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PROTOKOŁ Nr XXXIII/2005 

Z   XXXIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 28 GRUDNIA 2005r. 

 

 

W dniu 28 grudnia 2005r. o godz. 1300  w �wietlicy Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 rozpocz�ła si� XXXIII Sesja Rady Powiatu w 

Kłobucku. W obradach uczestniczyło 17 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego 

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

prowadził Pan Władysław Serafin – Przewodnicz�cy  Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

PORZ�DEK OBRAD SESJI: 

1. Otwarcie Sesji 

2. Stwierdzenie prawomocno�ci Sesji. 

3. Przyj�cie proponowanego porz�dku obrad. 

4. Przyj�cie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

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

Rady Powiatu. 

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

okresie mi�dzy sesjami.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

Rady Powiatu w Kłobucku. 

11. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie regulaminu przewozu osób i 

baga�u pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim. 

12. Podj�cie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2006 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówce o�wiatowo-wychowawczej 

i w placówce opieku�czo-wychowawczej prowadzonych przez powiat 

kłobucki.  

13. Podj�cie uchwały w sprawie bud�etu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 
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14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

II. Cz��� uroczysta 

15. Zło�enie �ycze� �wi�tecznych. 

16. Zako�czenie XXXIII Sesji. 

AD. p.1 

Przewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku – Władysław Serafin otworzył obrady – 

XXXIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, Zarz�d Powiatu oraz 

uczestnicz�cych go�ci, m. in. Pani� Ann� Nowick� – Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 1 

w Kłobucku, Senatora RP - Pana Jarosława Laseckiego, Redaktora Dziennika 

Zachodniego – Pana Piotra Piesika, wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych.  

 

AD. p.2 

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

�e na 21 radnych ustawowego składu rady jest obecnych 16, wobec czego wszystkie   

podejmowane uchwały b�d� prawomocne. 

 

AD. p.3 

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

Poinformował, �e Zarz�d Powiatu zwrócił si� z inicjatyw� o  wycofanie z porz�dku 

obrad punktu dotycz�cego podj�cia uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania 

w roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówce o�wiatowo-

wychowawczej i w placówce opieku�czo-wychowawczej prowadzonych przez 

powiat kłobucki ze wzgl�du na nie zako�czone prace nad niniejszym projektem 

uchwały. Nast�pnie na wniosek  Zarz�du Powiatu zaproponował wprowadzenie 

punktu dodatkowego dotycz�cego podj�cia uchwały w sprawie zmian w bud�ecie 

Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.  

  

Radny Henryk Mach – zapytał, czy projekt uchwały w sprawie zmian w bud�ecie 

Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok  był przedmiotem jakiejkolwiek komisji. 
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Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odpowiedział, �e procedura została 

zachowana, przed sesj� odbyła si� Komisja Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku, która odniosła si� do w/w projektu uchwały.  

 

Nast�pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz�dek z naniesionymi 

poprawkami. 

 

 

Głosowało 15 radnych, w tym: 

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

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

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

Porz�dek został przyj�ty. 

AD. p. 4   

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zapytał, czy kto� ma jakie� uwagi do protokołu 

z XXXII Sesji Rady Powiatu. 

 

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

 

Protokół z XXXII Sesji został przyj�ty, przy jednym głosie wstrzymuj�cym si�. 

 

AD. p.5 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 

Zgłoszono trzy kandydatury i jednogło�nie 

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast�puj�cy Radni: 

 

1. Przewodnicz�cy – Mieczysław SZEWCZYK 

2. Członek – Wiesław DRYNDA 

3. Członek – Henryk MACH 
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AD. p.6 

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

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

 

Informacj� o pracy Zarz�du Powiatu za okres od 8 do 28 grudnia 2005 roku 

przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak. Przedstawił ponadto wykaz 

spotka� Starosty od ostatniej Sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi zał�cznik 

do niniejszego protokołu.  

 

AD. p.7 

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

Powiatu w Kłobucku w okresie mi�dzy sesjami. 

• Odpowied� od Zarz�du Dróg Wojewódzkich na wniosek 

Wiceprzewodnicz�cej Małgorzaty Gworys w sprawie wykonania 

oznakowania łuku pozimowego na DW 494 /L.DZ.WD- 

I/LKMI/54/743/13245/05/, 

• Pismo nr AP/073-63(5)/05/CZ/LP z dnia 9 grudnia 2005 roku od Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie ewentualnej likwidacji delegatur urz�dów 

wojewódzkich, 

• Pro�ba mieszka�ców wsi Wilcza Góra o doko�czenie drogi powiatowej na 

odcinku ok. 500m. 

 

Kopia pism stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.8 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin– poprosił Przewodnicz�cych Komisji 

Problemowych o przedstawienie wniosków podj�tych przez  Komisje w okresie 

mi�dzy sesjami. 

 

/wnioski stanowi� zał�cznik do protokołu/ 
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AD. p.9 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e w samorz�dzie powiatowym działaj� dwa 

ciała kolegialne, tzn. Rada Społeczna ZOZ, któr� powołuje bezpo�rednio Rada 

Powiatu oraz Powiatowa Rada Zatrudnienia. W zwi�zku z tym zapytał, czy 

członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia pobieraj� diety za udział w spotkaniu lub 

zwrot kosztów podró�y, je�li tak to dlaczego nie zwraca si� kosztów podró�y 

członkom Społecznej Radzie ZOZ w Kłobucku. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zwrócił si� do Starosty Kłobuckiego o 

przygotowanie odpowiedzi na zapytanie Radnego Henryka Macha i udzielenia jej w 

punkcie  - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

AD. p.10 

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

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

 

Radny Waldemar Robak – Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Kłobucku przedstawił uchwał�. Nast�pnie odczytał protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku przeprowadzonej przez zespół kontrolny 

wyznaczony przez Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej w dniu 17 listopada oraz 8 

grudnia 2005 roku, który stanowi zał�cznik do niniejszej uchwały. Poinformował, �e 

kontrola została przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Kłobucku w zakresie 

działalno�ci Wydziału Rolnictwa i Ochrony �rodowiska. Zespół kontrolował 

wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska, a zaleceniem ko�cowym 

było, aby wydatki na zadania inwestycyjne były opiniowane przez Komisj� Bud�etu 

i Finansów oraz Komisj� Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Infrastruktury Rady 

Powiatu w Kłobucku.  

 

Nie zgłoszono pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków o 

odczytanie tre�ci uchwały. 
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 Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 319/XXXIII/2005 w 

sprawie przyj�cia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Kłobucku  

 

 

Głosowało 16 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 319/XXXI/2005 została przyj�ta jednogło�nie i stanowi zał�cznik do 

niniejszego protokołu 

 

AD. p.11 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin - poprosił Pana Zdzisława Mazygli�skiego o 

przedstawienie uchwały zmieniaj�cej uchwał� w sprawie regulaminu przewozu 

osób i baga�u pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim.  

 

Pan Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie 

Powiatowym w Kłobucku poinformował, �e Pan Zdzisław Mazygli�ski – Naczelnik 

Wydziału Komunikacji i Transportu jest w dniu dzisiejszym nieobecny, w zwi�zku z 

czym o zreferowanie uchwały został poproszony Pan Stanisław Garncarek – 

Wicestarosta Kłobucki. 

 

Pan Stanisław Garncarek – przedstawił uchwał�. Poinformował, �e jest to w zasadzie 

trzecia korekta porz�dkuj�ca do uchwały. 

 

Radny Henryk Mach – zapytał, czy jest to ju� ostateczna wersja uchwały. 

 

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, �e na podstawie posiadanych przez niego 

informacji odno�nie projektu uchwały, jest to ostateczna wersja uchwały. 
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Przewodnicz�cy Władysław Serafin – dodał, �e w zwi�zku z tym, �e na terenie 

powiatu kłobuckiego funkcjonuje rodzaj komunikacji usługowej – prywatnej, ka�dy 

samorz�d musi mie� lokalnie dostosowane przepisy reguluj�ce odpowiedzialno��, 

warunki bezpiecze�stwa przewozu, jest to lokalny akt prawny, kolejna poprawka 

uzupełniaj�ca pewn� procedur�, która porz�dkuje j�zykowo i logicznie ten akt 

prawny, który nale�y dostosowa� do wymogów okre�lonych przez nadzór prawny.  

 

Radny Wiesław Drynda – Przewodnicz�cy Porz�dku Publicznego poinformował, �e 

projekt tej uchwały został przedstawiony na posiedzeniu komisji, która udzieliła 

pozytywnej opinii.  

 

Radny Henryk Mach – zaproponował, aby na przyszło�� wykorzysta� funkcje 

nadzoru i wzi�� pod uwag� zalecenia jakie nadzór prawny wskazuje, aby ograniczy� 

tego typu poprawki do uchwały.  

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poparł uwag� Radnego Henryka Macha i 

zobowi�zał, aby tego typu uchwały były szczegółowo konsultowane z Nadzorem 

Prawnym.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zapytał, ile jest dziesi�� minus cztery. Podkre�lił, �e 

według przygotowanej uchwały dziesi�� minus cztery jest siedem. Wskazał, �e w § 1 

pkt. 3 wykre�la si� ust�py z § 6 poprzedniej uchwały.    

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odczytał § 1 pkt. 3, w którym wykre�la si� 

ust�py z § 6 poprzedniej uchwały. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag�, �e projekt odczytany przez 

Przewodnicz�cego jest inny od tego, który on otrzymał w materiałach sesyjnych. 

 

Wiceprzewodnicz�ca Małgorzata Gworys – stwierdziła, �e to jest ten sam projekt 

uchwały i nie widzi �adnej sprzeczno�ci. 
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Przewodnicz�cy Władysław Serafin – ponownie odczytał wskazany przez Radnego 

Mieczysława Chwałczyka paragraf uchwały. Poprosił Starost� o dokładne 

przeliczenie ust�pów w § 1 pkt. 3. Skierował zapytanie do Radcy Prawnego, czy 

dotychczasowe ust�py 2, 3, 4, 5 zmieniaj� numeracj� na 1, 2, 3, 4, a dotychczasowy 7, 

8 zast�puje si�  6, 7.  

 

Pani Barbara Kosi�ska – Bus – Radca Prawny odpowiedziała, �e brakuje 5 ust�pu.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – powiedział, �e wyja�niło si� ile jest dziesi�� minus 

cztery. Nast�pnie zapytał, ile jest szesna�cie minus jeden. Według § 4 uchwały  

Nr 289/XXXI/2005 z dnia 9 listopada 2005 roku ust�pów powinno by� 16, od tych 16 

odj��  1 jest 15, a nie 13. Nast�pnie odczytał § 4 projektu uchwały, który mówi,  

�e „w § 4 skre�la si� ust. 1, a dotychczasowe ust. 2-14 otrzymuj� odpowiednio 

numeracj� ust. 1-13”. W zwi�zku z tym zapytał na podstawie czego zostało to 

wyliczone skoro uchwała 289/XXXI/2005 uwzgl�dnia 16 ust�pów, a nie 14. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odpowiedział, �e w poprzedniej uchwale było 

czterna�cie ust�pów, a nie szesna�cie. 

 

Starosta Krzysztof Nowak – powiedział, �e Radny ma pierwsz� uchwał�, która ju� 

dwa razy była zmieniana.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – poprosił o materiały z XXXI Sesji Rady Powiatu w 

Kłobucku z 9 listopada 2005 roku. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił  Radc� Prawnego o wyja�nienie 

zaistniałych sprzeczno�ci.  Dodał, �e mo�e w tek�cie roboczym z 9 listopada 2005 

roku było 16 ust�pów, natomiast po przeanalizowaniu uchwały  zatwierdzono 14 

ust�pów. Nast�pnie zaproponował przerw� w celu wyja�nienia zaistniałych 

sprzeczno�ci i poprosił o dostarczenie zatwierdzonej uchwały z 9 listopada 2005 

roku, której tekst został przekazany do nadzoru prawnego. Realizuj�c porz�dek 
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obrad sesji poprosił Pani� Ann� Nowick� – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kłobucku o zapoznanie z obiektem i prac� szkoły.  

 

Pani Anna Nowicka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku dokonała 

prezentacji szkoły,  poinformowała o kierunkach kształcenia w szkole, o udziale 

uczniów w olimpiadach, sympozjach, zaj�ciach pozalekcyjnych, kursach 

metodycznych dla nauczycieli, o wymianach młodzie�y - Polska/Włochy dzi�ki 

dofinansowaniu z funduszu „Sokrates”. Na zako�czenie podzi�kowała Starostwu 

Powiatowemu za pomoc z termomodernizacji szkoły. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zło�ył gratulacje za osi�gni�cia szkoły. Dodał, 

�e szkoła ta wykształciła wielu wspaniałych ludzi, wywodzi si� z niej wielu 

wspaniałych publicznych osobisto�ci czy lokalnych działaczy.  

Nast�pnie powrócił do tre�ci uchwały, która budziła wiele w�tpliwo�ci. Z tre�ci 

uchwały 289/XXXI/2005 z 9 listopada 2005 roku wynika, �e ust�pów powinno by� 

14, a nie 16. Poprosił o przekazanie tre�ci uchwały Komisji Uchwał i Wniosków do 

rozstrzygni�cia.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag�, �e z uchwały 289/XXXI/2005 

podpisanej przez Przewodnicz�cego Rady Powiatu, a z tre�ci uchwały roboczej, 

któr� posiada, brzmienie punktu 15, 16 jest takie same jak brzmienie punktu 13,14 

uchwały zatwierdzonej.  

 

Radny Władysław Owczarek – zgłosił wniosek o przerwanie debaty i odło�enie w 

czasie przyj�cia niniejszej uchwały do momentu wyja�nienia zaistniałych 

w�tpliwo�ci.  

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin  - zwrócił uwag�, �e dokument jest 

przygotowany nieprawidłowo, zobowi�zał, aby przywi�zywa� wi�ksz� uwag� do 

tre�ci przygotowanych uchwał. Ze wzgl�du na w�tpliwo�ci niemo�liwe do 
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rozwikłania na tej sesji wniósł o wycofanie punktu 11 z porz�dku obrad sesji i 

przeło�enie go pod obrady kolejnej Sesji Rady Powiatu.  

 

Poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

 

Głosowało 16 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Wniosek został przyj�ty.  

 

AD. p.12 

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

bud�etu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu w Kłobucku omówił uchwał� w sprawie 

bud�etu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. Ponadto odczytał Uchwał� Nr 

4100/I/331/2005 I Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach w sprawie opinii o przedło�onym przez Zarz�d Powiatu w Kłobucku 

projekcie bud�etu na 2006 rok wraz z informacj� o stanie mienia komunalnego i 

obja�nieniami. Kopia opinii RIO stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu.  

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – powiedział, �e w poprzednim projekcie bud�etu na 

2006 rok, w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy 

Powiatowym Zarz�dzie Dróg w Kłobucku była zapisana kwota 15. 000 zł, natomiast 

z przedstawianego bud�etu przez Skarbnika wynika, �e jest to kwota 28. 000 zł z 

tytułu zaj�cia pasa drogowego. 

 

Skarbnik Krzysztof Toczko – odpowiedział, �e wpływy z tytułu zaj�cia pasa 

drogowego w kwocie 28. 000 zł stanowi� dochód powiatu, a nie dochód rachunku 
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dochodów własnych. Ponadto dodał, �e w przedstawianym projekcie zmianie uległa 

jedynie klasyfikacja w/w dochodów. 

 

Radny Mieczysław Chwałczyk – poprosił o ustosunkowanie si� do wniosków 

zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji Bud�etu i Finansów Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

  

Skarbnik Krzysztof Toczko – odniósł si� do zani�onego planu wynagrodze� w 

Powiatowym Zarz�dzie Dróg w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe i 

odpowiedział, �e Zarz�d Powiatu od 2006 roku bardziej szczegółowo postanowił 

analizowa� wydatki ponoszone przez jednostki, w tym tak�e wynagrodze� 

pracowników jednostek powiatowych. Podkre�lił, �e je�eli w trakcie roku 

bud�etowego wyst�pi niedobór �rodków, Zarz�d podejmie stosowne kroki,  dokona 

przesuni�cia w bud�ecie, ewentualnie uruchomi rezerw� bud�etow�, w ka�dym 

razie nie dopu�ci, aby jednostka upadła. Nast�pnie odniósł si� do planu 

wynagrodze� w Starostwie Powiatowym w Kłobucku i poinformował, �e wi�kszy, 

ani�eli w 2005 roku plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie 

Powiatowym wynika z konieczno�ci zaplanowania wydatków na nagrody 

jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu wyborów samorz�dowych, a 

tak�e ponoszenia skutków zatrudnienia dodatkowych pracowników , które w 2005 

roku całorocznie nie obci��ały bud�etu. Powiedział, �e w przypadku zatrudnienia 

osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych otrzymane �rodki z 

Funduszu Pracy nie zmniejszaj� wydatków, natomiast wpływaj� na realizacj� 

dochodów. Ponadto odniósł si� do planu wydatków Domu Dziecka w Kłobucku. 

Stwierdził, �e na podstawie rozmowy z ksi�gow� Domu Dziecka w Kłobucku 

uzgodniono, �e plan wydatków w 2006 roku dla Domu Dziecka w Kłobucku b�dzie 

utrzymany na poziomie uchwały bud�etowej na 2006 rok, nawet w przypadku 

niepełnej realizacji dochodów z tytułu dotacji z innych powiatów.  

 

Radny Henryk Mach – zapytał, jaka jest prognoza długu na 2006 rok. 
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Skarbnik Krzysztof Toczko – odpowiedział, �e ł�czna kwota długu na koniec 2006 

roku bud�etowego nie przekroczy 60% dochodów, co zgodne jest z ustaw� o 

finansach publicznych. Powiedział, �e na koniec 2006 rok przewidywane zadłu�enie 

powiatu to ok. 10. 000.000 zł.  

 

Radny Władysław Owczarek – zwrócił uwag�, �e wszystkie te w�tpliwo�ci zwi�zane 

z bud�etem na 2006 rok zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji, w 

zwi�zku z czym zaproponował, aby Przewodnicz�cy Rady Powiatu w Kłobucku 

poddał przedstawiony projekt bud�etu pod głosowanie. 

 

 

Radny Henryk Mach -  zwrócił uwag�, �e w wydatkach, w dziale 851 – ochrona 

zdrowia z jednej strony rada por�cza spłat� kredytu dla ZOZ w Kłobucku w kwocie 

1. 000.000 zł, natomiast drugi milion został  wpisany do bud�etu jako dotacja dla 

ZOZ – u. Zapytał, czy w zwi�zku z przewidzian� dotacj� dla ZOZ – u, Zarz�d 

Powiatu w Kłobucku podj�ł w tym kierunku jakie� kroki, które pozwoliłyby, aby te 

pieni�dze były wkładem własnym i umo�liwiły pozyskanie �rodków unijnych. 

Zapytał, czy został kto� upowa�niony, aby opracowa� odpowiedni program. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – odpowiedział, �e Radny pyta o form� i tryb 

zagospodarowania �rodków zabezpieczonych dla ZOZ w Kłobucku. Natomiast w 

dniu dzisiejszym odpowied� na tego typu pytanie nie zostanie udzielona, w dniu 

dzisiejszym spełniany jest postulat dofinansowania zakupu sprz�tu medycznego na 

potrzeby szpitali i gabinetów medycznych. 

 

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

Kłobucku poinformował, �e Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 

swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2005 roku. 

   

Nie zgłoszono wi�cej pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 
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Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków o 

odczytanie tre�ci uchwały. 

  

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 320/XXXIII/2005 w sprawie 

bud�etu Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

 

Głosowało 16 radnych, w tym: 

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

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

• głosów „wstrzymuj�cych si�” - .................................................oddano  3 

 

Uchwała Nr 320/XXXI/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Jarosław Lasecki – kandydat na senatora RP podzi�kował serdecznie za zaproszenie 

na sesj�, które otrzymał, kiedy jeszcze był senatorem. Zwrócił uwag�, �e mandat 

senatora wygasł w zeszłym tygodniu, wybory zostały uniewa�nione  ze wzgl�du na 

niepełne przygotowanie list wyborczych. Poinformował, �e wybory ponowne 

odb�d� si� 22 stycznia 2006 roku. Zwrócił uwag�, �e od pierwszych dni, kiedy obj�ł 

mandat senatora bliskie były mu sprawy okr�gu. Wyraził zadowolenie z odbytego 

spotkania ze Starost� Kłobuckim, podczas którego zaproponował pomoc w 

modernizacji dróg, dodał, �e tylko za pomoc� dynamicznej dyskusji i współpracy 

wiele mo�na pozyska�.  Na zako�czenie zło�ył �yczenia noworoczne. 

 

Ad. p.13 

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

zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok. 

 

Skarbnik Krzysztof Toczko przedstawił uchwał� w sprawie zmian w bud�ecie 

Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok. Poinformował, �e w uchwale proponuje si� 
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zwi�kszenie dochodów powiatu o kwot� 45.755 zł w zwi�zku z planowanym 

wy�szym osi�gni�ciem dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych (dział 750 ) celem 

uzupełnienia planu na  zwi�kszone wydatki. Ponadto proponuje si� zwi�kszenie 

planu wydatków w dziale 757 rozdz. 75702 na obsług� bankow� kredytów 

zaci�gni�tych na termomodernizacj� szkół i modernizacj� dróg powiatowych oraz 

po�yczki na prefinansowanie budowy mostu w W�soszu. Nast�pnie w uchwale 

proponuje si� zmniejszy� dochody i wydatki powiatu kwot� 2.433 zł - na wniosek 

Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, który przyst�pił do Projektu „Szkoła marze�” 

współfinansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i bud�etu 

pa�stwa -  celem dostosowania planu dochodów i wydatków do wysoko�ci 

zrealizowanych wydatków ( dział 801, rozdz. 80130 ). Zaznaczył, �e w uchwale 

proponuje si� zwi�kszenia planu wydatków inwestycyjnych o 61.400 zł na program 

termomodernizacji szkół w zwi�zku z konieczno�ci� sfinansowania dodatkowych 

robót oraz nadzoru inwestorskiego ( dział 801, rozdz. 80130 ). 

 

Radny Henryk Mach – zwrócił uwag�, �e dwa miesi�ce temu została podj�ta 

uchwała, która dokonała zwi�kszenia zakładanego ogólnego kosztu tej inwestycji o 

kwot� ponad 400. 000 zł. Zapytał, z czego wynika, �e w dniu dzisiejszym koszt ten 

wzrósł znów o kwot� 61. 400 zł.   

 

Skarbnik Krzysztof Toczko – odpowiedział, �e zwi�kszenie wynika z konieczno�ci 

zapłacenia dodatkowych robót, natomiast bardziej szczegółowo w tym temacie mo�e 

wypowiedzie� si� Naczelnik EKZ. 

 

Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału EKZ odpowiedział, �e zwi�kszenie wynika 

z dodatkowych prac, nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

 

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

Kłobucku poinformował, �e Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na 

swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2005 roku. 
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Nie zgłoszono wi�cej pyta�, ani uwag do tre�ci przedstawionej uchwały. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – poprosił Komisj� Uchwał i Wniosków o 

odczytanie tre�ci uchwały. 

  

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre�� uchwały Nr 321/XXXIII/2005 w sprawie 

zmian w bud�ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok. 

 

 

Głosowało 16 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 321/XXXIII/2005 została przyj�ta i stanowi zał�cznik do niniejszego 

protokołu. 

 

AD. p.14 

W punkcie - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych na zapytanie Radnego 

Henryka Macha odpowiedzi udzielił Starosta Krzysztof Nowak oraz Pan Marian 

Nowak. 

 

Starosta Krzysztof Nowak – odpowiedział, �e zgodnie z ustaw� o promocji 

zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy członkowie powiatowych rad zatrudnienia 

mog� uzyskiwa� zwrot kosztów przejazdów, jednak�e dotychczas z tego nie 

korzystali.  Natomiast je�eli chodzi o rady społeczne zoz co do kosztów zwrotu 

przejazdów odpowied� zostanie szczegółowo udzielona na nast�pnej Sesji Rady 

Powiatu.  

 

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku dodał, �e 

traktuje członków rady społecznej zoz tak samo jak członków izb lekarskich, izb 



 16 

piel�gniarskich, które z mocy prawa, ustawowo podlegaj� zwolnieniu z pracy z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia, natomiast je�eli chodzi o zwrot kosztów 

podró�y to nie było to nigdy praktykowane, ponadto wyraził w�tpliwo�� czy istnieje 

w ogóle taka mo�liwo��, �eby zwraca� członkom rady społecznej zoz koszty 

podró�y.  

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – stwierdził, �e koszty przedstawicielstwa 

powinna ponosi� jednostka desygnuj�ca w przypadku radnego powiatowego  - 

powiat. 

 

Radny Henryk Mach – powiedział, �e gmina desygnowała jednego przedstawiciela 

do Społecznej Rady ZOZ – u, samorz�d powiatowy wyst�puje do samorz�du 

gminnego, aby tak� osob� wytypowała. 

 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin – zaprzeczył, twierdz�c �e powiat zwrócił si� do 

gmin  o wytypowanie przedstawiciela, koszty przedstawicielstwa powinna ponosi� 

jednostka desygnuj�ca. Ponadto stwierdził, �e spraw� nale�y uporz�dkowa� i 

rozwi�za�, kto w zwi�zku z tym te koszty powinien ponosi� i wskaza� 

odpowiedniego kasjera.   

 

Starosta Krzysztof Nowak – dodał, �e szczegółowej informacji udzieli podczas 

nast�pnej Sesji Rady Powiatu. 

 

AD. p.15 

W zwi�zku z uroczyst� cz��ci� Sesji Rady Powiatu w Kłobucku Przewodnicz�cy 

Władysław Serafin powitał Ksi�dza Proboszcza – Kazimierza Troczy�skiego, a 

nast�pnie zaprosił do wspólnego podzielenia si� opłatkiem. 

 

Ksi�dz Proboszcz – Kazimierz Troczy�ski serdecznie powitał wszystkich 

uczestników sesji, odczytał Ewangelie �wi�tego Łukasza, a nast�pnie zło�ył 

serdeczne �yczenia noworoczne . 
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AD. p.16 

W zwi�zku z wyczerpaniem porz�dku obrad sesji około godziny 17:00 

Przewodnicz�cy Władysław Serafin zamkn�ł XXXIII Sesj� Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

 

 

 

 

     PRZEWODNICZ�CY RADY POWIATU 

            W KŁOBUCKU 

           

                   Władysław SERAFIN 

 

 

 

Protokołowała: 

Magdalena Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


