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PROTOKÓŁ NR XV/2012
Z XV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU

Z DNIA 29   SIERPNIA   2012 ROKU  

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 915

Zakończyła się o godz. 1310

W sesji uczestniczyli :
1.   Radni zgodnie z listą obecności,

2. Zaproszeni goście, zgodnie z listą uczestnictwa w sesji, stanowiącą załącznik do niniejszego 

protokołu.

Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Pilśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pan 

Stanisław Sieja i Pan Jerzy Sądel – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.

Realizując czynności  proceduralne Pan Zbigniew Pilśniak stwierdził,  że w sesji  uczestniczy 19 

Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  sesji  i 

poinformował o możliwości wprowadzenia zmian:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

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

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

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

9. Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  wnioskach  podjętych  przez  Komisje  

w okresie między sesjami. 

10. Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie  środowiska  na 

obszarze powiatu kłobuckiego.

11. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  70/VI/2011  w  sprawie  przystąpienia 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu  VI,  Działanie  6.2  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 (PO KL). 



12. Informacja na temat: sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie do roku 

szkolnego 2012/2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla 

sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających 

się osiągnięciami w działalności sportowej.

14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 

zobowiązań.

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

Kłobuckiego na lata 2012 – 2021.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  te 

zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.

19. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wniesienia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody 

Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego.

20. Podjęcie  uchwały  w sprawie  skargi  Państwa Jerzego i  Marzeny Krawczyk  na  Starostę 

Kłobuckiego.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

22. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11oo).

23. Wnioski i oświadczenia Radnych.

24. Zakończenie XV Sesji Rady Powiatu.

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  XV  sesji  Rady 

Powiatu.  

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty



PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady 

Powiatu.       

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Protokół z XIV Sesji Rady Powiatu został przyjęty.       

PKT 5 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  do  Komisji  Uchwał  i 

Wniosków.

Zgłoszono kandydatury trzech radnych i przystąpiono do głosowania:

Głosowało  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. Jerzy Kiepura                       – Przewodniczący

2. Andrzej Kała                         – Członek

3. Małgorzata Grzyb                 – Członek

PKT 6 – Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności 

Zarządu z okresu między sesjami.

 

Informację o pracy Zarządu Powiatu z okresu między sesjami, tj. od sesji w dniu 21 czerwca 2012 

roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina.

Radny  Piotr  Derejczyk  –  poprosił  o  przybliżenie  szczegółów  spotkania  Starosty  i  Burmistrza 

Kłobucka dotyczącego dróg, które odbyło się w Kamyku.  Zapytał  kto organizował  wspomniane 

spotkanie,  jakie  wnioski  na  nim  zapadły,  czy  radni  nie  będą  zaskoczeni  jakąś  gospodarską 



decyzją, jak np. w przypadku ul. Jasnogórskiej. 

Starosta  Roman Minkina –  poinformował,  iż  spotkanie  miało  na celu  dopracowanie  wcześniej 

podjętych stanowisk i dotyczyło dwóch inwestycji  – między innymi tej prowadzonej wcześniej z 

RPO. Wyjaśnił, że chodziło o dopracowanie elementów dotyczących współpracy z Gminą Kłobuck 

na  terenie  miasta  Kłobuck  oraz  miejscowości  leżących  na  trasie  drogi  powiatowej.  Dodał,  iż 

omawiano  sprawy napraw po kanalizacji  i  uzgodnień,  po  której  stronie  mają  być  te  naprawy. 

Ponadto nadmienił, że pojawiły się również sprawy, które nie były zawarte w projekcie, mianowicie 

czyszczenie  rowów.  Poruszona  została  także  sprawa  przepustów.  Starosta  napomknął,  iż 

spotkanie miało charakter roboczy, a organizowała je Rada Sołecka m. Kamyk. 

Radny Zenon Witek – zapytał czy ustalono konkretne terminy wykonania tych prac. 

Starosta Roman Minkina – powiedział, że ubolewa nad tym, iż inwestycja związana z tą droga nie  

została  jeszcze zakończona.  Nadmienił,  że Burmistrz  boryka się  z  nierzetelnością  firmy,  która 

ogłosiła upadłość. Poinformował, iż droga ta została przekazana inwestorowi. Następnie oznajmił, 

iż nie jest w stanie wskazać ostatecznych terminów. Wie natomiast, że część prac prowadzona jest 

w  ramach  środków  zabezpieczających  –  droga  z  Kamyka  przez  Libidzę  do  DK  43  jest  już 

zakończona. Dodał, że póki co inwestorem jest Burmistrz. 

Pan Krzysztof Nowak – Burmistrz Kłobucka – napomknął, iż temat ten jest bardzo dynamiczny. 

Powiedział,  że główny wykonawca tej  inwestycji  na terenie Kamyka, Kopca i Borowianki,  firma 

ABM  Solid,  ogłosiła  upadłość  –  najpierw  układową.  Próbowano  zebrać  wszystkich 

podwykonawców i dokończyć tę budowę. Podwykonawcy zadeklarowali taką gotowość. Powstał 

jednak problem z płatnościami – Gmina za wszystkie roboty, które do tej pory wykonał ABM Solid, 

dokonała  płatności.  Natomiast  firma  nie  rozliczyła  się  z  podwykonawcami.  W związku  z  tym, 

podwykonawcy zaprzestali  robót  i  zażądali  płatności.  Pan Krzysztof  Nowak zakomunikował,  iż 

Gmina  była  gotowa,  za  pomocą  cesji  wierzytelności,  dogadać  się  z  podwykonawcami,  aby 

kontynuowali te roboty. Ogłoszono jednak upadłość likwidacyjną firmy. Stwierdził, że sytuacja jest 

poważna –  nadal  jest  to  plac  budowy,  a  Gmina nie  ma możliwości  prawnych  dokonania  tam 

jakichkolwiek napraw czy przeprowadzenia jakichś robót. Wspomniał, iż w okolicach kościoła w 

Kamyku są drgania i jest niebezpieczeństwo, że obiekty te mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego trzeba 

dokonać inwentaryzacji tego co zostało zrobione i tego co jest jeszcze do zrobienia. Poinformował, 

że trzeba na nowo rozpisać przetarg. Następnie powiedział, iż problemy te mogą potrwać jeszcze 

do przyszłego roku. Dodał, że roboty związane z dokończeniem kanalizacji mogą się rozpocząć w 

marcu  przyszłego  roku.  Napomknął,  iż  jest  dziesięciu  podwykonawców  –  niektórzy  chcą 

pozabierać swoje urządzenia, za które nie dostali  zapłaty. Przypomniał również, że odtworzona 

została  ulica  przebiegająca przez  Libidzę w kierunku Kamyka,  odtwarzana jest  także na całej 



szerokości ul.  Jasnogórska. Ponadto oświadczył,  iż  podjął  decyzję o zaciągnięciu kredytu,  aby 

odtworzyć na całej szerokości na dość poważnym odcinku ulicę Strażacką w Białej. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Informacja Starosty z działalności  Zarządu z okresu między sesjami  stanowi załącznik  do 

protokołu z sesji.

PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Piotr Derejczyk – zwracając się do Komendanta Powiatowego Policji zapytał o postępy w 

śledztwie w sprawie kradzieży tablicy pamiątkowej w m. Mokra. Następnie przypomniał,  że na 

ostatniej  sesji  Rady  Powiatu  pytał  o  spotkanie  w  Urzędzie  Miasta  Częstochowy  poświęcone 

projektowi  strategii  rozwoju  transportu  publicznego  województwa  śląskiego.  Zaznaczył,  iż  nie 

uzyskał odpowiedzi. Dodał, że liczył na odpowiedź pisemną, jednak do tej pory jej nie otrzymał. 

Podkreślił również, że do tej pory nie wie jakie są propozycje Powiatu Kłobuckiego. 

Wiceprzewodniczący Stanisław Sieja  –  powiedział,  że  czuje  się  zobowiązany zapytać,  czy po 

ukazaniu się w Gazecie Kłobuckiej  artykułu dotyczącego jego osoby,  Rada Powiatu chce,  aby 

odniósł się do tej sprawy.   

Radny Tomasz Szymański  –  zapytał  dlaczego dopiero  po  dwóch miesiącach  zostały  usunięte 

ubytki w związku z pozimową odbudową drogi między Piłą I a Borem Zapilskim. Przypomniał, że 

na sesji  Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 21 czerwca br. Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg deklarował, iż sprawa ta zostanie rozwiązana w ciągu tygodnia. Podkreślił, że dziury w tej 

drodze  utrudniały  ruch  pojazdów  przez  okres  całych  wakacji.  Radny  Szymański  wspomniał 

również,  iż  dotarły do niego informacje od mieszkańców Konieczek i  Złochowic,  że na drodze 

powiatowej przebiegającej przez te miejscowości poruszają się w godzinach nocnych pojazdy o 

wysokim tonażu, co powoduje dewastację tej drogi. Zapytał czy nie można by postawić tam znaku 

ograniczającego ruch pojazdów powyżej  10 ton.  Napomknął,  że taki  znak ustawiony jest  przy 

drodze powiatowej między Kłobuckiem a Truskolasami, Hutką i Pankami.  

Radny Józef Borecki – powiedział,  że przez Starokrzepice i  Zajączki biegnie droga powiatowa 

łącząca Gminę z Powiatem Oleskim, gdzie zabronione są przejazdy pojazdów powyżej 12 ton. 

Napomknął, iż tiry jeżdżą kolumnami z dużą prędkością, a rajd tych samochodów rozpoczyna się 

po godzinie 22.  Wspomniał,  że zwracano się z  prośbą do Policji,  aby patrole to kontrolowały. 

Wyjaśnił, iż chodzi mu o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zwrócił również uwagę na złe 

oznaczenie. 



Radny  Jerzy  Kiepura  –  zwracając  się  do  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kłobucku 

nadmienił,  iż  chodzi  mu o  uzupełnienie  ubytków na odcinku  drogi  powiatowej  w Iwanowicach 

Dużych, ul. Krzepicka, tj. odcinek od strony Dankowa, Krzepice – Danków. Dodał, że w ostatnim 

okresie powstały tam wyboje i dziury utrudniające przejazd. 

Pan Zbigniew Legodziński – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku – odpowiadając na pytanie 

dotyczące kradzieży tablicy pamiątkowej  z  pomnika w m.  Mokra wyjaśnił,  że Policja  prowadzi 

szereg czynności procesowo-operacyjnych, jednak na chwilę obecną nie ma żadnych pozytywnych 

informacji w tej kwestii. Postępowanie nadal się toczy – jeżeli będą efekty, to o nich poinformuje. 

Następnie,  odnosząc  się  do  zapytania  dotyczącego  przejazdu  samochodów  ciężarowych, 

powiedział, iż skieruje stosowne polecenia do Naczelnika Ruchu Drogowego z Wydziału Komendy 

Powiatowej w Kłobucku. Dodał, że postara się, aby siły policyjne znajdowały się na tej drodze z 

odpowiednim  urządzeniem  pomiarowo-kontrolnym.  Wyraził  nadzieję,  iż  przyniesie  to  efekty. 

Zaznaczył jednak, że obecność tego patrolu nie będzie stała, tylko doraźna.   

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

PKT 8 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 
Powiatu.
Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu 

i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

1/ Pismo Pani  Elżbiety  Krawczyk z dnia 18 lipca 2012 roku skierowane do Rady Powiatu  w  

Kłobucku –  prośba  o  udrożnienie  rowów i  przepustów przydrożnych biegnących  wzdłuż drogi  

łączącej Przystajń – Starokrzepice w obrębie wsi Kostrzyna,

2/  Pismo  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kłobucku  z  dnia  22  sierpnia  2012  roku  

przekazane do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku – odpowiedź na pismo  

Pani Elżbiety Krawczyk, 

3/ Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku z dnia 20 lipca 2012  

roku przekazane do wiadomości Rady Powiatu w Kłobucku – odpowiedź na Pismo Pani Krystyny  

Labus-Stankiewicz z dnia 26 czerwca 2012 roku skierowane do Rady Powiatu w Kłobucku w  

sprawach  związanych  z  dofinansowaniem  do  likwidacji  barier  architektonicznych  ze  środków 

finansowych PFRON, 

4/  Pismo  Pani  Krystyny  Labus-Stankiewicz  z  dnia  6  sierpnia  2012  roku  skierowane  do  

Przewodniczącego rady powiatu w Kłobucku – odpowiedź na pismo z dnia 6 lipca 2012 roku,



5/ Pismo Pana Ryszarda Kadziak z dnia 25 czerwca 2012 roku skierowane do Rady Powiatu  w  

Kłobucku – prośba o wsparcie finansowe imprezy pn. Blues Festiwal nad Okszą, 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak  -  poinformował,  iż  Zarząd Powiatu  na posiedzeniu  w dniu  

16 sierpnia br. przyznał dofinansowanie w kwocie 500 zł.

6/ Pismo Sekretarza Powiatu z dnia 10 sierpnia 2012 roku skierowane do Przewodniczącego Rady  

Powiatu – przekazanie kserokopii pisma Pana Krzysztofa Nowaka – Dyrektora Wydziału Nadzoru  

Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – celem wykorzystania. 

Przewodniczący  Zbigniew  Pilśniak  –  odczytał  pismo  Dyrektora  Wydziału  Nadzoru  Prawnego 

Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach  z  dnia  6  sierpnia  2012  roku  skierowane  do 

Starosty Powiatu Kłobuckiego    

Kopie pism stanowią załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 9  –  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  wnioskach  podjętych  przez  Komisje  
w okresie między sesjami. 
Wniosków nie było. 

PKT 10 –   Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska   
na obszarze powiatu kłobuckiego.
Pan  Mariusz  Ślęzański  –  Kierownik  Działu  Monitoringu  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony 

Środowiska w Częstochowie – przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu 

Kłobuckiego.

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – poprosił Wójta Gminy Popów o wypowiedzenie się na temat 

zanieczyszczeń w Gminie. 

Pan Bolesław Świtała – Wójt Gminy Popów – nadmienił, że jeżeli chodzi o azotany w ujęciach wód 

podziemnych,  to  taka  sytuacja  ma  miejsce  w  ostatnio  otwartym  ujęciu  studni  głębinowej  w 

Rębielicach Królewskich. Powiedział, iż trzeba podjąć wspólne działania w celu ochrony ujęć wody. 

Napomknął,  że w przypadku Gminy Popów pocieszające jest  to,  iż  woda z tych ujęć nie  jest 

chlorowana. Następnie wspomniał, że jednym z powodów zamknięcia tego ujęcia była znajdująca 

się  nieopodal  oczyszczalnia  ścieków.  Dodał,  że  być  może jest  to  jedna  z  głównych  przyczyn 

takiego stanu wody w rzece Liswarcie. Podkreślił, że warto byłoby podjąć wzmożone działania w 

stosunku do zakładów i ośrodków prowadzących tam działalność. Pan Bolesław Świtała zauważył, 

iż  rzeka Liswarta łączy kilka Gmin – ich wspólne działania  powinny doprowadzić do tego,  aby 



rzeka ta faktycznie była bardziej wykorzystywana jako miejsce atrakcyjne. Stwierdził, że powinny 

także zostać podjęte działania – zarówno administracyjnie, jak i technicznie – mające doprowadzić 

do uregulowania stanu tej rzeki.       

Pan Mariusz Ślęzański – przyznał, iż rzeka Liswarta jest piękna, szczególnie z pokładu kajaka. 

Zaznaczył, że jest ona warta ochrony i uwagi. Ponadto poinformował, iż w roku 2011 Delegatura 

przeprowadziła na terenie Powiatu Kłobuckiego 41 kontroli.  

Radny Henryk Drabik – zapytał  co wpływa na to,  że temperatura wody w Liswarcie jest  dużo 

niższa niż temperatura wody w Warcie. 

Pan Mariusz Ślęzański – powiedział, że wpływ na to może mieć wiele czynników, np. to jakim 

szerokim korytem płynie rzeka, jakie ma podłoże, przez jakie tereny płynie. Dodał, iż dokładnych 

wyjaśnień w tym temacie mógłby udzielić hydrolog. Następnie napomknął, że im zimniejsza woda, 

tym  lepiej  dla  organizmów  bytujących  w  wodzie,  ponieważ  w  zimnej  wodzie  tlen  lepiej  się 

rozpuszcza. 

Radny  Józef  Borecki  –  nadmienił,  iż  stan  wody  w  rzece  Liswarcie  zaczyna  się  niepokojąco 

obniżać. Dodał, że na zanieczyszczenie wody w tej rzece duży wpływ mają opary z samochodów.  

Pan Mariusz Ślęzański – powiedział, że im mniej wody w rzece, tym większe stężenie substancji ją 

zanieczyszczających.  Ponadto  zwrócił  uwagę,  iż  każda  oczyszczalnia  koncentruje,  gromadzi 

zanieczyszczenia u siebie – sukcesem jest, jeśli sobie z nimi poradzi. Zaznaczył, że technologie, 

które pozwalają ze ścieków zrobić wodę pitną są bardzo drogie i nie są na co dzień stosowane. 

 

Radny Józef Borecki – poruszył temat biogazowni na terenie Gminy Krzepice. 

Pan Mariusz Ślęzański – poinformował,  że nie posiada żadnych danych na temat biogazowni, 

która miałaby powstać na terenie Gminy Krzepice. Powiedział, iż wytwarzanie biogazu to ostatni 

element  oczyszczania  ścieków,  a  biogazownię  można  postawić  przy  każdej  oczyszczalni  czy 

składowisku odpadów – jej celem jest wyłapanie gazu wydobywającego się ze ścieków. 

Starosta Roman Minkina – zwrócił uwagę na obowiązek powiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli na siedem dni przed jej planowanym terminem. Powiedział, iż wie, że 

Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  dysponuje  narzędziem  natychmiastowej, 

bezpośredniej kontroli, która w takim przypadku jest 100% skuteczna. Następnie poruszył kwestię 

działalności pokontrolnej.  



Pan  Mariusz  Ślęzański  –  nadmienił,  że  ustawa  o  swobodzie  gospodarczej  nakłada  na 

kontrolującego  obowiązek  uprzedzania  kontrolowanego  o  planowanej  kontroli,  co  utrudnia 

działanie  nie  tylko  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  ale  wszystkim  inspekcjom.  Powiedział,  iż 

Starosta słusznie zauważył, że Inspekcja Ochrony Środowiska posiada pewną możliwość, która 

może być jednak wykorzystana w przypadku nagłego zanieczyszczenia środowiska o znacznych 

rozmiarach.  Odnosząc  się  do  działalność  pokontrolnej  WIOŚ poinformował,  że  podstawowym 

działaniem WIOŚ-u nie jest karanie i zamykanie przedsiębiorstw zanieczyszczających środowisko. 

WIOŚ nakłada mandaty w przypadku rażącego naruszenia – dla przedsiębiorców nie jest to jednak 

dolegliwa kara. Inspektoratowi zależy na tym, aby nałożyć karę, ale opcjonalnie zamienić ją na 

inwestycje proekologiczną – przedsiębiorcy często korzystają z takiego rozwiązania. Pan Mariusz 

Ślęzański zwrócił  uwagę, że WIOŚ współpracuje z samorządami,  a działania interwencyjne są 

priorytetem Inspektoratu . 

Pan  Andrzej  Kaczmarek  –  Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku – napomknął, iż nie zawsze jest tak, że efektem kontroli są grzywny czy 

kary pieniężne. W większości przypadków termin siedmiu czy czternastu dni, który zawiadamia 

przedsiębiorców  o  zamiarze  przeprowadzenia  kontroli  skutkuje  tym,  że  dla  przedsiębiorców 

zdyscyplinowanych jest to czas chociażby na to, aby uporządkować, uzupełnić pewne sprawy z 

zakresu ochrony środowiska.  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.   

PKT 22 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11  oo  ).  
Pan Jerzy Krawczyk – mieszkaniec Kłobucka – przedstawił sprawę dotyczącą wydania pozwolenia 

na budowę pawilonu handlowego na działkach 3516/6, 3519/6 położonych w Kłobucku w narożu 

ulic Wieluńskiej i Słowackiego. 

Starosta Roman Minkina – przypomniał, że porządek obrad XV sesji Rady Powiatu zawiera punkt 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie skargi  Państwa Jerzego i Marzeny Krawczyk na Starostę 

Kłobuckiego. Powiedział, że rozumie pretensje Pana Krawczyka, ale dopóki organ nadrzędny w 

stosunku do Starostwa Powiatowego, czyli Wojewoda Śląski nie wyda swojej decyzji, sprawa ta 

nie może być rozpatrywana. Dodał, iż do tego czasu nie można uruchomić jakichkolwiek procedur. 

Starosta  Kłobucki  wspomniał  również,  że  skarga  Państwa  Krawczyk  była  przedmiotem  obrad 

Komisji  Rewizyjnej.  Powtórzył,  iż  należy  zaczekać  na  decyzję  Wojewody,  który  określi  swoje 

stanowisko w tej sprawie. 

Pan  Jerzy  Krawczyk  –  nadmienił,  iż  był  w  Starostwie  i  chciał  zobaczyć  co  jego  sąsiad  chce 

budować. Dodał, że jego zdaniem, Pan Grzegorz Milik powinien mu to udostępnić.  



Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – powiedział, że był na miejscu i według niego niemożliwe jest  

mieszkać tam, gdyby miała tam powstać hurtowania hydrauliczna. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

PKT 11 – Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr 70/VI/2011    w sprawie przystąpienia   
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Priorytetu  VI,  Działanie  6.2  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 (PO KL). 
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – przedstawiła 

wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  70/VI/2011  w  sprawie 

przystąpienia  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kłobucku  do  projektu  partnerskiego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 

6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 (PO KL). 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 19

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  152/XV/2012  zmieniająca  Uchwałę  Nr  70/VI/2011  w  sprawie  przystąpienia 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do projektu partnerskiego współfinansowanego z 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Priorytetu  VI,  Działanie  6.2  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-  2013  (PO  KL) została  podjęta  i  stanowi  załącznik  do 

protokołu z sesji.

PKT 12 – Informacja na temat: sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie 
do roku szkolnego 2012/2013.
Radny Maciej  Biernacki – przedstawił  informację na temat sytuacji  w placówkach oświatowych 

oraz ich przygotowania do roku szkolnego 2012/2013. 

Radny Marek Sawicki – nadmienił, że już od dawna jest tak, iż uczniowie technikum są w sile około 

200,  a do egzaminu maturalnego przystępuje ich około 130,  czyli  kilkanaście czy kilkadziesiąt 



procent mniej. Dodał, że dla niego jet to „robienie” statystyki przez szkołę, żeby słabsi uczniowie 

nie przystępowali do matury. 

Radny Maciej Biernacki – powiedział, że trudno mu się do tego odnieść i jednoznacznie wykluczyć 

taką sytuację. Oznajmił, że zarówno zdaniem jego, jak i wielu dyrektorów, niektórzy kandydaci do 

liceów czy techników, w ogóle nie powinni ubiegać się o przyjęcie do tych szkół – powinni składać 

papiery  do  zasadniczych  szkół  zawodowych,  ponieważ  ich  wynik  z  egzaminu  gimnazjalnego 

świadczy o ich małych zdolnościach. Następnie stwierdził, że brakuje fachowców po zasadniczej 

szkole zawodowej – kształcenie zawodowe przez dziesięć ostatnich lat zostało zaniedbane przez 

państwo, a efekty są widoczne dzisiaj. 

Radny Zenon Witek – powiedział, że temat oświaty jest bardzo rozległy. Zauważył, iż od paru lat 

zwraca się uwagę na liczbę osób, które zdały maturę, na średnią, którą porównuje się ze średnią w 

województwie, w kraju.  Następnie zaznaczył, że matura maturze nie równa. Wspomniał również, 

iż  prosił,  aby dyrektorzy szkół  podawali  informacje  na temat  liczby uczniów zdających maturę 

rozszerzoną oraz kierunków studiów wybieranych przez absolwentów – niestety nie jest to robione. 

Radny Zenon Witek podkreślił, że interesuje go szkoła na Skorupki. Zapytał czy w roku bieżącym 

zostało przyjętych więcej uczniów niż w roku ubiegłym czy dwa lata temu.  Ponadto przypomniał, iż 

na początku obecnej kadencji Naczelnik Maciej Biernacki sam mówił, że jego głównym założeniem 

będzie podniesienie prestiżu wspomnianej wyżej placówki.  Zauważył,  że wielu absolwentów tej 

szkoły kończy bardzo ciekawe kierunki studiów i na bardzo  renomowanych uczelniach. 

Radny Maciej  Biernacki  –  przypomniał,  że  w ubiegłym roku przedstawiał  informację  na temat 

kierunków studiów jakie kończą absolwenci szkół z terenu Powiatu Kłobuckiego. Dodał, iż taką 

informację przedstawi również w październiku, ponieważ też jest tym zainteresowany. Następnie 

wspomniał o wskaźniku określanym jako edukacyjna wartość dodana. Napomknął, że jeżeli chodzi 

o technika z terenu Powiatu, to w zasadzie najbardziej miarodajne jest Technikum w Zespole Szkół 

Nr 1. Zauważył, iż wskaźnik edukacyjny wartości dodanej jest tam naprawdę wysoki, co świadczy 

o  dobrej  pracy  nauczycieli.  Odnosząc  się  do  wypowiedzi  Radnego  Zenona  Witka  dotyczącej 

Zespołu Szkół Nr 3 poinformował, że rok 2012 jest pierwszym od kilku lat, w którym po naborze 

będzie jeden oddział więcej niż w roku poprzednim. Przypomniał również, iż w roku 2010 do tego 

Zespołu przyjęto 35 uczniów, natomiast w 2011 roku – 86.  Dodał, że w roku bieżącym przyjęto 76 

osób, ale będzie ich więcej – ponad 80. Radny Maciej Biernacki powiedział, iż sytuacja w Zespole 

Szkół Nr 3 została w jakiś sposób opanowana. 

Radny  Marek  Sawicki  –  wspomniał,  że na portalu  internetowym  pn.  Perspektywy.  pl  można 

zobaczyć,  na  którym  miejscu  znajdują  się  licea  z  terenu  Powiatu  Kłobuckiego.  Nadmienił,  iż 

sumuje  się  tam  wykształcenie  profesorów,  bazę  szkoły  oraz  to  na  jakie  uczelnie  dostają  się 



absolwenci danych szkól. 

Radny Maciej Biernacki – nadmienił, iż zna ten portal. Następnie zwrócił uwagę, że do elitarnych 

szkół  częstochowskich idą  najlepsi  uczniowie  między innymi  z  Powiatu Kłobuckiego.  Dodał,  iż 

widział  jakie preferencje wybierają uczniowie,  którzy na maturze uzyskali  dużą liczbę punktów. 

Zauważył,  że  do  szkół  z  terenu  Powiatu  Kłobuckiego  przyjmowani  są  niestety  często  słabsi 

uczniowie,  co  w konsekwencji  powoduje,  iż  szkoły  te  zawsze będą plasować się  na niższych 

pozycjach tego rankingu.  Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Zenona Witka wspomniał,  że 

Liceum na Skorupki było kiedyś prestiżowym liceum. Napomknął, że gdyby sprawdzić ilu dobrych 

absolwentów  szkół  częstochowskich  jest  spoza  Częstochowy,  to  wtedy  byłoby  to  bardziej 

miarodajne. 

Radny Marek Sawicki – stwierdził, iż należy podjąć działania, aby zachęcić najlepszych uczniów 

do wyboru szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Kłobuckiego.    

Radny Zenon Witek – powiedział,  że są uczniowie z terenu Powiatu Kłobuckiego, którzy zdają 

maturę  na  poziomie  260  –  270  punktów –  dla  ucznia  z  takim  wynikiem  każda  uczelnia  stoi 

otworem.

Radny Piotr  Derejczyk –  nadmienił,  iż  chciałby wrócić  do tematu ewaluacyjnego wskaźnika,  o 

którym wspomniał Naczelnik Maciej Biernacki. Powiedział, że żałuje, iż nie zostało to zawarte w 

powyższej informacji, ponieważ dużo by to powiedziało radnym – przede wszystkim w jaki sposób 

jest kształcona młodzież, czyli jaki jest progres. Dodał, iż ma nadzieję, że zostanie to uzupełnione. 

Odnosząc  się  do  wypowiedzi  Radnego  Marka  Sawickiego  napomknął,  iż  częściowo 

prawdopodobnie tak jest – niektórych uczniów być może zniechęca się do podejścia do matury, 

inni sami podejmują taką decyzję. Stwierdził, że tak jest wszędzie. 

Radny Maciej Biernacki – powiedział, że przedstawi radnym szerszą informację na temat wyników 

egzaminu maturalnego – zamieści w niej również to, o czym mówił Radny Piotr Derejczyk. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

PKT 13  –  Podjęcie  uchwały    w sprawie określenia  zasad i  trybu przyznawania  nagród i   
wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie określenia 

zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.



Radny Waldemar Robak – zacytował treść pkt 1 § 3, a następnie powiedział, że najważniejsze dla 

sportowca jest zdobycie medalu olimpijskiego. Dodał, iż Olimpiada to impreza raz na cztery lata.  

Nadmienił,  że  rekord  Polski,  Świata  czy  Europy  można  ustanawiać  bądź  pobijać  codziennie 

praktycznie  na  każdych  zawodach,  natomiast  Mistrzostwa  to  konkretne  imprezy,  do  których 

przygotowuje się cały świat na dane dni. Radny Robak stwierdził, iż jego zdaniem pkt 1 powinien 

być w pkt 3, pkt 2 w pkt 1, zaś pkt 3 w pkt 2. 

Radny  Piotr  Derejczyk  –  poprosił  o  przedstawienie  uzasadnienia  wysokości  proponowanych 

nagród. 

Radny Maciej Biernacki – odnosząc się do wypowiedzi Radnego Waldemara Robaka nadmienił, że 

nie chce ważyć czy pobicie bądź ustanowienie rekordu Świata, Europy lub Polski jest równoważne 

ze  zdobyciem  medalu  olimpijskiego  –  w  tym  temacie  musieliby  wypowiedzieć  się  sportowcy. 

Zauważył, iż rekordy świata są wyśrubowane. Następnie powiedział, że jest to kwestia otwarta i 

można  to zmienić.  Uzasadniając  wysokość  proponowanych  nagród  napomknął,  iż  jest  to 

propozycja Zarządu. Wyjaśnił, że wynika ona między innymi z tego, że w katalogu nagród w § 3 w 

ust. 1 w pkt 4 jest nagroda IV stopnia między innymi za zajęcie od I do V miejsca w Pucharze 

Świata,  w Pucharze Europy.  Wspomniał,  iż  na terenie Powiatu Kłobuckiego działa Klub Orient 

zajmujący się popularyzacją sportu taekwondo – jego zawodnicy wielokrotnie uzyskiwali wysokie 

wyniki w pucharach Świata, w Pucharach Europy. Następnie powiedział, że zgadza się  z Radnym 

Piotrem  Derejczykiem.  Zaznaczył  jednak,  iż  ustanawiając  wysokość  nagród  należy  brać  pod 

uwagę to, czy będą później środki na ich przyznanie. Dodał, że jest za tym, aby kwota nagrody 

była  wyższa  –  oczekiwałby  nawet  od radnych,  aby  podnieśli  wysokość  nagród.  Poinformował 

również, że to on zaproponował te kwoty. Podkreślił, iż chciałby, aby były one wyższe – ma jednak 

świadomość ograniczonych możliwości finansowych. 

Radny Piotr  Derejczyk – powiedział,  że celowo zwrócił  uwagę na wysokość nagród,  ponieważ 

Radny Waldemar Robak wskazał katalog, który jest dosyć restrykcyjny. Dodał, iż ustanawia się 

nagrodę, którą można dać raz na cztery lata. Stwierdził,  że jego zdaniem ten podział jest zbyt 

szczegółowy. Następnie napomknął, że nie wnika w kwestię kwoty nagrody, bo czasami nagroda 

symboliczna  w  postaci  dyplomu  jest  lepsza  niż  nagroda  pieniężna.  Nadmienił  również,  iż  w 

niektórych przypadkach niska nagroda pieniężna może wynikać z trudnej sytuacji powiatu, z ilości 

osób – tak jak np. w przypadku Klubu Orient. Radny Piotr Derejczyk zasugerował, że może trzeba 

by zmienić ten katalog i realnie spojrzeć w czym można przyznać nagrodę i jak ją można określić. 

Zaznaczył,  iż  nie powie jaką kwotę można przeznaczyć,  ponieważ uważa,  że jest  to  sztuczny 

podział – można się zastanawiać jakie środki można przeznaczać w budżecie na nagrody. 

Radny Maciej  Biernacki – wspomniał,  że poprzednia uchwała Rady Powiatu została podjęta w 



2004 roku.  Powiedział,  iż można zmienić katalog,  aby nie był  on tak restrykcyjny – na pewno 

jednak trzeba zapisać za co przyznawane są nagrody. Można również zapisać, że będą to tylko 

statuetki. Zaznaczył, iż na razie jest to tylko propozycja. Następnie poinformował, że oglądał różne 

regulacje w województwie śląskim – wszystkie są podobne, różnią się tylko kwotami. Radny Maciej 

Biernacki podkreślił, iż nie chciałby, aby zostało to odebrane w ten sposób, że podcina skrzydła 

Klubowi  taekwondo,  który ma duże  osiągnięcia.  Wyjaśnił,  że  kwoty te  zostały  tak  zapisane z 

ostrożności i są symboliczne. Napomknął, iż można to jeszcze raz przedyskutować. 

Radny  Tomasz  Szymański  –  powiedział,  że  dobrze  by  było  przenieść  dyskusję  na  temat 

przedstawionego projektu uchwały na Komisję  i tam wypracować konkretne wnioski.

 

Radny  Maciej  Biernacki  – poinformował,  iż  powyższy  projekt  uchwały  omawiany  był  na 

posiedzeniach  dwóch  Komisji  i  nie  było  żadnych  wniosków co  do  jego  treści.  Wspomniał,  że 

uchwała  ta  była  również  konsultowana z  organizacjami  pozarządowymi  –  nie  wpłynęła  żadna 

uwaga. Napomknął, że być może było to spowodowane porą wakacyjną.

Radny Andrzej Kała – przypomniał, że  temat nagród był konsultowany na posiedzeniach dwóch 

Komisji  Rady Powiatu,  a  następnie  zaproponował  przeprowadzenie  głosowania  nad projektem 

powyższej uchwały – głosowanie pokaże co dalej będzie się  działo z projektem. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 21 radnych, w tym :

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

• głosów „ przeciw „ - ………………. oddano 3

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 4

Uchwała  Nr  153/XV/2012   w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przyznawania  nagród  i 
wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej została podjęta i stanowi załącznik 

do protokołu z sesji.

PKT 14 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 

I półrocze 2012 roku. 



Radny Piotr Derejczyk – zapytał o wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie. Wyjaśnił,  iż 

chodzi  o  dotacje  dla  Powiatu  Kluczborskiego  i  Zielonogórskiego  na  finansowanie  kursów 

zawodowych dla uczniów szkół zawodowych. Poprosił o przybliżenie tego zagadnienia. 

Pani  Katarzyna  Kurowska  –  powiedziała,  że  Powiat  Kłobucki  nie  dysponuje  możliwościami 

kształcenia w kierunkach zawodowych – z tego też względu uczniowie wysyłani  są do innych 

powiatów, a skutkiem tego jest  przekazywanie dotacji  w formie odpłatności za to doskonalenie 

dokształcenia uczniów. Dodała, iż nie orientuje się dokładnie w jakich kierunkach odbywają się te 

szkolenia. Nadmieniła, że być może więcej na ten temat mógłby powiedzieć Naczelnik. 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, iż rozumie aspekt prawny i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

Zaznaczył,  że  pyta  o  celowość  wydatku  w  postaci  zawarcia  porozumienia  z  powiatem 

zielonogórskim. Zapytał czy nie ma bliższej możliwości kształcenia osób z Powiatu Kłobuckiego, 

czy trzeba wozić uczniów aż do województwa lubuskiego. 

Starosta  Roman  Minkina  –  powiedział,  iż  na  pewno  jest  to  rozeznane  przez  dyrekcje 

poszczególnych szkół. Dodał, że chodzi przede wszystkim o Zespól Szkół Nr 2, który nie posiada 

odpowiedniego  zaplecza.  Nadmienił,  iż  podejrzewam,  że  są  to  najbliższe  ośrodki  czy 

przedsiębiorstwa,  które  mają  np.  właściwe  zaplecze  hotelowe.  Starosta  powtórzył,  że  jest  to 

rozeznane przez dyrekcje, a czy dobrze – trudno powiedzieć, na pewno ekonomicznie, ponieważ 

najtaniej.  Następnie  napomknął,  iż  mógłby  przedstawić  więcej  szczegółów  po  zasięgnięciu 

informacji u Dyrektora Zespołu.    

Radny Piotr Derejczyk – zapytał co jest pokrywane z kwoty wspomnianej dotacji – czy tylko koszt 

usługi edukacyjnej w postaci nauczania, czy też np. pobyt, dojazd. 

Starosta Roman Minkina – wyjaśnił, że z kwoty dotacji pokrywana jest praktyka, pobyt tj. spanie, 

wyżywienie i szkolenie. 

Radny Piotr Derejczyk – wspomniał, iż niektórzy rodzice, którzy wysłali swoje dzieci do Powiatu 

Gliwickiego mówili coś wręcz przeciwnego – twierdzili, że sami musieli pokrywać koszty dojazdu i 

koszty pobytu młodzieży. Radny Derejczyk powiedział, że warto byłoby rozeznać to zagadnienie i  

przedstawić stosowną informację. 

Starosta Roman Minkina – powiedział, że taka informacja zostanie przygotowana i przekazana.  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  



PKT 15 – Podjęcie uchwały   w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok.  
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kłobuckiego na 2012 rok. 

Radny  Piotr  Derejczyk  –  powiedział:  „Robimy  coś,  co  powinniśmy  byli  wykazać  w  projekcie 

budżetu – zaplanowany deficyt w wysokości około miliona złotych. Bo wirtualnie planujemy coś, co 

mamy odzyskać od Powiatu Częstochowskiego, wirtualnie planujemy wysokość wpływów opłaty 

rejestracyjnej,  o  czym mówię już od kilku lat  tutaj,  a  potem sobie nagle porządkujemy budżet 

proponując zaciągnięcie kredytu na spłatę kolejnych kredytów. To jest troszeczkę mało wiarygodna 

gospodarka finansowa”.1  

Pani  Katarzyna  Kurowska  –  poinformowała,  że  dochody  z  tytułu  pomocy  z  Powiatu 

Częstochowskiego być może będą zrealizowane – warunkiem jest jednak przyspieszenie prac w 

Urzędzie Marszałkowskim. Przypomniała,  że w 2010 roku miała miejsce analogiczna sytuacja, 

kiedy były zaplanowane dochody z Urzędu Marszałkowskiego – była obawa, iż nie zostaną one 

zrealizowane  i  zostały  zastąpione  kredytem.  Następnie  wyjaśniła,  że  jeżeli  chodzi  o  opłaty 

komunikacyjne, to w ubiegłym roku zrealizowano je na poziomie 2 mln 100 i tak też zostało to 

zaplanowane  w  budżecie.  Niestety  w  roku  bieżącym  zmniejszyła  się  cena  części  opłat 

komunikacyjnych  –  jest  to  powód,  który  skutkuje  obniżeniem  dochodów w  budżecie  Powiatu 

Kłobuckiego. 

Radny Piotr  Derejczyk  –  powiedział:  „Pani  Skarbnik,  ja  jednak  pozostanę  przy swoim zdaniu. 

Pierwsza sprawa – jeżeli mimo pomocy finansowej od drugiego samorządu, to powinniśmy mieć 

przynajmniej jakąś umowę z nimi zawartą; jeżeli będzie, jeżeli jest uchwała o udzieleniu tego, to 

możemy to sobie planować z tym, że to są pieniądze, które mamy uzyskać dopiero kiedy oni 

rozliczą projekt. To są gruszki na wierzbie. Jeżeli chodzi o opłatę komunikacyjną, to dopóki był 

wysoki kredyt w rachunku ZOZ-u, to bilansowaliśmy, bo taka była oficjalna przedstawiana tutaj 

przez poprzedniego Starostę Garncarka i Panią dokładnie, że bilansujemy sobie tą wysokością 

przyjmowanej, planowanej opłaty rejestracyjnej ten kredyt, to zabezpieczenie kredytu. Tak, że ja 

dalej pozostaję przy tym, że troszeczkę  źle gospodarujemy naszymi pieniędzmi.”2 

Pani  Katarzyna  Kurowska  –  powiedziała,  że  w  latach,  gdy  poręczano  kredyt  dla  ZOZ-u  plan 

dochodów w budżecie Powiatu Kłobuckiego z opłaty komunikacyjnej  wynosił  około 3,5 mln zł. 

Przyznała, iż taki zapis formalny był po to, aby zrównoważyć budżet. Natomiast w roku bieżącym 

zaplanowano to rzeczywiście na poziomie wykonania realnego z ubiegłego roku. Wyjaśniła, że jest 

to spowodowane faktem, iż część cen opłat komunikacyjnych została obniżona. 

1 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
2 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 



Starosta  Roman  Minkina  –  nadmienił,  iż  Powiat  Kłobucki  rozlicza  projekt  7.1.1.  -  dopóki  nie 

zostanie on rozliczony, te środki nie wpłyną do Powiatu Częstochowskiego, a co za tym idzie, 

automatycznie nie wrócą z powrotem do Powiatu Kłobuckiego. Dodał, iż liczy na to, że nie będzie 

potrzeby uruchamiania tego kredytu. 

Radny  Piotr  Derejczyk  –  zwrócił  uwagę,  iż  informacji  dotyczących  projektu  7.1.1.  zabrakło  w 

sprawozdaniu z działalności Zarządu z okresu między sesjami. Powiedział, że wokół tego projektu 

dzieje się dużo rzeczy, Zarząd podejmuje określone działania, a radni nie są o tym informowani. 

Wyraził nadzieję, iż Starosta przedstawi taką informację.  

Starosta Roman Minkina –  poinformował,  że kwestie z tym związane przedstawiał zarówno na 

sesji  Rady Gminy  Miedźno,  jak  i  na  posiedzeniach  Komisji  Budżetu  i  Finansów oraz  Komisji 

Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Polityki  Społecznej.  Wyjaśnił,  iż  pojawił  się  pewien  problem,  który 

powstał  w  związku  z  rozliczeniem  z  firmą  Wadrox,  która  ma  naliczoną  przez  Powiat  karę. 

Powiedział,  że  do  czasu  wyjaśnienia  kwestii  wykazania  kary  w  rozliczeniu  końcowym,  Urząd 

Marszałkowski wstrzymał płatności z tytułu projektu. Dodał, iż dopiero po rozliczeniu końcowym 

projektu, Powiat Częstochowski przekaże do Powiatu Kłobuckiego kwotę 767.764 zł.  

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że uczestniczy w sesjach Rady Gminy Miedźno, ale w tej 

chwili  mówi o Radzie Powiatu, której Starosta jest członkiem i która jest w tej sprawie bardziej 

zainteresowana aniżeli Rada Gminy Miedźno.  

Radny Andrzej Kała – zauważył, iż Komisja Budżetu i Finansów  jednogłośnie pozytywnie oceniła 

konieczne zmiany. Podkreślił, że budżet jest tak dynamiczny, iż wymaga ciągłych zmian – tak się 

robi w samorządach.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 20 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała Nr 154/XV/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok 
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 



PKT  16  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej   
zaciągniętych zobowiązań.
Pani  Katarzyna  Kurowska  –  przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem  projekt  uchwały  w  sprawie 

zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 20 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała Nr 155/XV/2012  w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 17 – Podjęcie uchwały   w sprawie     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu   
Kłobuckiego na lata 2012 – 2021.
Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie  zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 18 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 16

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 156/XV/2012  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kłobuckiego na lata 2012 – 2021 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.



PKT 18 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę   w sprawie określenia zadań i wysokości   
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.
Pani  Wiesława Desperak  –  Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kłobucku – 

przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia 

zadań  i  wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 19 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 18

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 1

Uchwała  Nr  157/XV/2012  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań  i  wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2012 roku  została podjęta i  stanowi załącznik do 

protokołu z sesji.

PKT 19  –  Podjęcie  uchwały    w  sprawie    wniesienia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze   
Wojewody  Śląskiego  dotyczące  uchwały  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  w  sprawie  zasad 
gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego.
Pani Barbara Kosińska-Bus – radca prawny Starostwa Powiatowego w Kłobucku – przedstawiła 

wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody  Śląskiego  dotyczące  uchwały  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  w  sprawie  zasad 

gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego.

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że § 8 nie został uchylony w rozstrzygnięciu nadzorczym, 

ponieważ został zmieniony przez Radę – zmiana jego konstrukcji  dokonała się w trakcie sesji. 

Następnie zwrócił uwagę, iż w kilku istotnych miejscach Wojewoda wskazuje na wejście Rady w 

kompetencje Zarządu, a on podziela ten pogląd. Stwierdził, że jeśli radca prawny złożyła już tę 

skargę, to dobrze by było, aby przedstawiła radnym jej treść wraz z uzasadnieniem. Radny Piotr 

Derejczyk oznajmił, iż co najmniej dziwne wydaje mu się, że w uzasadnieniu do uchwały pisze się, 

iż  Rada  Powiatu  podziela  ten  pogląd,  skoro  Rada  jeszcze  się  nie  wypowiedziała.  Dodał,  że 



wypowiadanie się za całą Radę jest nieco przedwczesne. 

Pani Barbara Kosińska-Bus – przypomniała, że zmiana § 8 była zmianą kosmetyczną i nie miało to 

znaczenia. Wyjaśniła, iż jest to projekt uchwały Rady – jeżeli Rada podejmie uchwałę, to znaczy, 

że  podziela  pogląd.  Powtórzyła,  iż  jest  to  projekt  uchwały,  a  nie  uchwała.  Dodała,  że 

wnioskodawcą  jest  Zarząd,  czyli  inicjatywa  uchwałodawcza  należy  do  Zarządu.  Następnie 

odczytała treść skargi wraz z jej uzasadnieniem. 

Radny  Piotr  Derejczyk  –  zapytał  jakie  będzie  sugerowane  przez  radcę  działanie  dla  Rady  i 

Zarządu w przypadku, kiedy Sąd w Gliwicach nie przyzna Radzie Powiatu racji 

Pani  Barbara  Kosińska-Bus  –  powiedziała,  że  jeżeli  sąd nie  przyzna  racji,  to  uchwała  będzie 

obowiązywała  dalej  bez  zapisów,  które  zostały  unieważnione.  Następnie  poinformowała,  iż 

identyczną  uchwałę  podjęła  Częstochowa i  nikt  jej  nie  zakwestionował.  Dodała,  że  większość 

zapisów, a w zasadzie prawie wszystkie, pochodzi z opublikowanych już zasad innych jednostek. 

Nadmieniła,  iż do tego czasu będzie obowiązywała ta uchwała w tej części nie unieważnionej. 

Zaznaczyła, że trzeba poczekać na orzeczenie sądu – wtedy można będzie podjąć nową uchwałę, 

jeżeli  taka  będzie  wola  Radnych.  Wspomniała  również,  że  jeżeli  nowa  uchwała  nie  zostanie 

podjęta, to w przypadkach najmu na okres powyżej 3 lat i pierwszeństwa w nabyciu lokali będzie 

orzekała Rada indywidualnie w każdym przypadku. 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że pyta bardziej kierunkowo. Zaznaczył, iż nie chodzi mu o to 

co będzie robiła Rada i w jaki sposób Zarząd będzie wykonywał tę uchwałę. Wyjaśnił, że pyta o 

radę Pani Kosińskiej-Bus dla Zarządu – czy  jeżeli sąd w Gliwicach nie przyzna Radzie Powiatu 

racji, to czy dalej będzie się drążyć tę sprawę, czy wtedy będzie przygotowywana tylko i wyłącznie 

nowa uchwala, czy skieruje się sprawę do wyższej instancji.

Pani Barbara Kosińska-Bus – powiedziała, że jest to uznanie Rady. Zaznaczyła, iż wszystko zależy 

od uzasadnienia sądu. Dodała, że trzeba poczekać na ostateczne stanowisko, bo orzecznictwo w 

tych sprawach jest różne. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 



Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 17 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 15

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0

Uchwała  Nr  158/XV/2012  w  sprawie  wniesienia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze 
Wojewody  Śląskiego  dotyczące  uchwały  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  w  sprawie  zasad 
gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik 

do protokołu z sesji.

PKT 20  –  Podjęcie  uchwały    w sprawie skargi  Państwa Jerzego i  Marzeny Krawczyk  na   
Starostę Kłobuckiego.
Radny  Henryk  Drabik  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Kłobucku  – 

przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Jerzego i Marzeny 

Krawczyk na Starostę Kłobuckiego.

Radny Piotr Derejczyk – poprosił o przedstawienie treści skargi. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak  –  przypomniał,  że  powyższa  skarga  została  przedstawiona 

radnym podczas obrad XIV sesji Rady Powiatu.

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.

 Radny Jerzy Kiepura – odczytał treść projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący  Jerzy  Sądel  –  powiedział,  że  w  pierwszej  wersji  skarga  była  częściowo 

uzasadniona – były pewne niedociągnięcia ze strony Starostwa. Dodał, iż chodziło o terminowość. 

Wyraził  nadzieję,  że  Starosta  udzieli  reprymendy  osobom  za  to  odpowiedzialnym.  Następnie 

wspomniał,  iż  sprawa  toczy  się  w  sądzie  –  Rada  nie  ma  więc  kompetencji  rozstrzygać  o 

zasadności bądź niezasadności skargi.  

Radny Zenon Witek – powiedział, że nie pamięta już czego dotyczyła ta skarga. Dodał, iż nie chce, 

aby Przewodniczący ją czytał. Oznajmił, że wstrzyma się od głosu, ponieważ nie wie za czym ma 

głosować. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  



Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały.

Głosowało 16 radnych, w tym :

• głosów „ za „ - …………………… .oddano 14

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

• głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 159/XV/2012 w sprawie skargi Państwa Jerzego i Marzeny Krawczyk na Starostę 
Kłobuckiego została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

PKT 21 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
Starosta Roman Minkina -   odnosząc się  do pytania  Radnego Piotra Derejczyka dotyczącego 

spotkania w Urzędzie Miasta Częstochowy poświęconego projektowi strategii rozwoju transportu 

publicznego województwa śląskiego powiedział, że spotkanie nie dotyczyło ściśle uregulowania 

transportu  zbiorowego  na  terenie  Powiatu  Kłobuckiego  czy  też,  wychodząc  dalej,  na  terenie 

województwa  śląskiego  –  spotkanie  to  dotyczyło  uregulowania  stanu  jakości  dróg.  Następnie 

poinformował,  iż  Powiatowy  Zarząd  Dróg  jest  na  etapie  przygotowywania  wniosków Powiatu. 

Dodał,  że Zarząd Dróg jest upoważniony do tego, aby przygotować stanowisko Powiatu, które 

zostanie  przekazane  do  Częstochowy  jako  organu  prowadzącego  tę  sprawę,  a  następnie  do 

Urzędu Marszałkowskiego.  Wspomniał  również,  że w spotkaniu tym uczestniczył  bezpośrednio 

Wicestarosta oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że Starosta przedstawił te same informacje, które uzyskał już 

na poprzedniej sesji. Następnie zaznaczył, iż oczekuje, że na jego pytanie zadane na XIV sesji 

Rady  Powiatu  zostanie  sformułowana  odpowiedź  pisemna.  Radny  Piotr  Derejczyk  pochwalił 

Naczelnika  Macieja  Biernackiego  mówiąc,  że  jeżeli  zadaje  mu podczas  obrad pytanie,  to  jest 

przez niego traktowany poważnie i na każde zadane na sesji pytanie,jeżeli nawet odpowiedź nie 

jest udzielona natychmiastowo, to jest udzielana na piśmie w terminie przewidzianym w statucie. 

Starosta Roman Minkina – powiedział,  że przyjmuje reprymendę Radnego Piotra Derejczyka i 

przeprasza  za  brak  pisemnej  odpowiedzi  ze  strony  Wicestarosty.  Obiecał,  że  Radny  otrzyma 

odpowiedź w odpowiednim terminie.

Wiceprzewodniczący Stanisław Sieja – nadmienił, iż na początku obrad pytał radnych czy chcą, 

aby  odniósł  się  do  sprawy  przedstawionej  w  artykule  prasowym.  Dodał,  że  niedługo  będzie 

rozstrzygnięcie, o czym poinformuje Radę. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – powiedział, że jego zdaniem nie należy roztrząsać tej sprawy. 



Starosta  Roman  Minkina  –  odnosząc  się  do  interpelacji Radnego  Tomasza  Szymańskiego 

powiedział, że  Zarząd zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku do przeprowadzenia pełnej 

inwentaryzacji  na  drogach  powiatowych,  zwłaszcza  nowych  drogach,  które  zostały 

wyremontowane. Wspomniał, iż w następnym roku budżetowym chciano by zabezpieczyć pewne 

środki na tablice ograniczające tonaż. Zaznaczył, że nie oznacza to jednak zamknięcia dróg dla 

przedsiębiorców.  Napomknął,  iż  pod  znakiem zostanie  umieszczona  tabliczka  z  napisem „Nie 

dotyczy ruchu lokalnego”. 

Pan  Tadeusz  Pułka  –  odpowiadając  na  pytanie  Radnego  Tomasza  Szymańskiego  dotyczące 

późnego wykonania remontu na odcinku w m. Piła zwrócił  uwagę na trudną sytuację jaka ma 

miejsce  w  bieżącym  roku.  Wyjaśnił,  iż  na  rynku  w  Kłobucku  zostało  jedno  przedsiębiorstwo 

drogowe, które produkuje masę  - produkuje ją raz na dziesięć dni, raz na tydzień, czyli wtedy 

kiedy  zgromadzi  odpowiednie  środki  lub  wtedy  kiedy  ma  zapotrzebowanie  na  większą  ilość. 

Powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w ciągu dnia potrzebuje tej masy 4 – 5 ton – i to czasami 

przez oba obwody. PZD ma podpisaną umowę na 100 ton tej masy, którą może wybierać w czasie 

dowolnym kiedy przedsiębiorstwo ją produkuje. Dyrektor Tadeusz Pułka poinformował, iż właśnie z 

tego tytułu  remont  ten  nie  został  wykonany w przewidzianym terminie.  W okresie  wiosennym 

przewidzianym  na  remonty  brakło  masy  –  stąd  to  przesunięcie.  Następnie  przeprosił  za 

opóźnienie. Odnosząc się do tematu ruchu pojazdów w okresie nocnym napomknął, że pojawiają 

się tabuny samochodów – Zarząd Dróg nie jest jednak w stanie tego opanować. W niektórych 

miejscach  postawiono  ograniczenia  –  zaraz  jednak  pojawił  się  odzew  niektórych  firm,  które 

zarzucały, iż w ten sposób ogranicza im się działalność na danym terenie. Zauważył, iż ustawiając 

te  ograniczenia  z  jednej  strony  chroni  się  potencjał  dróg,  z  drugiej  jednak  powoduje  to 

rozgoryczenie  kierowców.  Zapewnił,  że  tam  gdzie  zajdzie  potrzeba,  drogi  będą  chronione. 

Zaznaczył,  iż  wymaga to zarówno czasu,  jak i  pewnych kosztów – trzeba bowiem opracować 

projekt organizacji, który powinien być zatwierdzony przez Marszałka. Następnie poinformował,  że 

na niektórych drogach udało się dość skutecznie ograniczyć te przejazdy.  Dodał,  iż  w Libidzy 

bezwzględnie  zostaną  postawione  znaki  –  jest  to  konieczne.  Wyjaśniając  sprawę  dziur  w 

miejscowości  Iwanowice  Duże  Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  powiedział,  że  są  to 

pojedyncze  przypadki.  Nadmienił,  iż  jest  to  też  spowodowane trudnościami  w  dostępie  masy. 

Oznajmił, że zostanie to uzupełnione. 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż trzeba zadbać o drogi powiatowe. Dodał, że podejmowane 

będą  starania  w  celu  ograniczenia  tonaży.  Zwracając  się  do  Radnego  Piotra  Derejczyka 

powiedział, że ma przed sobą protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu z dnia 21 czerwca, gdzie 

Radny zadawał te same pytania na temat spotkania w Urzędzie Miasta Częstochowy, na które 

Wicestarosta Kłobucki przekazał wyczerpującą informację.  Wspomniał,  że Radny Derejczyk na 

XIV sesji Rady Powiatu pytał również o propozycje Powiatu Kłobuckiego, a następnie zacytował 



odpowiedź Wicestarosty na to pytanie.  Zaznaczył,  że w protokole nie ma wzmianki  o tym, że 

Radny miał mieć udzieloną odpowiedź na piśmie. Starosta poprosił, aby Radny nie insynuował, że 

służby Starostwa  nie  wykonują  pewnych  rzeczy  bądź  nie  dotrzymują  terminów.  Podkreślił,  że 

gdyby Radny chciał pisemnej odpowiedzi, ta na pewno zostałaby przekazana. Zaznaczył, iż nie 

było takiej prośby, takiego żądania. Oznajmił, że jeżeli Radny Piotr Derejczyk żąda na XV sesji  

odpowiedzi na piśmie, otrzyma ją od Wicestarosty. 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że Starosta jest wybitnym czytelnikiem, prawdopodobnie lubi 

czytać i chyba ceni sobie książkę Jerzego Kosińskiego „Wystarczy być”, a jeżeli jej nie czytał, to 

poleca tę lekturę, bo zachowuje się jak główny bohater tejże oto książki. Następnie stwierdził, że 

jeśli coś jest napisane w protokole, to nie znaczy, że to samo jest w nagraniu. Dodał, iż rozmawiał i 

prosił o uszczegółowienie tej informacji. Nadmienił, że jeżeli Starosta za szczegółową informację 

uznaje to, że jedna droga jest wymieniana jako szczególnie ważna, to bardzo mu przykro – on 

jednak  nie  uważa  tego  za  szczegółową  informację.  Radny  Derejczyk  zaznaczył,  iż  prosi  o 

przedstawienie  szczegółowego  stanowiska  Powiatu  Kłobuckiego  dotyczącego  strategii  rozwoju 

transportu publicznego w województwie śląskim, strategii rozwoju transportu – tych strategii, które 

są opracowywane przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Starosta Roman Minkina – powiedział, że na dzisiejszą interpelację Radny Piotr Derejczyk otrzyma 

odpowiedź od Wicestarosty Kłobuckiego. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

PKT 23 – Wnioski i oświadczenia Radnych.
Nie było. 

PKT 24 – Zakończenie XV Sesji Rady Powiatu.
W związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  punktów  porządku  obrad  sesji  Przewodniczący 

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

Rady Powiatu w Kłobucku.

                                   

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                              w  Kłobucku
                                                                                                           Zbigniew Pilśniak

Protokołowała:

Kamila Serwińska 


