była to praca o takim samym charakterze jaką 

obecnie wykonuje.  

 

Radny Jerzy Sądel – powiedział, że jest to nepotyzm. 

 

Radna Małgorzata Ferenc – zapytała Pana Tadeusza Pułkę czy istnieją „trasówki” związane z 

kolejnością odśnieżania dróg. Powiedziała, że droga Pierzchno – Libidza była odśnieżana 

tylko wtedy, gdy interweniowała w tej sprawie. Dodała, że samochody biorące udział w 

„akcji zima” często jeżdżą z podniesionym pługiem. 

 

Pan Tadeusz Pułka – wyjaśnił, iż teren Powiatu został podzielony na trasy, z których każda 

przypisana jest do danej pługopiaskarki. Podkreślił, iż drogi odśnieżane są zgodnie z ustaloną 

kolejnością. Nadmienił, że V i VI klasa odśnieżania obejmuje pojedyncze drogi. Dodał, iż 

postara się sprawdzić sprawę przedstawioną przez Radną Małgorzatę Ferenc. Ponadto 

podkreślił, iż samochody biorące udział w „akcji zima” są oznakowane.  
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Wicestarosta Roman Minkina – powiedział, że pojazdy Powiatowego Zarządu Dróg biorące 

udział w „akcji zima” są oznakowane odpowiednimi tabliczkami. Nadmienił, iż można 

napotkać pojazdy jadące z podniesionym pługiem – są to jednak samochody wykonujące 

prace w Powiecie Częstochowskim, a nie Kłobuckim. 

 

Radny Zbigniew Cebula – nadmienił, iż podstawowym pytaniem jest to czy Rada upoważniła 

Powiatowy Zarząd Dróg oraz Zarząd Powiatu do utrzymywania dróg w II lub III standardzie 

zimowego utrzymania dróg.  

 

Radny Mirosław Przygoda – powiedział, że wójtowie mogliby zakupić paliwo i pługi do 

wozów strażackich, które mogłyby być wykorzystywane do odśnieżania dróg. 

 

Radny Wiesław Drynda – zwrócił uwagę, iż: „samochody strażackie są wyposażone w wodę. 

Odśnieżamy gdy są temperatury minusowe – tę wodę musimy spuścić”4. Podkreślił, że w tym 

momencie pojawia się problem dociążenia pojazdu. Powiedział, iż były już podejmowane 

próby dociążenia samochodów płytami betonowymi, co powodowało dewastację sprzętu.  

    

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

PKT. 7 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego 

Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady 

Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma: 

• Pismo Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ŻAK” z dnia 25 listopada 2008 

roku w sprawie dofinansowania zawodów sportowych piłki siatkowej  seniorów, 

• Pismo Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w 

Kłobucku z dnia 5 stycznia 2009 roku skierowane do Dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku a przekazane do wiadomości Przewodniczącego Rady 

Powiatu dotyczące żądania podpisania nowego kontraktu ze Śląskim Oddziałem 

Narodowego Funduszu Zdrowia, 

                                                 
4 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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• Pismo Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w 

Kłobucku z dnia 5 stycznia 2009 roku skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Kłobucku w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku do przygotowania budżetu na 2009 rok, 

• Pismo Rady Sołeckiej Wsi Kalej z dnia 10 stycznia 2009 roku skierowane do Starosty 

Stanisława Garncarka w sprawie remontu drogi Nr 2048S w miejscowości Kalej, 

• Pismo Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie 

dotyczącej wniosku o opracowanie projektu na remont nawierzchni, poboczy i 

chodników dp Nr 2048S relacji Kalej – Szarlejka, 

• Pismo Pana Marka Sroki z dnia 22 stycznia 2009 roku skierowane do 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – odczytał powyższe pismo, po czym poinformował o piśmie 

Nr Or. IX.0045–3/1/09 z dnia 24 lutego 2009 roku  stanowiące odpowiedź na pismo Pana 

Marka Sroki. Następnie poprosił radcę prawnego o zinterpretowanie zarzutów podniesionych 

przez Pana Marka Srokę, jak również odpowiedzi przesłanej do Pana Sroki. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – zwróciła uwagę, iż problem poruszony przez Pana Marka Srokę  

dotyczący tego, że w Starostwie pracuje geolog powiatowy ukarany za popełnienie 

przestępstwa umyślnego wyrokiem karnym skazującym był już wyjaśniany wcześniej w 

pismach kierowanych do Pana Sroki.  Przypomniała, iż wyjaśniała już, że osoba ta nie została 

zwolniona z pracy, gdyż był to moment kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do 

Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zajęcie przez Trybunał ostatecznego stanowiska w 

sprawie, czy przepis zakazujący pracownikom samorządowym skazanym za przestępstwo 

umyślne pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu dotyczy sytuacji, w których wyroki 

zapadły przed dniem 11 października 2006 roku czy też po 11 października 2006 roku. Pani 

Barbara Kosińska-Bus nadmieniła, iż przepis stanowił, że z takim urzędnikiem należy 

niezwłocznie rozwiązać stosunek pracy. Jeżeli tego nie uczyniono, to wówczas urzędnik był 

nadal zatrudniony. Dodała, iż w odniesieniu do tego konkretnego urzędnika, nastąpiło już 

zatarcie skazania. Wyjaśniła również, że ustawodawca nie przewidział w ustawie żadnych 

sankcji w stosunku do Starosty wykonującego czynności z zakresu prawa pracy jeżeli ten, w 

sytuacjach wątpliwych ze względu na datę wydania wyroku, nie zwolnił takiego pracownika. 

Obecnie nie ma możliwości rozwiązania z tego powodu stosunku pracy. 
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Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że w jednej z gazet prawnych ukazał się artykuł 

opisujący podobną sytuację w wielu innych samorządach. 

 

• Pismo ULKS Herkules Truskolasy z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie 

dofinansowania piłkarskiej imprezy pod nazwa IV Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu 

Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Kłobuckiego, 

• Pismo ULKS Herkules Truskolasy z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie 

dofinansowania piłkarskiej imprezy pod nazwą IX Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego 

w Halowej Piłce Nożnej Seniorów im. Marka Sztolcmana o Puchar Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Kłobucku, 

• Pismo Burmistrza Krzepic z dnia 2 lutego 2009 roku skierowane do Starosty 

Kłobuckiego dotyczące wniosku w sprawie przygotowania procesu inwestycyjnego w 

zakresie budowy pływalni przy Zespole Szkół w Krzepicach. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – zwrócił się do Starosty z zapytaniem czy rozmawiał już z 

Burmistrzem Krzepic o budowie pływalni. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, że rozmawiał z Burmistrzem na temat budowy 

pływalni w Krzepicach. Nadmienił, iż sprawa ta była poruszana także przez Pana Jerzego 

Sądela na posiedzeniu Komisji. Podkreślił, iż kwestia ta wymaga rzetelnej analizy oraz 

określenia warunków i możliwości realizacji inwestycji. Dodał, że Powiat posiada teren, na 

którym mogłaby zostać wybudowana pływalnia. Ponadto Starosta Kłobucki wspomniał, iż 

zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat funkcjonowania pływalni w Kłobucku. 

Poinformował, iż obiekt ten ma deficyt rzędu 500 tys. zł. rocznie, który pokrywany jest z 

budżetu jednostki prowadzącej.  

 

• Pismo Marszałka Województwa Śląskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 3 lutego 2009 roku informujące o przyjęciu przez Sejmik rezolucji w 

sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego, 

• Pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 10 lutego 2009 roku 

skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu informujące o niskiej frekwencji na 

posiedzeniach Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, 
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• Pismo Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

w Kłobucku z dnia 11 lutego 2009 roku skierowane do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew rosnących na terenie 

stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego, 

• Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku z dnia 12 lutego 2009 roku 

dotyczące Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Biegu Narciarskiego „Bieg 

Piastów” – prośba o sfinansowanie przejazdu autokarem do Szklarskiej Poręby. 

 

Radny Bogdan Adamik – odnosząc się do pisma Marszałka Województwa Śląskiego i 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego zapytał czy oświata podejmie 

jakiekolwiek działania w celu przybliżenia młodzieży postaci Wojciecha Korfantego. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie powiedział, że 

będą prowadzone rozmowy z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 

Zdrowia Starostwa Powiatowego na temat zorganizowania w tym celu szerszej akcji.  

 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że w dniu 16 stycznia 2009 roku złożył za 

pośrednictwem faxu interpelację, na którą nie otrzymał odpowiedzi. Dodał, iż zgodnie ze 

Statutem Powiatu Kłobuckiego odpowiedź powinna być udzielona w terminie 14 dni, czyli do 

dnia 30 stycznia br. Podkreślił również, iż dysponuje wydrukowanym potwierdzeniem 

doręczenia faxu. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że sprawa ta zostanie wyjaśniona. Następnie 

zarządził 10-minutową przerwę w obradach XXIV Sesji Rady Powiatu. 

  

Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 8 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje 

w okresie między sesjami. 

 

Prowadzenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu przejęła Wiceprzewodnicząca Małgorzata 

Gworys. 
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Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie 

wniosków podjętych w okresie między sesjami. 

 

Kopie wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu w 

Kłobucku stanowią załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 9 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i 

Wniosków. 

 

Zgłoszono kandydatury trzech radnych: Radnego Wiesława Dryndy, Radnego Mirosława 

Przygody oraz Radnego Marka Sawickiego.  

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę, iż Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia nie 

przedstawił informacji na temat wniosków podjętych w okresie między sesjami. 

 

Radny Marek Sawicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w 

Kłobucku – poinformował, iż w okresie między sesjami Komisja nie podjęła żadnego 

wniosku. 

 

Przystąpiono do głosowania składu Komisji Uchwał i Wniosków: 

 

Głosowało 19 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19 

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

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

 

W wyniku głosowania powołano Komisję Uchwał i Wniosków w skład, której weszli 

następujący Radni : 

1. Wiesław DRYNDA       – Przewodniczący 

2. Mirosław PRZYGODA       – Członek 

3. Marek SAWICKI          – Członek 
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PKT. 10 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, że sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku zostało przesłane radnym wraz  z innymi materiałami na sesję. 

Następnie poprosił Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, Pana Juliana Chyrę, o 

przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

Kłobuckiego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 

 

Pan Julian Chyra – przedstawił informację na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 

Następnie powiedział, że w dniu 1 lipca 2009 roku wyda rozkaz uruchomienia posterunku 

Policji w Gminie Wręczyca Wielka. Poinformował również o zamiarze nadania jednostce 

sztandaru. Ponadto podziękował Zarządowi Powiatu za okazaną pomoc.   

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

Radny Henryk Mach – nadmienił, iż informacja przedstawiona przez Pana Juliana Chyrę była 

co prawda wyczerpująca ale nie powinna być istotą sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – działalność Policji jest bowiem zaledwie jednym z elementów 

działania Komisji. Przypomniał, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana  po 

to, aby koordynować działania, określać cele i zadania. Dodał, iż powinna ona składać się z 

wielu kompetentnych osób, które winny określać program jej działania. Podkreślił, iż w 

powyższym sprawozdaniu brakuje mu określenia i uszczegółowienia głównych celów 

Programu „Razem Bezpieczniej”.   

 

Radny Mirosław Przygoda – zapytał o przestępstwa z udziałem osób spoza Powiatu 

Kłobuckiego. 

 

Pan Julian Chyra – odpowiadając na powyższe zapytanie poinformował, iż największy udział 

przestępców spoza Powiatu Kłobuckiego odnotowuje się w wypadkach drogowych. Dodał, iż 

najbardziej uciążliwą grupą są tzw. „złomiarze” – oprócz grup lokalnych, działa także kilka 

grup ze Śląska. 
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Radny Henryk Mach – zwrócił uwagę, że nikt nie odniósł się do jego wcześniejszej 

wypowiedzi. Poprosił członków Komisji o krótką informację na temat Programu „Razem 

Bezpieczniej”. 

 

Pan Julian Chyra – poinformował, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła dwa z 

pięciu zalecanych priorytetów, tj. podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i 

młodzieży oraz w zakresie ruchu drogowego. Powiedział, iż Komisja współpracuje z 

Państwową Strażą Pożarną między innymi w ramach systemu szybkiego powiadamiania. 

Ponadto podkreślił, iż wszyscy obywatele mają obowiązek, zarówno społeczny, jak i prawny, 

informowania organów ścigania o popełnionym przestępstwie lub niegodziwym zachowaniu. 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – poprosiła Komisję Uchwał i Wniosków o 

odczytanie treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 20 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4 

 

Uchwała Nr 158/XXIV/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 11 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – nadmieniła, że radni zapoznali się wcześniej z 

projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, a następnie poprosiła o 

zgłaszanie ewentualnych uwag i pytań dotyczących powyższego projektu. 
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Radny Henryk Mach – powiedział, że w przekonaniu części mieszkańców regionu śląskiego 

Powiat Kłobucki funkcjonuje jako zielone płuca Śląska i jest kojarzony z ekologią. Dodał, iż  

w związku z powyższym należałoby podjąć stosowne działania proekologiczne w celu 

umocnienia tego poglądu. Zaproponował zarezerwowanie w wydatkach Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty 20 tys. zł. z przeznaczeniem na 

następujące działania: 

1. powiatowy program usuwania azbestu, 

2. dbanie o czystość wód (kanalizacja) – nadmienił, że był kiedyś program związany z 

budowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków, 

3. program utylizacji zwłok zwierzęcych – problem jest rozwiązany tylko w przypadku 

bydła, 

4. usuwanie odpadów z oczyszczalni, 

5. monitorowanie stanu czystości rzek – działania w tym zakresie z urzędu podejmuje 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  

 Radny Henryk Mach podkreślił, iż wszystkie powyższe działania powinny być prowadzone 

przy współdziałaniu z samorządami gminnymi. 

 

Radny Bogdan Adamik – zwrócił uwagę, że palenie w piecu wszelkich odpadów 

plastikowych powoduje wydzielanie dioksyn lub substancji podobnych, które są rakotwórcze. 

Nadmienił, że być może warto byłoby zorganizować akcję plakatową w celu uświadomienia 

tego zagrożenia społeczeństwu. Podkreślił, iż jest to jeden z poważniejszych problemów w 

dziedzinie ochrony środowiska. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że gmina Opatów przystępuje do programu 

opracowanego przez Starostwo w 2005 roku a dotyczącego termomodernizacji i wymiany 

kotłów w prywatnych domach. Dodał, że takie działania podejmowane są już np. w Lublińcu. 

Ponadto podkreślił, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby udzielenie pomocy tym, którzy chcą 

wymienić kotły na nowoczesne o wysokiej sprawności.  

 

Radny Jerzy Bardziński – zwrócił uwagę, iż wszystkie działania postulowane przez Radnego 

Henryka Macha są co prawda słuszne, ale mają już swoje uregulowania prawne, z wyjątkiem 

jednego: powiatowego programu odzyskiwania azbestu, który nie został jeszcze stworzony. 

Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu podkreślił, iż gmina Opatów 

nie przystąpiła do programu powiatowego – opracowała własny program eliminowania emisji 
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dwutlenku węgla. Radny Jerzy Bardziński powiedział również, że jest to ostatni taki kształt 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - zostały wprowadzone 

bowiem nowe uregulowania prawne i powstała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

która w naturalny sposób sceduje pewne zadania na gminy. Ponadto przypomniał, iż Wydział 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przeprowadził szkolenie z zakresu 

pozyskiwania środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Nadmienił, że 

żadna gmina, poza gminą Krzepice, nie przystąpiła do tego działania, a jest to zadanie 

gminne, zadanie wójta. Zaproponował przyjęcie projektu uchwały bez wprowadzania 

zbędnych zmian.   

 

Radny Henryk Mach – powiedział, że zaproponowane przez niego działania mają przyczynić 

się do poprawy stanu ekologicznego Powiatu Kłobuckiego. Dodał, że działania te są proste i 

mają doprowadzić do nawiązania współpracy z samorządami gminnymi. Podkreślił, iż Powiat 

powinien działać na zasadzie koordynatora i wypracować pewną koncepcję ich realizacji.  

Nadmienił, iż zadanie, o którym mówił Przewodniczący Tadeusz Witt jest co prawda słuszne, 

ale bardzo kosztowne – przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego i 

wymiana kotła to koszt około 40 tys. zł., z czego mieszkaniec musi wyłożyć środki w 

wysokości 20 tys. zł.   

 

Radny Zenon Witek – zwrócił uwagę na niewielkie koszty związane z rozstawianiem koszy w 

celu segregacji odpadów. Nadmienił, iż takie kosze zostały już ustawione na  

ul. Zakrzewskiej. Powiedział również, że w województwie nowosądeckim władze miast i 

gmin zwróciły się do mieszkańców-właścicieli domków jednorodzinnych o składanie 

deklaracji w sprawie przystąpienia do zakładania ogrzewania słonecznego. Dodał, że 50% 

kosztów zostanie dofinansowanych ze środków unijnych. Zapytał czy w Powiecie Kłobuckim 

można by przeprowadzić podobną akcję.  

 

Radny Jerzy Bardziński – zaproponował, aby radni zakończyli debatę na temat ochrony 

środowiska i przystąpili do podjęcia przedmiotowej uchwały. 

 

Radny Henryk Mach – przypomniał o złożonym przez siebie wniosku dotyczącym 

zarezerwowania kwoty 20 tys. zł. na realizację przedstawionych powyżej działań. 
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Radny Jerzy Bardziński – powiedział, że wydatki majątkowe w § 6120 nie zostały 

uszczegółowione i nie ma potrzeby wyłączania żadnej rezerwy – w każdej bowiem chwili, 

jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, można będzie przeznaczyć odpowiednie środki na 

realizację działań postulowanych przez Radnego Henryka Macha. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, że Zarząd Powiatu chce w sposób bezpośredni 

przełożyć środki, którymi dysponuje w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na konkretne efekty – planowane jest m.in. zainstalowanie, w ramach 

termomodernizacji, kolektorów słonecznych na obiektach szpitalnych. Podkreślił, iż metoda 

przesuwania kwot na sesji może mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Dodał, iż 

Radny Henryk Mach  nie podał żadnych szczegółów dotyczących zgłoszonego wniosku. 

Starosta zawnioskował o niezmienianie zapisu i pozostawienie go w układzie wypracowanym 

co do kwot i kierunków przeznaczenia środków po stronie wydatków.  

 

Radny Henryk Mach – powiedział, że nie miał możliwości wprowadzenia proponowanej 

przez siebie zmiany na żadnym etapie kształtowania wydatków budżetowych.  

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie wniosek Radnego 

Henryka Macha. 

 

 Głosowało 19 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 10 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 7 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 

 

Wniosek Radnego Henryka Macha został przyjęty. 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – poprosiła o sprecyzowanie paragrafu, w którym 

powinna znaleźć się kwota wnioskowana przez Radnego Henryka Macha. 

 

Radny Jerzy Bardziński – powiedział, iż zrozumiał, że kwota ta ma zostać zarezerwowana w 

wydatkach majątkowych, czyli z § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy 

celowych, gdzie jest kwota 172 tys. 469 zł. Dodał, że podczas dyskusji mowa była o 

wydatkach majątkowych, a nie bieżących. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
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Środowiska Starostwa Powiatowego podkreślił, iż nie ma potrzeby tworzenia żadnej rezerwy, 

gdyż Rada Powiatu we właściwym momencie, na wniosek któregoś z radnych, przeznaczy 

odpowiednie środki na realizację stosownych działań – po to są właśnie wydatki majątkowe 

zgrupowane w  § 6120. Następnie zwrócił się do Radnego Henryka Macha z prośbą o 

wycofanie wniosku i podjęcie uchwały w niezmienionym brzmieniu. 

 

Radny Henryk Mach – powiedział, że proponuje wydzielenie z wydatków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty 20 tys. i przeznaczenie jej na 

zadanie wypracowane przez Radę Powiatu. Dodał, że jeżeli Rada udzieli Zarządowi delegacji 

do wydatkowania środków to wiadomo, że Zarząd Powiatu przeznaczy je na 

termomodernizację. Podkreślił, iż chce, aby kwota 20 tys. zł. została zarezerwowana 

przykładowo do dnia 30 sierpnia – jeżeli do tego czasu nie pojawi się żaden program,  

w ramach którego  można by skorzystać z funduszy unijnych czy środków Stowarzyszenia 

„Zielony Wierzchołek Śląska”, o przeznaczeniu tych pieniędzy zdecyduje, zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu. 

Zaznaczył, iż to Skarbnik Powiatu powinien umieścić wnioskowane przez niego środki we 

właściwym paragrafie. 

 

Pani Katarzyna Kurowska – powiedziała, że w budżecie nie określono ściśle zadań, na które 

mają być wydatkowane środki bieżące – w trakcie roku mogą bowiem wystąpić zdarzenia, na 

które zostaną one przeznaczone. Nadmieniła, że istnieje możliwość – jeżeli Rada Powiatu tak 

zdecyduje – zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych o 20 tys. zł. i umieszczenia tych 

środków w paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych, który mieści się w ramach 

wydatków bieżących. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę, iż Skarbnik Powiatu czuwa nad budżetem w 

sensie formalnym, a nie rzeczowym. Powiedział, że radni nie powinni żądać od Pani 

Katarzyny Kurowskiej określenia zadań i paragrafów, w których powinny być one 

realizowane. Podkreślił, iż zadania opracowuje Zarząd Powiatu, który następnie realizuje je 

zgodnie z ostateczną decyzją Rady. Starosta nadmienił, że na kolektory słoneczne potrzebne 

są środki w wysokości 400 tys. zł. i dodał, że wyłączenie kwoty 20 tys. zł. stanowi ewidentne 

osłabienie planowanych prac termomodernizacyjnych. Podkreślił, iż opracowany program jest 

dobry – może być regulowany w trakcie roku budżetowego. 
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Radny Henryk Mach – powiedział, że każde, odrębne od stanowiska Zarządu Powiatu, zdanie 

jest negowane.  

 

Radny Jerzy Bardziński – nadmienił, iż wydatkowanie na opracowanie programu następuje z 

§ 4300 – zakup usług pozostałych. Dodał, że w paragrafie tym określona została kwota  

50 tys. zł. – środki te planuje się przeznaczyć na zakup sług związanych z realizacją zadań 

proekologicznych. 

 

Radny Władysław Owczarek – złożył wniosek o reasumpcję poprzedniego głosowania.  

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie wniosek Radnego 

Władysława Owczarka w sprawie reasumpcji głosowania wniosku Radnego Henryka Macha. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 8 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 7 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – powiedziała, że Rada Powiatu przystąpi do 

podjęcia projektu uchwały w niezmienionym stanie, po czym zwróciła się do Komisji Uchwał 

i Wniosków z prośbą o odczytanie projektu uchwały. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 11 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 7 

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

 

 26



Uchwała Nr 159/XXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 została 

podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 12 – Wnioski i zapytania mieszkańców. 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – przypomniała, iż czas wypowiedzi i zapytania 

mieszkańca nie powinien wynosić więcej niż trzy minuty. 

 

Radny Zenon Witek – powiedział, że nigdy nie było mowy o ograniczeniu czasu wypowiedzi 

do trzech minut. Dodał, iż na ostatniej sesji mówiono, że czas ten ma wynosić około pięciu 

minut. 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – powiedziała, iż zgodnie ze Statutem Powiatu 

Kłobuckiego czas zapytania nie może wynosić więcej niż trzy minuty. Następnie poprosiła o 

zadawanie konkretnych pytań. 

 

Pan Czesław Gizler – mieszkaniec Kłobucka – powiedział, że chciał złożyć skargę  na pismo 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jego zdaniem kilkakrotnie złamał prawo 

rozpatrując skargę na Przewodniczącego Rady Tadeusza Witta oraz Radnego Władysława 

Owczarka.  Nadmienił, iż w piśmie tym nie wspomniano o Panu Owczarku. Dodał, że decyzja 

o powierzeniu mu wycinki pięciu drzew została podjęta – w związku z tym jego skarga była 

zasadna. Pan Czesław Gizler powiedział, że rozmawiał z Radnym Piotrem Derejczykiem, 

który poinformował go, że zgłoszona przez niego skarga nie powinna być rozpatrywana przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu, gdyż nie leży to w jej kompetencjach.   

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – powiedziała, że sprawa skargi Pana Czesława 

Gizlera będzie rozpatrywana zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Pan Czesław Gizler – zarzucił, że nie otrzymał porządku obrad sesji, a kiedy udał się do biura 

Rady Powiatu w celu uzyskania informacji został rzekomo niegrzecznie potraktowany przez 

Panią Marię Bartnik, Inspektora Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku. Dodał, iż złożył w tej sprawie skargę Sekretarzowi Powiatu w obecności 

Wicestarosty oraz Staroście. Ponadto Pan Czesław Gizler nadmienił, iż przy budynku 
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Starostwa Powiatowego wycięte zostały dwa duże drzewa, zaś pozyskane z wycinki drewno 

zniknęło. Powiedział również, że nie wystawiono faktury za wykonaną pracę. Dodał, iż 

Wicestarosta Kłobucki powiedział mu, że nie dostanie więcej drzew do wycinki. Zarzucił, że 

Pan Roman Minkina powierza wycinkę swoim „kolegom”. 

 

Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku – poinformował, że do Pana Czesława Gizlera została wysłana korespondencja – 

była ona dwukrotnie awizowana i nie była przez niego podejmowana.. Podkreślił, iż powinno 

to posłużyć jako wystarczający komentarz do zarzutów Pana Gizlera dotyczących rzekomego 

nie udostępniania informacji osobom bezpośrednio zainteresowanym. Odnosząc się do 

zarzutów kierowanych pod adresem Pani Marii Bartnik powiedział, iż ma przyjemność 

współpracować z Panią Bartnik ponad dwa lata i podkreślił, że zachowania sugerowane przez 

Pana Gizlera w jego przekonaniu nie mają miejsca. 

 

Wicestarosta Roman Minkina – powiedział, że był świadkiem zdarzenia przedstawionego 

przez Pana Czesława Gizlera i dodał, iż wyjaśnił już tę sytuację z Sekretarzem Powiatu. 

Ponadto powiedział, że pierwszy raz słyszy od Pana Czesława Gizlera o praktyce wystawiania 

faktur za wykonane czynności. Wyjaśnił, iż prace związane z wycinką drzew, których 

wykonawcą jest Pan Maj, nie zostały jeszcze ukończone. Dodał, że wycięte drewno znajduje 

się na placu Pana Maja i po zakończeniu prac zostanie przetransportowane do Zespołu Szkół 

Nr 2. Podkreślił, iż zarzuty Pana Czesława Gizlera to pomówienia. 

  

Pan Aleksander Tokarz – Przewodniczący Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy – 

w imieniu swojego Stowarzyszenia podziękował Radnemu Henrykowi Machowi, Radnemu 

Zenonowi Witkowi oraz Radnemu Jerzemu Sądelowi za szczególną determinację w obronie 

takich wartości jak prawo i sprawiedliwość. Podziękował również Klubom PiS i PO za to, że 

stanowią przeciwwagę dla Klubu PSL i SLD. Pan Aleksander Tokarz poruszył kwestię 

dotyczącą punktu „Wnioski i zapytania mieszkańców” i powiedział, że wcześniej mieszkańcy 

Powiatu mogli w czasie sesji wypowiadać się dwa razy, natomiast teraz mogą to robić tylko 

raz. Dodał, iż wynika z tego, że uprawnienie mieszkańców zostało ograniczone, głównie za 

sprawą radnych PSL. Odniósł się do pisma Marszałka Województwa Śląskiego i 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego i powiedział, że użyty w nim zwrot 

„nawałnica hitlerowska” jest niedopuszczalny. Zaznaczył, iż w historii Polski nie było 

„nawałnicy hitlerowskiej” – była nawałnica niemiecka. Ponadto poinformował, że w dniu 12 
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lutego 2009 roku uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, na którym 

złożył wniosek o utworzenie funduszu poręczeń dla bezrobotnych rozpoczynających pierwszą 

działalność gospodarczą. Nadmienił, iż Fundusz Pracy dysponuje środkami na taką 

działalność ale bezrobotny musi mieć m.in. poręczenie. Dodał, że takiego poręczenia mogą 

udzielać samorządy tworząc tzw. fundusz poręczeń. Podkreślił, że chce aby gminy i 

Starostwo okazały bezrobotnym taką samą solidarność, jaką okazały np. Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, któremu poręczyły spore 

zobowiązania finansowe. Powiedział również, że na posiedzeniu Powiatowej Rady 

Zatrudnienia doszło do nieprzyjemnych sytuacji, a jeden z jej członków ataki na jego osobę 

nazwał chamstwem. Pan Aleksander Tokarz zarzucił, iż Przewodniczący Rady - Wicestarosta 

Roman Minkina - nie wywiązał się należycie ze swych powinności i wielokrotnie mu 

przeszkadzał. Dodał, że w jego ocenie Pan Roman Minkina jest niekompetentny, a funkcja 

Przewodniczącego to dla niego zbyt wiele. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – wyjaśnił, iż punkcie dotyczącym pism przychodzących do 

Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady odczytał – w całości i dosłownie, nie dokonując 

żadnych zmian – pismo Marszałka Województwa Śląskiego i Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Śląskiego.   

 

Wicestarosta Roman Minkina – nadmienił, iż nie chce wchodzić  w polemikę z Panem 

Aleksandrem Tokarzem i dodał, że dziwi go nieco stanowisko Pana Tokarza, który 

wypowiada pewne opinie na temat sprawy, która nie została jeszcze zakończona. Powiedział 

również, że Pan Aleksander Tokarz ma otrzymać z Powiatowego Urzędu Pracy pewne 

materiały i informacje, o które wnioskował. 

 

Pan Aleksander Tokarz – zwracając się do Wicestarosty Kłobuckiego powiedział, że 

dysponuje zapisem wideo, który zostanie przetransformowany. Dodał, iż oczekuje na opinie 

radców prawnych co do możliwości udostępniania swoich materiałów wideo w Internecie. 

Podkreślił, że zacytował wypowiedź członka Rady, nie swoją – jego mogłaby być 

subiektywna. 

 

PKT. 13 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
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Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 18 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18 

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

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

 

Uchwała Nr 160/XXIV/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik 

do protokołu z sesji. 

 

PKT. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku. 

 

Radny Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 

Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 17 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 17 
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• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

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

 

Uchwała Nr 161/XXIV/2009 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku została podjęta i 

stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku. 

 

Radny Henryk Kiepura – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Jana Długosza w Kłobucku. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść 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 162/XXIV/2009 w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku została podjęta 

i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 16 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. 
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Radny Henryk Kiepura – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. 

Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 19 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19 

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

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

 

Uchwała Nr 163/XXIV/2009 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku została 

podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 17 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krzepicach. 

 

Radny Henryk Kiepura – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w 

Krzepicach. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18 
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• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0 

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

 

Uchwała Nr 164/XXIV/2009 w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krzepicach została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT. 18 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie. 

 

Radny Henryk Kiepura – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w 

Waleńczowie. 

 

Radny Zenon Witek – nadmienił, iż utworzenie poszczególnych oddziałów i profili związane 

było z przeznaczeniem na ten cel odpowiednich środków finansowych. Podkreślił, iż wszelkie 

sprawy w tym zakresie wymagają dogłębnej analizy i przemyśleń. Przypomniał, że dwa lata 

temu mówiło się o powstaniu w Kłobucku Uniwersytetu i dodał, że nic z tego nie wyszło. 

 

Radny Henryk Kiepura – powiedział, że w uzasadnieniu do każdego projektu uchwały podano 

podstawę prawną, na której powołano poszczególne szkoły. Dodał, że zostały one powołane 

przez Radę Powiatu w ramach potrzeb funkcjonujących wówczas w zakresie oświaty. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał o liczbę oddziałów funkcjonujących w Zespole Szkół w 

Waleńczowie. Nadmienił, że być może należałoby zastanowić się nad przeniesieniem 

niektórych  z nich do Zespołu Szkół w Zagórzu. 

 

Radny Henryk Kiepura – poinformował, że szkoła w Waleńczowie ma pełne obłożenie – 

uczęszcza do niej ponad 170 uczniów w ramach siedmiu funkcjonujących tam oddziałów. 

Podkreślił, iż jego zdaniem utrzymanie tej szkoły jest uzasadnione. Dodał, że Zespół Szkół  

Nr 1 w Zagórzu pracuje na dwie zmiany.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  
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Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18 

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

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

 

Uchwała Nr 165/XXIV/2009 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT. 19 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej o realizacji wspólnego projektu: „Poprawa spójności komunikacyjnej 

poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu 

Północnego” pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Powiatem Częstochowskim.  

 

Pan Tadeusz Pułka – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy partnerskiej o realizacji wspólnego projektu: „Poprawa spójności 

komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych 

Subregionu Północnego” pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Powiatem Częstochowskim. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 18 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 
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Uchwała Nr 166/XXIV/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej o realizacji wspólnego projektu: „Poprawa spójności komunikacyjnej 

poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu 

Północnego” pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Powiatem Częstochowskim została 

podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 20 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – przypomniała, że projekt budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok był omawiany na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu. 

 

Radny Piotr Derejczyk – poprosił o sprecyzowanie wydatków w dziale 600 – Transport i 

łączność. Nadmienił, iż w budżecie wymieniona została kwota 1 mln 620 tys. zł, w ramach 

której realizowane będą dwie podstawowe inwestycje: remont nakładki drogi Lipie – 

Albertów oraz remont drogi Hutka – Truskolasy. Zapytał o pozostałe inwestycje realizowane 

w zakresie powyższej kwoty. Zapytał również na kiedy zaplanowano rozpoczęcie prac 

związanych z przebudową drogi powiatowej Nowa Wieś – Ostrowy. Dodał, że zadanie to 

zostało zgłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Następnie Radny Piotr Derejczyk odniósł się do działu 757 projektu budżetu tj. Obsługa 

długu publicznego i podkreślił, że chodzi mu o kalkulację odsetek. Powiedział, że przyjęto 

założenie 7% rocznie. Zapytał na czym zostało ono oparte i czy nie będzie potrzeby jego 

weryfikacji. Nawiązał również do rozdziału 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i 

gwarancji i nadmienił, że kwota 1 mln 650 tys. zł stanowi zabezpieczenie kredytu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w rachunku bieżącym. Zapytał w jakim zakresie 

wykorzystywany jest wspomniany kredyt i czy były płacone prowizje od niewykorzystanego 

limitu, a jeżeli tak to czy istnieje konieczność utrzymania takiej wysokości limitu. 

 

Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – zwróciła uwagę, iż dokładne informacje na 

temat remontu nakładek dróg powiatowych przedstawiła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku. Dodała, że w chwili obecnej 

nie dysponuje tymi materiałami – może jednak udzielić odpowiedzi na piśmie. 
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Pan Tadeusz Pułka – powiedział, że dysponuje materiałami przedstawionymi przez Skarbnika 

Powiatu na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury, w których 

wyspecyfikowane zostały nakładki dróg powiatowych przewidziane do remontu. Wyjaśnił, że 

chodzi o następujące drogi: 

1.  Lipie – Albertów; na realizację powyższego zadania przewidziano kwotę 300 tys. zł.,  

2. Ostrowy – Nowa Wieś; 1 km; pozycja będzie jednak nieaktualna w przypadku 

otrzymania środków z RPO, 

3. Dąbrowa – Więcki; odcinek ten planuje się jednak zmienić na bardzo zniszczony 

odcinek drogi Wąsosz – Kule,  

4. Miedźno – Mokra; od pomnika do m. Wapiennik - na długości 1 km, 

5. Przystajń – Wrzosy – Ługi Radły, 

6. Wilkowiecko – Kłobuck; na realizację powyższego zadania przewidziano 200 tys. zł.. 

Wsparcie finansowe obiecał również wójt – na razie nie ma jednak pisemnej 

deklaracji i nie wiadomo o jaką kwotę chodzi. W ramach powyższych środków 

planuje się również wykonać remont odcinka Wilkowiecko – Opatów, 

7.   Hutka – Truskolasy, Puszczew – Cisie – Herby, Wręczyca – Długi Kąt; 

przewidziany koszt realizacji zadania to 360 tys. zł, a dofinansowanie z gminy 

Wręczyca Wielka wynosi 120 tys. zł., 

8. Starokrzepice – Wichrów; na realizacje tego zadania przewidziano kwotę 130 tys. zł. 

Pan Tadeusz Pułka poinformował także o remoncie, który wyniknął w późniejszym czasie, tj. 

o konieczności przebudowy drogi Starokrzepice – Bobrowa i dodał, że Powiatowy Zarząd 

Dróg chce ubiegać się o środki z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów. Nadmienił, iż 

przewidziane dofinansowanie wynosi 50%. Ponadto powiedział, że planowana jest również 

kontynuacja modernizacji drogi Krzepice ul. Magreta – Zbrojewsko – inwestycja ta zostanie 

częściowo zrealizowana ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, udzielając odpowiedzi na zapytanie dotyczące 

drogi Ostrowy – Nowa Wieś, poinformował, że należy poczekać na rozstrzygnięcie konkursu 

– trudno bowiem rozpisywać przetarg na odcinek 1 km.   

 

Radny Piotr Derejczyk – przypomniał, że na XXIII Sesji Rady Powiatu Pan Tadeusz Pułka 

mówił o konieczności przeprowadzenia kolejnego remontu drogi Ostrowy – Kocin i 

poprawieniu tego, co zostało wykonane wcześniej. Zapytał czy ta decyzja została utrzymana. 

Ponadto Radny Piotr Derejczyk zapytał czy realizowana będzie inwestycja związana z drogą 

Izbiska – Władysławów – skoro inwestycja na drodze Miedźno – Mokra zostanie 
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ograniczona do 1 km, to czy wraca inwestycja na drodze Izbiska – Władysławów.  

Nadmienił, iż środki przewidziane na realizację wspomnianej inwestycji miały zostać 

przekazane na remont drogi Mokra – Miedźno. 

 

Pan Tadeusz Pułka – wyjaśnił, iż droga Izbiska – Władysławów wypadła ze względu na 

ograniczone środki finansowe. Poinformował, że droga Ostrowy – Kocin była remontowana 

w ostatnich dniach ubiegłego roku w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg postara się poprawić to, co zostało wykonane 

podczas ostatniego remontu. Dodał, że konieczne będzie także wykopanie rowów. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zapytał jakie prace planuje się wykonać na drodze Mokra – 

Miedźno. 

 

Pan Tadeusz Pułka – udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformował, że planuje 

się wykonać ścinkę i utwardzenie poboczy, remont nawierzchni oraz odtworzenie rowów. 

 

Pani Katarzyna Kurowska – wyjaśniając kwestię obsługi papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego powiedziała, że w dziale 757 zapisana została 

kwota 526 tys. 483 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek kredytów zaciągniętych w latach 

ubiegłych. Nadmieniła, iż powyższą kwotę zamieszczono na podstawie kalkulacji i dodała, 

że stawka 7% została zapisana w umowie. Poinformowała również, że w latach ubiegłych nie 

przekroczono kwoty zamieszczonej w budżecie Powiatu. Natomiast jeżeli chodzi o 

poręczenia i gwarancje (kwota 1 mln 650 tys. zł.) to w roku ubiegłym, w związku z poprawą 

sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,  kwota ta w ogóle nie została 

wykorzystana.  Ponadto Pani Katarzyna Kurowska podkreśliła, że całość kosztów 

związanych z możliwością pozyskania kredytu przez Zespół Opieki Zdrowotnej ponosi sama 

jednostka – koszty te nie stanowią wydatku Starostwa. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, iż pytał o celowość utrzymania wysokiego limitu. 

 

Pani Katarzyna Kurowska – powiedziała, że ustalony limit będzie obowiązywał do dnia  

30 listopada 2009 roku albowiem na taki okres została zawarta umowa. Po upływie tego 

terminu możliwe, że zostanie on zmniejszony. 
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Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że w dziale Administracja publiczna w rozdziale 75075 

zamieszczona została kwota 80 tys. zł. przeznaczona na promocję Powiatu. Zapytał o rodzaj 

zaplanowanych w jej ramach wydatków. Dodał, że chodzi mu o przedstawienie struktury 

wydatków oraz wskazanie ich wysokości. 

 

Radny Henryk Kiepura – poinformował, że w bieżącym roku zaplanowano kilka punktów do 

sfinansowania, m.in. statuetki dla osób wyróżniających się oraz uroczyste spotkanie 

związane z nadaniem herbu dla Powiatu Kłobuckiego. Dodał, iż środki finansowe zostaną 

przeznaczone również na dofinansowanie wyjazdu do Niemiec, Biegu Piastów oraz na 

realizację imprez sportowych i kulturalnych, a także zadań, o których mowa w sprawozdaniu 

Starosty. Radny Henryk Kiepura przypomniał, iż z pieniędzy przeznaczonych na promocję 

Powiatu sfinansowane zostały mapy interaktywne i turystyczne Powiatu Kłobuckiego.   

 

Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż nie są to zaplanowane wydatki, a jedynie wydatki 

związane z doraźnymi potrzebami. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał na jakim poziomie procentowym przewidziana została w roku 

2009 rewaloryzacja płac funduszu osobowego w Starostwie. 

 

Pani Katarzyna Kurowska – udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformowała, 

że rewaloryzacja płac została przewidziana na poziomie 3,9% - taki jest przyjęty wskaźnik 

waloryzacji płac w sferze budżetowej w jednostkach państwowych. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał czy Rada Powiatu może przyjąć bądź odrzucić przyjęty 

wskaźnik waloryzacji płac. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – radca prawny Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 

powiedziała, że Rada Powiatu może przyjąć lub odrzucić przyjęty wskaźnik waloryzacji płac. 

 

Radny Henryk Mach – nadmienił, że w załączniku Nr 9 do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok dotyczącym wydatków na programy i 

projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich mowa jest o 

budowie chodników w Krzepicach przy ulicy Kuków i ks. Muznerowskiego oraz w  

 38



m. Zajączki II. Dodał, że inwestycja ta była już częściowo realizowana w ubiegłym roku. 

Zapytał czy beneficjentem jest Powiat a wykonawcą gmina Krzepice. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – wyjaśnił, że powyższe zadanie, jeżeli tylko przejdzie, będzie 

realizowane ze środków z gminy Krzepice i Programu RPO. Podkreślił, iż zachowana 

zostanie zasada nie dzielenia zadania, a cała procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z 

prawem. Dodał, że beneficjentem będzie Powiat, wniosek zaś składa zarządca drogi.  

 

Nie głoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

Głosowało 18 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 13 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 5 

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

 

Uchwała Nr 167/XXIV/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Gworys – zarządziła 10-minutową przerwę w obradach 

XXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

PKT. 21 – Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do 

Priorytetu II – Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne pod tytułem „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w 

partnerstwie. 

 

Prowadzenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu przejął Wiceprzewodniczący Jan Praski. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia przez Powiat Kłobucki do Priorytetu II – Działania 2.2 – Wyrównywanie szans 
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edukacyjnych poprzez programy stypendialne pod tytułem „Eurostypendium drogą do 

dyplomu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR), w partnerstwie. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 12 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 12 

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

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

 

Uchwała Nr 168/XXIV/2009 w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do 

Priorytetu II – Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne pod tytułem „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w 

partnerstwie została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 22 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych 

Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Radny Henryk Mach – zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem czy Komisja Rolnictwa, 

Ochrony środowiska i Infrastruktury posiada uprawnienia kontrolne. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie wyjaśniła, że 

zgodnie ze Statutem Powiatu Kłobuckiego kompetencje kontrolne posiada Komisja 

Rewizyjna, natomiast Komisja Rolnictwa może zwrócić się do Komisji Rewizyjnej o 

przeprowadzenie wnioskowanej kontroli.  
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Radny Henryk Mach – zapytał czy zgodnie z ustawą Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Infrastruktury przysługują kompetencje kontrolne. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – powiedziała, że ustawa nie przyznaje kompetencji kontrolnych 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. 

 

Radny Henryk Mach – powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym każda 

komisja posiada uprawnienia w zakresie kontroli. Podkreślił, iż mając na uwadze powyższe, 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska  nie powinien być członkiem Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 10 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 3 

 

Uchwała Nr 169/XXIV/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych 

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

 

PKT. 23 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Radny Waldemar Robak – przedstawił sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Kłobucku. 

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem czy Pan 

Marek Sroka może zabrać głos. 
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Pani Barbara Kosińska-Bus – powiedziała, że przedmiotowa uchwała dotyczy tylko 

sprawozdania i dodała, że Panu Markowi Sroce można udzielić głosu. 

 

Pan Marek Sroka – zwracając się do członków Komisji Rewizyjnej powiedział, że zgłosił 

kilka wniosków, zaś uwzględniony został tylko jeden z nich. Dodał, iż w piśmie z dnia  

11 marca 2008 roku wymienione zostały kwestie, które zgodnie z jego prośbą powinny 

stanowić przedmiot kontroli. 

 

Radny Jerzy Bardziński – przypomniał, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu składa się z 

pięciu członków i dodał, że zespół kontrolny był trzyosobowy. Zapytał czy kontrola została 

zbojkotowana. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Kłobuckiego w celu 

przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza 

zespół kontrolny składający się co najmniej z trzech członków Komisji.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 11 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 9 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 

 

Radny Henryk Mach – odnosząc się do poprzedniego punktu porządku obrad XXIV Sesji 

Rady Powiatu powiedział, iż zgodnie z art. 16 pkt 4 ustawy samorządowej każda z komisji 

posiada uprawnienia kontrolne.  

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – zwróciła uwagę, że Rada Powiatu określa w drodze uchwały 

zakres kompetencji komisji. Dodała, iż komisją posiadającą uprawnienia kontrole 

wymienioną imiennie w ustawie jest jedynie Komisja Rewizyjna. 
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Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Uchwała Nr 170/XXIV/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z 

sesji. 

 

PKT. 24 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Wojciecha Gmyrka na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.  

 

Radny Waldemar Robak – przedstawił wraz z uzasadnieniem stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie skargi Pana Wojciecha Gmyrka na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.  

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 16 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 14 

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

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

 

Uchwała Nr 171/XXIV/2009 w sprawie skargi Pana Wojciecha Gmyrka na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z 

sesji. 

 

PKT. 25 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Radny Waldemar Robak – przedstawił wraz z uzasadnieniem stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Kłobucku. 
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Radny Piotr Derejczyk – oświadczył, iż tego typu skarga nie powinna być rozpatrywana przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu – powinna być rozpatrywana na gruncie prawa cywilnego, 

ponieważ dotyczy dwóch prywatnych osób. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, że aby skarga była rozpatrywana na gruncie prawa 

cywilnego, Pan Czesław Gizler musiałby naruszyć dobra osobiste Przewodniczącego Rady. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zaznaczył, iż skarga była skierowana przeciwko Przewodniczącemu 

Rady Powiatu, a nie przeciwko Panu Czesławowi Gizlerowi. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – zwróciła uwagę na brak umowy pomiędzy Panem Czesławem 

Gizlerem a Przewodniczącym Tadeuszem Wittem. Dodała, że jedynym obowiązkiem 

Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Powiatu. Ponadto poinformowała, że 

Wojewoda Śląski w innej podobnej sprawie zajął stanowisko, zgodnie z którym skarga na 

Przewodniczącego Rady jest niejako skargą na Radę i to właśnie ten organ powinien ją 

rozpatrzyć. Pani Barbara Kosińska-Bus nadmieniła, iż problemem było wskazanie podstawy 

prawnej, dlatego też projekt uchwały oparto jedynie na Statucie Powiatu Kłobuckiego. 

 

Radny Piotr Derejczyk – podtrzymał swoje stanowisko i powtórzył, że skarga nie powinna 

być rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną.  

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że każda umowa, zarówno ustna, jak i pisemna 

jest wiążąca. Dodał, iż skarga była składana przeciwko dwom osobom: Przewodniczącemu 

Rady Powiatu i Radnemu Władysławowi Owczarkowi – w związku z powyższym Radny 

Owczarek powinien zostać wyłączony ze składu Komisji. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, iż rozmawiał wielokrotnie z Panem Czesławem 

Gizlerem i chciał mu pomóc – nie widział ku temu żadnych przeciwwskazań. Dodał, iż 

dopiero później dowiedział się o zaleceniach Regionalnej Izby Obrachunkowej 

uniemożliwiających Zarządowi podjęcie decyzji korzystnej dla Pana Gizlera.  

 

Radny Zbigniew Cebula – poprosił o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie przedmiotowej 

uchwały.  
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Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 12 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 

 

Uchwała Nr 172/XXIV/2009 w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT. 26 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza 

Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w 

Kłobucku na Starostę Kłobuckiego. 

 

Radny Waldemar Robak – przedstawił wraz z uzasadnieniem stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego 

Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę 

Kłobuckiego. 

 

Pan Aleksander Tokarz – powiedział, że treść powyższego projektu uchwały nie zawiera 

pouczenia Starosty. Dodał, że możliwość zastosowania pouczenia przewidziana została w 

kodeksie postępowania administracyjnego. Nadmienił, iż czekał, aż Starosta Stanisław 

Garncarek przyzna, że flaga nie była wywieszona. Przypomniał, iż zgodnie z zapisem 

protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Starosta nie mógł jednoznacznie udowodnić, że 

flaga była wywieszona. Pan Aleksander Tokarz podkreślił, iż dysponuje zdjęciami 

potwierdzającymi brak flagi.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 
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Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 16 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 13 

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 3 

 

Uchwała Nr 173/XXIV/2009 w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza 

Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w 

Kłobucku na Starostę Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 27 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu. 

 

Radny Piotr Derejczyk – złożył wniosek formalny  w sprawie ustalenia terminów sesji Rady 

Powiatu. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że ustalenie harmonogramu posiedzeń Rady 

Powiatu jest trudne ze względu na brak własnej sali, w której mogłyby odbywać się sesje oraz 

ze względu na ewentualną konieczność zwołania sesji w krótkim czasie w nieprzewidzianym 

terminie.  

 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że ustalenie stałych sesji jest możliwe. Dodał, że 

mogłyby się one odbywać w szkole lub w budynku Państwowej Straży Pożarnej. Podkreślił, 

że ustalenie konkretnych terminów sesji porządkowałoby pracę Rady Powiatu. Nadmienił, iż 

metodą pracy Starostwa jest chaos. 

 

Radny Zbigniew Cebula – powiedział, że można by zastosować widełki i organizować sesje 

w dniach 20-25 każdego miesiąca.  

 

Radny Władysław Owczarek – przypomniał, że organizowane były sesje wyjazdowe, które 

odbywały się w Zespole Szkół Nr 3 oraz w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku 

– problemem był jednak brak nagłośnienia. Nadmienił również, iż Rada Powiatu pracuje 
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inaczej niż Rada Gminy i dodał, że konieczność zwołania sesji Rady Powiatu uzależniona jest 

często od spraw finansowych. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – zgodził się z wypowiedzią Radnego Władysława Owczarka i 

dodał, że w innych salach nie ma możliwości nagrywania posiedzeń Rady Powiatu, a to 

komplikuje sprawę. Zwrócił również uwagę, że statutowy termin doręczania zawiadomień 

wraz z materiałami na sesję jest przestrzegany. 

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Piotra 

Derejczyka w sprawie ustalenia  terminów sesji Rady Powiatu. 

 

Głosowało 17 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 6 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 9 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 2 

 

Wniosek Radnego Piotra Derejczyka nie został przyjęty. 

 

Radny Henryk Mach – nadmienił, iż większość radnych pracuje i dodał, że doręczanie 

materiałów na sesję na siedem dni przed terminem jej odbycia jest wyborem sposobu pracy 

Rady. 

 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, iż zachowanie siedmiodniowego terminu doręczania 

materiałów czy udostępniania projektu protokołu nie zmienia faktu, że forma zwołania sesji 

jest nadzwyczajna. Dodał, iż w Powiecie Kłobuckim nie odbywają się sesje zwyczajne. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – podkreślił, iż materiały dotyczące posiedzeń Komisji oraz 

sesji Rady Powiatu przekazywane są radnym w terminach zgodnych z obowiązującym 

Statutem. Zwrócił uwagę, iż określanie pracy Rady czy Starostwa jako chaos jest 

nieuprawnione i nie ma żadnego pokrycia z rzeczywistością. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały.  
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 17 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 11 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 5 

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

 

Uchwała Nr 174/XXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu została 

podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT. 28 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Przewodniczący Tadeusz Witt – powiedział, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku został dostarczony radnym wraz z 

innymi materiałami na sesję, po czym zawnioskował o jego przyjęcie. 

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – przypomniał, iż wszystkie plany pracy komisji stałych były 

opiniowane przez poszczególne komisje. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Wiesław Drynda odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 17 radnych, w tym : 

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 12 

• głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1 

• głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 4 

 

Uchwała Nr 175/XXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
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PKT. 29 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Jerzy Sądel – zwrócił się do Pana Tadeusza Pułki z zapytaniem czy prawdą jest, że w 

Powiatowym Zarządzie Dróg została zatrudniona na pół etatu emerytowana księgowa. 

 

Pan Tadeusz Pułka – udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie potwierdził, że w 

Powiatowym Zarządzie Dróg zatrudniono emerytowaną księgową dodając, iż została ona 

zatrudniona w zastępstwie głównej księgowej przebywającej na urlopie macierzyńskim. 

Zwrócił jednocześnie uwagę, że nie każda osoba może piastować stanowisko głównej 

księgowej.  

 

Radny Jerzy Sądel – zapytał Starosty Kłobuckiego czy Pan Perz jest jeszcze zatrudniony na 

pół etatu. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – poinformował, iż Pan Perz był zatrudniony w Pogotowiu, 

jednak już nie jest.  

 

Radny Jerzy Sądel – powiedział, że dysponuje dostępnym w Internecie protokołem Nr 82/09 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku odbytego w dniu 20 stycznia 2009 roku, na 

którym poruszono między innymi sprawę związaną z osobą Pana Kiepury i rzekomymi 

wyłudzeniami. Nadmienił, iż na posiedzeniu tym Pan Jerzy Bardziński zadał Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku cztery pytania, po czym zacytował zarówno te 

pytania, jak i odpowiedzi udzielona na nie przez Panią Małgorzatę Szymanek. Następnie Pan 

Jerzy Sądel zacytował dalszą treść protokołu z posiedzenia Zarządu (strona 6 – 8 protokołu). 

 

Protokół Nr 82/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku w dniu 20 stycznia 2009 roku 

stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

Po odczytaniu fragmentu powyższego protokołu Radny Jerzy Sądel  zapytał Starosty 

Stanisława Garncarka czy ma zamiar zgłosić Radzie Powiatu sprawę odwołania Pana 

Henryka Kiepury celem jej rozważenia. 

 

Starosta Stanisław Garncarek – powiedział, że nie będzie składał żadnych oświadczeń ani też 

sugerował jakichkolwiek zamiarów  w tej sprawie. 
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Radny Jerzy Sądel – zwrócił się do Radnego Jerzego Bardzińskiego z zapytaniem czy 

podtrzymuje wniosek w sprawie odwołania Pana Henryka Kiepury z funkcji członka Zarządu 

Powiatu. 

 

Radny Jerzy Bardziński – powiedział, że podtrzymuje swój wniosek. 

 

Radna Małgorzata Ferenc – powiedziała, że ma pismo skierowane do Pana Gizlera, które 

zostało przez niego odebrane w dniu 24 lutego. Dodała, że podczas obrad XXIV Sesji mowa 

była o piśmie wysłanym do Pana Gizlera 2 lub 3 lutego, którego Pan Gizler nie odebrał i 

zapytała czego ono dotyczy. 

 

Pan Tomasz Wałęga – wyjaśnił, iż pismo to dotyczy zawiadomienia o przedłużeniu terminu 

rozstrzygnięcia skargi Pana Czesława Gizlera. 

 

Wiceprzewodniczący Jan Praski – zapytał radcę prawnego czy Pan Marek Sroka może zabrać 

głos w punkcie dotyczącym wniosków i oświadczeń radnych. 

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, iż zależy to od Przewodniczącego prowadzącego 

obrady. Nadmieniła, iż Pan Sroka nie jest co prawda radnym, ale nie widzi przeszkód co do 

możliwości udzielenia mu głosu. 

 

Pan Marek Sroka – powiedział, że sprawa jest w Prokuraturze. Dodał, iż Zarząd Powiatu 

roztoczył nad Panem Henrykiem Kiepurą „parasol ochronny”. Zaznaczył, iż Zarząd Krajowy 

ZMW nie miał żadnych dokumentów potwierdzających umowy. Zwrócił uwagę, iż Pan 

Henryk Kiepura, podpisując protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu, potwierdził, że 

dokumenty znajdowały się u osoby nieuprawnionej, tj. u Pana Romana Karwata. Nadmienił, 

iż powinny się one znajdować w Zarządzie Krajowym. Zapytał: „jakim cudem Pani radca 

prawny wie, jeśli sprawa toczy się z moich doniesień, może nie w sprawie, ale przeciwko 

osobie; skąd ma tę wiedzę”.5

 

Pani Barbara Kosińska-Bus – wyjaśniła, iż wiedzę tę posiada z oświadczenia Pana Henryka 

Kiepury gdzie stwierdził, że nie przedstawiono mu ani aktu oskarżenia ani zarzutów. 

                                                 
5 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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Podkreśliła, że dopóki danej osobie nie zostaną przedstawione zarzuty ani nie zostanie 

skierowany przeciwko niej akt oskarżenia, postępowanie toczy się w sprawie. Nadmieniła, iż 

nie wyrażała tego publicznie, a jedynie podczas obrad Zarządu Powiatu. 

 

Radny Henryk Kiepura – przypomniał, iż informował już Radę, że w grudniu 2007 roku dwu 

lub trzykrotnie składał wyjaśnienia na Policji i od tego czasu jakiekolwiek kontakty czy 

wezwania ze strony uprawnionych organów państwa nie miały miejsca. Dodał, iż z 

wypowiedzi Prokuratora Basińskiego dowiedział się, że wiosną 2008 roku sprawa została 

umorzona. Nadmienił, że zgodnie z obowiązującym prawem Prokuratura oraz inne instytucje  

zobowiązane są rozpoznać każde, nawet anonimowe, doniesienie. Pan Henryk Kiepura 

poinformował, iż zarówno z prasy, jak i wypowiedzi Prokuratora Basińskiego dowiedział się, 

że postępowanie toczy się w sprawie. Podkreślił, iż zabrał głos na podstawie faktów 

prasowych. Zaznaczył również, że nie będzie odnosił się do meritum sprawy albowiem 

postępowanie toczy się przed organami państwa – w związku z tym nie zamierza zabierać w 

tej sprawie głosu.  

 

Radny Zenon Witek – w imieniu Pana Czesława Gizlera zapytał jakim prawem pozyskane z 

wycinki drewno znajduje się na posesji prywatnej. Nadmienił, iż jest to ponoć niezgodne z 

prawem. 

 

Wicestarosta Roman Minkina – poprosił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o udzielenie 

odpowiedzi i sprecyzował, że chodzi o drewno składowane u Pana Maja, które docelowo  

trafić ma do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku.  

 

Pan Tadeusz Pułka – powiedział, że nie widzi w tym żadnego problemu. Wyjaśnił, iż Pan Maj 

nie skończył jeszcze pracy związanej z wycinką drzew. Dodał, że plac Powiatowego Zarządu 

Dróg jest mały i nie ma tam miejsca na składowanie pozyskanego drewna. Nadmienił, iż 

działanie takie nie wymaga żadnej asygnaty. Podkreślił, iż drewno to zostanie docelowo 

przewiezione do Zespołu Szkół Nr 2. 

 

PKT. 30 – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Jerzy Bardziński – powiedział, że chciałby przestrzec radnych przed sprawą związaną 

z nasilającą się kampanią tworzenia farm wiatrowych. Poinformował, iż docierają do niego 
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nieformalne sygnały, przede wszystkim od wyborców, o funkcjonowaniu siedmiu różnych 

projektów umów przedwstępnych, z których każdy jest inaczej skonstruowany. Dodał, iż jego 

zdaniem każda z tych umów jest niekorzystna dla wydzierżawiającego, czyli rolnika, 

ponieważ tylko i wyłącznie dzierżawca ma zagwarantowane kary umowne od rolnika w 

przypadku zerwania umowy. W niektórych przypadkach kara umowna sięga 900 tys. zł. 

Nadmienił, iż w innych umowach zagwarantowano z kolei, że sądem właściwym do 

rozpatrywania sporów jest sąd miasta Inowrocławia. Zwrócił uwagę, iż przekonywujące są 

miraże wynikające z zapłaty za dzierżawę – nie wynika to co prawda wprost z umów, ale 

wydzierżawiający, żeby otrzymać zapłatę od dzierżawcy, będzie musiał wystawić fakturę 

VAT-owską – aby ją wystawić musi zarejestrować działalność. Podkreślił, iż znamienne jest 

również to, że wszyscy wiedzą gdzie farmy wiatrowe będą zlokalizowane, ale nikt nie pyta w 

Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa o ocenę oddziaływania na środowisko 

– do Wydziału nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie takiej oceny.  

 

Starosta Stanisław Garncarek – poinformował, że reprezentacja Powiatu Kłobuckiego po raz 

kolejny zajęła drugie miejsce w II Mistrzostwach Samorządowców Województwa Śląskiego 

w Halowej Piłce Nożnej. Dodał, iż Powiat reprezentowali między innymi pracownicy 

Starostwa i Gminy. Zaznaczył, że udział w takiej imprezie stanowi element promocji Powiatu. 

Starosta podziękował Panu Maciejowi Biernackiemu za zaangażowanie, udział w 

Mistrzostwach i osiągnięcie dobrego wyniku.  

 

Radny Henryk Mach – powiedział, iż jest mu przykro, że radni nie zagłosowali za ustaleniem 

harmonogramu pracy Rady Powiatu. Ponadto zwrócił uwagę na brak współpracy pomiędzy 

radnymi.  

 

Starosta Stanisław Garncarek – podkreślił, iż temat związany z ustaleniem harmonogramu 

posiedzeń Rady nie jest przesądzony – wymaga jednak doprecyzowania.  

 

Radny Zbigniew Cebula – zwracając się do Dyrektora Tadeusza Pułki powiedział, że jest 

zadowolony z faktu, iż Powiatowy Zarząd Dróg zatrudnia firmy wyposażone w profesjonalny 

sprzęt, np. do usuwania drzew. Dodał, że wywiera to korzystny skutek w zakresie ochrony 

środowiska. Zwrócił się również do Przewodniczącego Rady Powiatu i powiedział, że 

wniosek Radnego Piotra Derejczyka dotyczący ustalenia terminów sesji Rady Powiatu jest 

zasadny, wymaga jednak doprecyzowania. 
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Radny Zenon Witek – odnosząc się do wypowiedzi Starosty powiedział, że problem 

stworzenia harmonogramu sesji Rady nie jest nowy. Zaznaczył, że sam kilkakrotnie poruszał 

go na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, której Starosta jest członkiem. 

 

Radny Jerzy Sądel – zwrócił się do Radnego Zbigniewa Cebuli i powiedział, że jest 

zdziwiony jego wypowiedzią – najpierw bowiem Radny Cebula głosował przeciw wnioskowi 

Radnego Piotra Derejczyka, a teraz twierdzi, iż jest on uzasadniony. 

 

Radny Zbigniew Cebula – sprostował, iż nie głosował przeciw wnioskowi Radnego Piotra 

Derejczyka, ale wstrzymał się od głosu, ponieważ wniosek ten nie został doprecyzowany. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, iż przedłożony przez niego wniosek nie jest 

wnioskiem nowym. Nadmienił, iż rozmawiał już kilkakrotnie na ten temat z 

Przewodniczącym Rady Powiatu. Podkreślił, że jeżeli byłaby tylko wola i ochota, to kwestia 

ta byłaby możliwa do zrealizowania.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

PKT. 31 – Zakończenie XXIV Sesji Rady Powiatu. 

 

 W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku Tadeusz Witt, realizując czynności proceduralne, 

zamknął obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.               

                                                                                    

 

                                                                                        

                                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                              w  Kłobucku 

 

                                                                                                               Tadeusz Witt 

Protokołowała: 

Kamila Chłąd   
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