
PROTOKÓŁ Nr IV/2006 

 Z IV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU  

W DNIU 7 GRUDNIA 2006 

 

 
 

W dniu 7 grudnia 2006r. o godz. 1300 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Kłobucku 

przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczęła się IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.  

 W obradach uczestniczyło 21 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego. Obrady 

Sesji prowadzili Pan Henryk Mach - Przewodniczący  Rady Powiatu w Kłobucku, Pan 

Jerzy Bardziński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pan Tadeusz 

Witt Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

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

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z 

wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Krawczyka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z 

wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Nowaka. 

10. Ślubowanie radnych. 

11. Odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu. 

12. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. 

13. Odwołanie Sekretarza Powiatu. 

14. Powołanie Sekretarza Powiatu. 

15. Powołanie Skarbnika Powiatu. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wnioski i oświadczenia radnych. 

18. Zakończenie IV Sesji Rady Powiatu. 
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AD. p.1 

Pan Henryk Mach - otworzył IV sesję, powitał radnych, zarząd powiatu oraz zaproszonych 

gości.  

 

AD. p.2 

Oświadczył jednocześnie, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

 

AD. p.3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Pan Henryk Mach – wniósł o przyjęcie protokołu z II i III sesji. Zwrócił uwagę na fizyczną 

niemożliwość przedstawienia protokołów, (zgodnie z zapisem statutowym tj. § 39 pkt.4, gdzie 

„ protokół z sesji Rady Powiatu wykłada się do publicznego wglądu w Wydziale 

Organizacyjnym na 7 dni przed terminem kolejnej sesji”) ze względu na to, że sesje  

odbywały się dzień po dniu, a mianowicie 30.11 oraz 1.12 2006 roku.   

 

Zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z II sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

W związku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. 

Głosowało 19 radnych, w tym: 
 

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

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

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

 
Protokół z II sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty. 
 

 
Następnie zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z III sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie. 

Głosowało 19 radnych, w tym: 
 

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

• głosów „ wstrzymujących się”- ...................................oddano   3 
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• głosów „przeciw” - .......................................................oddano  0 

 

Protokół z III sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty. 
 
 
AD. p.4 
Przystąpiono do ustalania porządku obrad sesji.  

Przewodniczący Henryk Mach przedstawił porządek obrad sesji. Poinformował, że sesja 

została zwołana na podstawie art. 15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym, czyli na wniosek minimum ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący jest 

zobowiązany zwołać sesję w przeciągu 7 dni, co zostało poczynione. Poinformował, że 

wnioskodawca wnosi dodatkowo o zmianę porządku obrad, a mianowicie wprowadzenie 

następujących punktów: 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu stałych Komisji Rady 

Powiatu w Kłobucku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2007. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w 

sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. 

 

Następnie poinformował, że zgodnie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej IV sesji, 

proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad jest obligatoryjny, natomiast zmiany 

zaproponowane przez wnioskodawcę podlegają przyjęciu poprzez głosowanie przez Radę. 

Zapytał, czy Radni mają jakieś propozycje zmian bądź uwagi do porządku obrad i wobec ich 

braku poddał pod głosowanie przedstawiony porządek. Następnie odniósł się do propozycji 

wprowadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kłobuckiego na 2006 rok i podkreślił, że tego typu uchwały zgodnie ze Statutem Powiatu 

Kłobuckiego powinny zostać przedłożone Radnym 7 dni przed sesją.  Poprosił o 

uzasadnienie, czy punkt jest konieczny do wprowadzenia w dniu dzisiejszym.  
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Pan Stanisław Garncarek – wyjaśnił, że projekt tej uchwały został ograniczony do 

niezbędnego minimum polegającego na przyjęciu środków z zewnątrz, otrzymanych z 

rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie pracowni w szkołach. Poprosił o 

wprowadzenie punktu do porządku obrad.  

 

Pan Bogusław Głąb – zaproponował wprowadzenie punktu 16 w brzmieniu - podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku.  

 

Pan Henryk Mach – odniósł się do propozycji wprowadzenia do porządku obrad sesji 

uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 

roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego i zaznaczył, 

że Radni nie posiadali możliwości zapoznania się z treścią uchwały. Zaproponował przerwę 

w celu zapoznania się z jej treścią.   

 

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że była to prośba Kierownik PCPR, ponieważ uchwała 

dotyczy wydatkowania środków autentycznie dla ludzi już wykonujących pewne czynności w sensie 

pomocy społecznej.  Dodał, że nie zostały jeszcze zatwierdzone składy komisji, w związku z czym 

Radni nie są zapoznani z jej treścią. Zaproponował przerwę po zaprezentowaniu projektu uchwały.  

 

Pan Henryk Mach – poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 
 

• głosów „za” - ................................................................oddano 16 
• głosów „ wstrzymujących się”- ....................................oddano   0 
• głosów „przeciw” - ........................................................oddano  3 

 
Porządek został przyjęty. 

 

AD. p.5 

Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu  między sesjami 

 

Przewodniczący Henryk Mach – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności 

Zarządu z okresu między sesjami.   
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Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 1 do 7 grudnia 2006 roku przedstawił 

Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek. 

 

Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

AD. p.6 

Pan Henryk Mach – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Zgłoszono cztery kandydatury i jednogłośnie 

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni: 

1. Przewodnicząca –  Aleksandra BANASIAK 

2. Członek – Wiesław DRYNDA 

3. Członek – Iwona SADEK 

 

AD. p.7 

Pan Henryk Mach – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Zgłoszono trzy kandydatury i jednogłośnie 

powołano Komisję Skrutacyjną, w skład, której weszli następujący Radni,  

 

 

1. Przewodnicząca – Małgorzata FERENC 

2. Członek – Marek SAWICKI 

3. Członek – Tadeusz WIECZOREK 

4. Członek – Jerzy PRZYGODA 

 

AD. p.8/9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z 

wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Krawczyka oraz sprawie zmiany składu Rady 

Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Nowaka. 

 

Pan Henryk Mach –  przedstawił pismo Nr DCZ. 772-8/06 z dnia 04.12.2006r od Komisarza 

Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu Radego Pana Krzysztofa Nowaka i Pana 
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Henryka Krawczyka. Poinformował, że na podstawie art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat 

przysługuje kandydatowi, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów z tej samej liczby 

wyborczej. W związku z powyższym mandat Radnego przysługuje Pani Małgorzacie Gworys 

oraz Panu Waldemarowi Robakowi. 

( Kopia pisma Nr DCZ. 772-7/06 z dnia 04.12.2006r. oraz kopia pisma Nr Or. VI. 0020-21/06 

z dnia 04.12.2006r. w załączeniu do protokołu). 

 

Pan Henryk Mach poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści  uchwały  

Nr 10/IV/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w 

Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Henryka Krawczyka. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

 

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

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

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

 

Uchwała Nr 10/IV/2006  została przyjęta. 

 

Następnie Pan Henryk Mach poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści  

uchwały Nr 11/IV/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany składu Rady Powiatu 

w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Nowaka. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

 

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

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

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

 

Uchwała Nr 11/IV/2006  została przyjęta. 

 

AD. p. 10 
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Ślubowanie radnych 

 

Pan Henryk Mach – poinformował Radnych o obowiązku złożenia ślubowania i odczytał rotę 

ślubowania. Następnie poprosił Panią Małgorzatę Gworys i Waldemara Robaka o złożenie 

ślubowania.  

 

Radni kolejno złożyli ślubowanie. 

 

AD. p.11 

Odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu 

 

Pan Henryk Mach – przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w 

Kłobucku Panu Jerzemu Bardzińskiemu. 

 

Pan Jerzy Bardziński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił  

o przedstawienie uzasadnienia do w/w propozycji.  

 

Pan Władysław Owczarek – jako Przewodniczący klubu PSL przedstawił wniosek w sprawie 

odwołania Pana Henryka Macha – z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku. 

Poinformował, że ze względu na zawartą umowę koalicyjną (PSL, SLD, Samoobrona) 

pojawiła się możliwość zaproponowania na Przewodniczącego Rady Powiatu kandydatury 

Pana Tadeusza Witta. Propozycja odwołania Przewodniczącego Henryka Macha jest 

konsekwencją w/w umowy koalicyjnej. 

 

Pani Iwona Sadek – zapytała, czy w wyniku umowy koalicyjnej funkcja Przewodniczącego 

została bezwzględnie przydzielona opcji PSL, SLD, Samoobrona. 

 

Pan Władysław Owczarek – odpowiedział, że z umowy koalicyjnej wynika podział 

stanowisk, funkcji. Dodał, że prowadzone były rozmowy nie tylko „z koalicjantami, bo były 

toczone zarówno z PO i PIS, jednak nie doszliśmy do konsensusu”.   

 

Pan Zenon Witek – zwrócił uwagę, że koalicja nie jest najważniejsza, to, że Radny jest w 

opozycji to nie jest najważniejsze, „nie jest do przyjęcia taki zapis koalicyjny, bo znaczyłoby 

to, że wy dbacie tylko o siebie, a nie o społeczeństwo, a ludzi w powiecie kłobuckim mieszka 
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ok. 90 tys. Pod względem merytorycznym nie macie żadnych zastrzeżeń do Radnego Henryka 

Macha,  sesję prowadzi wręcz rewelacyjnie, nie wiem czy ktokolwiek z Pana klubu potrafił 

tak prowadzić obrady”. 

 

Pan Władysław Owczarek – „ to jest demokracja, wybrało nas społeczeństwo, poza tym  

jeszcze nikt nie został odwołany. Głosami będziemy decydować kto zostanie 

Przewodniczącym. Chcieliśmy odwołać i wprowadzić nowych radnych na pierwszej sesji, to 

powiedzieliście, że się zastanowicie, bo macie na to trzy miesiące, chcieliście nam blokować, 

żeby nie wprowadzać nowych radnych z ugrupowania SLD i PSL”. 

 

Pani Małgorzata Ferenc – zwróciła się z zapytaniem do Radnego Władysława Owczarka – 

„powiedział Pan, że wybrało Pana społeczeństwo i pozostałych Radnych z Pana klubu” w 

związku z czym zapytała „kto wybrał mnie, moich kolegów, koleżankę” . 

 

Pan Jerzy Bardziński – wyjaśnił, że odpowiedź jest zawarta w pierwszej części wypowiedzi 

Radnego Władysława Owczarka, a mianowicie „że demokratycznie wybory wszytko 

rozstrzygną”. Następnie zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania, uwagi. 

 

Pan Piotr Derejczyk – odniósł się do wypowiedzi Radnego Władysława Owczarka nt. 

blokowania przez trzy miesiące wyboru nowych radnych. Zwrócił uwagę, że Przewodniczący 

Henryk Mach wyraził zastrzeżenia co do prawnego przebiegu sesji, nie chodziło o 

blokowanie radnych, a sugerowanie przez Radnego Władysława Owczarka osobistych 

przymiotów jest nie na miejscu. 

 

Pan Jerzy Bardziński – zwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego, czy w kwestii 

formalnych propozycja odwołania Przewodniczącego odbywa się zgodnie z prawem. 

 

Pan Bogusław Głąb – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego klubu PSL, „czy w dniu 

dzisiejszym jako koalicjanci macie też kolorowe pisaki do głosowania”. 

 

Pan Jerzy Bardziński – „ na przerwie Państwo podyskutujecie sobie na ten temat”.  

 

W celu przygotowania przez  Komisję Skrutacyjną kart do głosowania ogłosił 10 minutową 

przerwę. 
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Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a po ich zebraniu przystąpiła do 

liczenia głosów. 

 

Pan Jerzy Bardziński – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie 

wyników głosowania. 

 

Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na IV Sesji 

Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 7 grudnia 2006 roku celem odwołania w głosowaniu 

tajnym Przewodniczącego Rady Powiatu Rady Powiatu stwierdzający, że głosowało 21 

radnych, z czego: 

 

- za odwołaniem Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Henryka Macha: 

 

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

• głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano  8 

• głosów nieważnych - ......................................................oddano  0 

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pan Henryk Mach został odwołany z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Następnie Pan Jerzy Bardziński poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści  

uchwały Nr 12/IV/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego 

Rady Powiatu. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

 

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

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

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

 

Uchwała Nr 12/IV/2006 w sprawie w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu 

stanowi załącznik do protokołu. 
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Pan Henryk Mach – „ przyjmuje tą decyzję większości Rady z pewną pokorą, jest to funkcja, 

którą się pełni. Mam nadzieję, że zdecydowały o tym względy poza merytoryczne  Chciałem 

przede wszystkim podziękować koleżankom i kolegom z klubu PIS i PO, za to, że zauważyli 

moją osobę, moje umiejętności, że byłbym ich zdaniem odpowiednią osobą do kierowania, 

jak również za to, że zgłosili moją osobę do pełnienia tej funkcji. Na końcu nie sposób 

zauważyć jednej rzeczy, a mianowicie jeśli ktoś po wyborze składa mi gratulacje z 

jednoczesnym okazaniem zadowolenia, że jestem właśnie osoba, która powinna tę funkcję 

pełnić. Jeżeli ważna osoba w Starostwie mówi publicznie, że dobrze byłoby ze mną 

współpracować, że ceni moją osobę, a za chwil kilka głosuje za moim odwołaniem to takie 

osoby mają poważną wadę etyczną, ona się nazywa obłudą”. 

 

Pan Jerzy Bardziński – podziękował Radnemu Henrykowi Machowi za dotychczasowe 

przewodnictwo Radą.   

 

Następnie ogłosił 5 minutową przerwę. 

 

AD. p.12 

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu 

Pan Jerzy Bardziński – przypomniał zasady głosowania zgodnie z§ 15 Statutu Powiatu 

Kłobuckiego. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Kłobucku.  

 

Pan Władysław Owczarek  – zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Witta do pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku, w latach 1991-2002 Dyrektora ZS Nr 1 w 

Kłobucku, 2002-2006 Naczelnik Wydziału Oświaty, .  

 

Pan Bogusław Głąb – „ chciałem powiedzieć taką refleksję. Ostatnie 8 lat w Radzie Powiatu 

przebiegało pod rządami koalicji SLD, PSL, wielu Radnych zatrudnionych było w randze 

naczelników w Urzędzie Powiatowym. Rada Powiatowa jest stworzona do kontroli uchwał 

jednostek zależnych od Starostwa i samego Starostwa. W układzie, który Państwo 

proponujecie bierzecie wszystko i blokujecie jakąkolwiek kontrolę. Wiemy, że były 

nieprawidłowości w ZOZ-ie, w Domu Dziecka i tym sposobem brniecie dalej w ten styl 

rządzenia. Chciałem Państwa uprzedzić, żebyście byli świadomi, że to też jest oceniane 

 10



społecznie. Mimo tego, że był mały opór ze strony partii prawicowych przed wyborami, w 

związku z tym ten wynik wyborczy jest taki, a nie inny . Przewodniczący, który na podstawie 

Statutu, ustaleń koalicyjnych będzie się musiał dostosować do działań powstałych z koalicji 

trzech partii moim zdaniem nie jest dobre, w związku z tym proponuję ponownie Pana 

Henryka Macha na Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku”. 

 

Pan Jerzy Bardziński – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.  

 

Pan Tadeusz Witt – wyraził zgodę. 

 

Pan Henryk Mach – „ szanowni Państwo, gdyby chodziło rzeczywiście o kompetencje to 

czuję się kompetentny do sprawowania tej funkcji, mam pewne doświadczenie, byłem przez 4 

lata Przewodniczącym Rady Gminy w Przystajni, jestem samorządowcem od 1990 roku. Nie 

przyjmuje absolutnie zarzutów o stronniczość, polityczność, myślę że dobrze 

organizowałbym pracę Rady. Ważnym aspektem byłaby współpraca merytoryczna z 

samorządami gminnymi, a ponieważ wiem, że te względy nie zdecydują o tym kogo będą 

Państwo wybierać w związku z czym, dziękuję nie wyrażam zgody”. 

 

Pan Jerzy Bardziński  – w celu przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 

ogłosił 5 minutową przerwę.  

 

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 

 

Komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów. 

 

Pan Jerzy Bardziński – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie 

wyników głosowania. 

 

Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na IV Sesji 

Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 7 grudnia 2006 roku celem wyboru w głosowaniu tajnym 

Przewodniczącego Rady Powiatu stwierdzający, że głosowało 21 radnych, z czego: 

 

- Pan Tadeusz Witt kandydat na Przewodniczącego Rady otrzymał: 
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• głosów „za” - ..................................................................oddano 15 

• głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano  6 

• głosów nieważnych - ......................................................oddano  0 

 

Rada Powiatu wybrała Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść projektu uchwały  

Nr 13/IV/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

 

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

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

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

 

Uchwała Nr 13/IV/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu została przyjęta. 

 

Od tego momentu obrady prowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady Powiatu w 

Kłobucku – Pan Tadeusz Witt.  

 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady wraz z protokołem Komisji 

Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pan Tadeusz Witt – podziękował za wybór jego osoby na Przewodniczącego Rady Powiatu w 

Kłobucku i przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad sesji. 

 

AD. p.13 

Odwołanie Sekretarza Powiatu 

 

Pan Stanisław Garncarek – „ Pani Aleksandra Banasiak, dotychczasowy Sekretarz Powiatu 

postanowiła zachować mandat, co oczywiście nie może być łączone ze stanowiskiem 
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Sekretarza. W związku z tym wnioskuje o odwołanie ze stanowiska Sekretarza Powiatu – 

Pani Aleksandry Banasiak”. 

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy Pani Aleksandra Banasiak zachowuje mandat Radnego, czy 

rezygnuje ze stanowiska Sekretarza. 

 

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że Pani Aleksandra Banasiak postanowiła 

zachować mandat. 

 

Radni nie zgłosili więcej pytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 14/IV/2006 w sprawie odwołanie 

Sekretarza Powiatu 

 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

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

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

• głosów „wstrzymujących się” - ................................................oddano  5 

 

Uchwała Nr 14/IV/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

AD. p.14 

Powołanie Sekretarza Powiatu 

Pan Stanisław Garncarek – „ na Sekretarza Powiatu wnioskuję Pana Macieja Biernackiego, 

dotychczasowego Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w 

Kłobucku” 

 

Pan Tadeusz Witt – zapytał, Pana Macieja Biernackiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie 

na stanowisko Sekretarza Powiatu. 
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Pan Maciej Biernacki – wyraził zgodę. 

Radni nie zgłosili pytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 15/IV/2006 w sprawie powołania 

Sekretarza Powiatu w Kłobucku 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 15/IV/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

AD. p. 15 

Powołanie Skarbnika Powiatu 

Pan Stanisław Garncarek – „ wnioskuję o powołanie na stanowisko Skarbnika Powiatu Panią 

Katarzynę Bednarską, posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwentka 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek studiów finanse i bankowość, specjalność 

rachunkowość, ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, ukończone studia 

filologiczne z języka angielskiego specjalizacja stosunki europejskie, od lipca br. podjęła 

studia w zakresie biegłego rewidenta. W 2001 roku odbyła staż w Urzędzie Gminy w 

Kłobucku w Wydziale Finansowym, od 2001 do 2003 roku zatrudniona w Urzędzie Gminy w 

Kłobucku w Wydziale Finansowym, w dziale księgowania, od stycznia do czerwca 2004 roku 

zatrudniona w MOK w Kłobucku na stanowisku specjalista ds. finansowo – księgowych. Od 

lipca 2004 do chwili obecnej główna księgowa w OSiR w Kłobucku ”.  

 

Pan Henryk Mach – powiedział, że oczekiwania wobec Skarbnika to nie tylko księgowanie, 

znajomość ustawy o księgowości, rachunkowości, o finansach publicznych. Zapytał, czy 

kandydatka na stanowisko Skarbnika Powiatu w Kłobucku jest przygotowana do pełnienia 
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niejako „kreatora czy menadżera finansowego Starostwa” w sensie doświadczenia w 

finansach samorządowych.  

 

Pan Katarzyna Bednarska – „ mam nadzieję, że sprostam wymaganiom, czuję się na siłach 

wywiązać z powierzonych mi obowiązków, ilekroć zostało powierzone mi zadanie 

wywiązywałam się, czego dowodem były kontrole w Urzędzie Gminy i w OSiR w Kłobucku, 

które nie wykazały uchybień. Jestem przekonana, że sobie poradzę”.  

Pan Tadeusz Witt – zapytał, Panią Katarzynę Bednarską, czy wyraża zgodę na kandydowanie 

na stanowisko Skarbnika Powiatu. 

 

Pani Katarzyna Bednarska – wyraziła zgodę. 

Radni nie zgłosili pytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 16/IV/2006 w sprawie powalania 

Skarbnika Powiatu w Kłobucku 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 16/IV/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

AD. p.16 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i składu stałych Komisji Rady 

Powiatu w Kłobucku 

 

Pan Henryk Kiepura – przedstawił § 49 Statutu Powiatu Kłobuckiego. 

 

Pani Ewa Recha – Radczyni Prawna dodała, że jest to zapis Statutowy obowiązujący w 

chwili obecnej, w związku z czym należy go honorować. Dodała, że ustawa ogranicza co do 
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ilości dietowanych funkcji, natomiast Statut to obowiązujący akt prawa miejscowego w 

Powiecie Kłobuckim.  

 

Pan Bogusław Głąb – „skoro ustawa o samorządzie powiatowym nie ogranicza ilości komisji, 

w których Radny mógłby brać udział, to czy nie ma konfliktu, jeżeli chodzi o zapis prawa 

miejscowego z ustawą, która ma w hierarchii większą ważność”. 

 

Pani Ewa Recha – „ większej ważności nie ma, to jest akt szczególny, a akty szczególne maja 

przewagę nad aktami ogólnymi, po drugie jest to akt wykonawczy w stosunku do art. 19 

ustawy, który mówi, że organizację wewnętrzną i tryb pracy rady i komisji powoływanych 

przez Radę, a także zasady tworzenia klubów radnych określa Statut, to jest właśnie 

organizacja pracy Rady, tak uchwaliła wcześniejsza Rada, że Radny może być członkiem nie 

więcej niż w dwóch komisjach stałych”.  

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy na chwilę obecną istnieje już pełna deklaracja wszystkich 

radnych do pracy w poszczególnych komisjach. Dodał, że sam nie złożył takiej deklaracji i w 

dniu dzisiejszym nie ma takiej możliwości. Zaproponował wybór w dniu dzisiejszym 

Przewodniczących Komisji, natomiast skład osobowy przyjąć w momencie pełnej deklaracji 

przez wszystkich radych. 

 

Pan Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, że Radni deklarowali pracę w poszczególnych 

komisjach zgodnie z prośbą Przewodniczącego Pana Henryka Macha. Radni zadeklarowali 

pracę w komisjach i w dniu dzisiejszym został wprowadzony taki punkt, aby te komisje 

personalnie wybrać. Dodał, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby te komisje na następnej sesji 

uzupełnić wprowadzając taki punkt do porządku obrad sesji.  Zaproponował przystąpić w 

dniu dzisiejszym do wyboru Komisji Rewizyjnej składu personalnego i poszczególnych 

komisjach.  

 

Pan Henryk Mach – zaproponował przełożyć punkt 16 na najbliższą sesję.  

 

Pan Henryk Kiepura – zaproponował, aby ten punkt zrealizować w dniu dzisiejszym, tym 

bardziej, że w uchwale zostało usunięte słowo „ liczby” na wniosek Radnego Bogusława 

Głąba. 
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Pan Tadeusz Witt – zaproponował przegłosowanie wniosku, aby punkt przesunąć do 

porządku obrad na następną sesję. 

 

Pan Władysław Owczarek – zaproponował przychylić się do wniosku, aby wybrać 

Przewodniczących wszystkich komisji w dniu dzisiejszym, a składy uzupełnić na następnej 

sesji.  

 

Pan Tadeusz Wieczorek – zgłosił wniosek o ogłoszenie 5 minutowej przerwy.  

 

Pan Tadeusz Witt – ogłosił przerwę. 

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że pierwszy zgłoszony wniosek dotyczył przełożenia 

punktu do rozstrzygnięcia na następnej sesji, a drugi wniosek dotyczył ogłoszenia przerwy.  

Zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie dwóch wniosków. 

 

Pan Henryk Kiepura – zaproponował przed głosowaniem zarządzić przerwę techniczną. 

Zwrócił uwagę, że przerwa jest zarządzana na każdą prośbę Radnego. 

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że wniosek formalny, który jest zgłoszony na sesji 

Przewodniczący jest zobowiązany poddać pod głosowanie.  

 

Pan Henryk Kiepura – zgłosił wniosek, aby przed głosowaniem ogłosić przerwę.   

 

Pan Tadeusz Witt – ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

Po przerwie obrady zostały wznowione. 

 

Pan Tadeusz Witt – powiedział, że w trakcie sesji padła propozycja, aby w dniu dzisiejszym 

wybrać Komisję Rewizyjną, składającą się z pięciu członków z każdej partii i 

Przewodniczących komisji, natomiast członków komisji na następnej sesji.   

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że wniosek zgłoszony na sesji powinien być traktowany 

jednakowo, bez względu kto jest wnioskodawcą, każdy zgłoszony wniosek powinien zostać 

poddany pod głosowanie. Na sesji zgłoszone zostały dwa wnioski, (jeden dotyczył 
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przesunięcia punktu 16 na następną sesję, a drugi w sprawie przerwy), które powinny zostać 

poddane pod głosowanie, a Przewodniczący ogłosił przerwę. 

 

Pan Bogusław Głąb -  zapytał, czy wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały może 

zostać wycofany, czy należy przegłosować i uchwała automatycznie nie zostanie przyjęta. 

Dodał, że w punkcie 4 został przyjęty porządek obrad, w którym znajduje się punkt 16. 

Zapytał, czy może wystąpić przesunięcie w trakcie realizacji porządku obrad, czy uchwałę 

należy poddać pod głosowanie, w wyniku którego nie uzyska większości i nie zostanie 

podjęta. 

 

Pani Ewa Recha – odpowiedziała, że jest to wniosek formalny o przesunięcie z porządku 

obrad na następną sesję i taki wniosek należy poddać pod głosowanie..  

 

Pan Władysław Owczarek – zwrócił się do Przewodniczącego o przegłosowanie zgłoszonego 

wniosku. 

 

Pan Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przesunięcia punktu 16 na 

następną sesje. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków i składu stałych komisji Rady Powiatu została 

przesunięta do porządku obrad na następną sesję.  

 

AD. p.17 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku 
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Pan Henryk Kiepura – zgłosił na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Kłobucku Pana Waldemara Robaka, na Wiceprzewodniczącego Pana Jerzego 

Bardzińskiego.  

 

Pan Bogusław Głąb – zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 17,18  na następną sesję, w 

związku z tym, że nie można zgłaszać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, jeżeli ta 

osoba nie jest członkiem tej komisji. Dodał, że jeżeli punkt 16 został przesunięty na następną 

sesję, w związku z tym nie ma możliwości przegłosowania Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Pani Ewa Recha – powiedziała, że jest to wniosek zasadny, formalny do przegłosowania. 

 

Pan Bogusław Głąb – zaproponował, aby Zarząd jako wnioskodawca wniósł te trzy punkty 

do porządku obrad kolejnej sesji. 

 

Pan Tadeusz Wieczorek – zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 17,18 do porządku obrad 

kolejnej sesji.  

 

Pan Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktu 16,17,18 na 

następną sesję. 

 

Pan Bogusław Głąb – zwrócił uwagę, że wniosek o przesunięcie punktu 16 został już 

przegłosowany. 

 

Pan Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktu 17,18 na następną 

sesję. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ............................................................................oddano 20 

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

• głosów „wstrzymujących się” - ................................................oddano  1 
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AD. p.18 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2007. 

 

Pan Henryk Kiepura – przedstawił uchwałę. 

 

Pani Aleksandra Banasiak – zaproponowała zmianę, aby w punkcie VI ppkt. 5 w dziedzinie 

ochrony środowiska umieścić dodatkowo „ przeciwdziałania patologiom społecznym”, oraz 

dodatkowo w punkcie VI umieścić ppkt.7 (dziedzina praworządności) w brzmieniu  

„ upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz praw kobiet i mężczyzn,  

upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających oraz rozwój demokracji, działania na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontraktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja 

wolontariatu” 

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czym program różni się od programu przyjętego na 2006 rok.  

 

Pan Henryk Kiepura – odpowiedział, że program nie różni się od programu na 2006 rok. 

 

Pan Bogusław Głąb – zwrócił uwagę na zapis w punkcie VI  ppkt. 1 tzn. „ roczny Program 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007 uchwalony zostanie w terminie do 

31 grudnia 2006 roku”. W związku z tym zapisem zapytał, czy będzie jeszcze inny program. 

 

Pan Henryk Kiepura – powiedział, że zapis jest prawidłowy,  jest to program na 2007 rok, 

który jest przewidziany do uchwalenia  w terminie do 31 grudnia 2006 roku.    

 

Pan Jerzy Bardziński – zwrócił uwagę, że punkcie VI wystąpił błąd, a mianowicie „priorytety 

zadań na 2006 rok co jest błędne, ponieważ program dotyczy zadań na rok 2007. 

 

Pan Bogusław Głąb – dodał, że w tekście punktu 6 również widnieje rok 2006. 

 

Pan Henryk Kiepura – wyjaśnił, że jest to błąd literowy. 
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Pan Tadeusz Witt – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radną Aleksandrę 

Banasiak. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ............................................................................oddano 21 

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

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

 

Radni nie zgłosili więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 

 

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 17/IV/2006 w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 17/IV/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

AD. p.19 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 
 
Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił o przedstawienie 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

 

Pani Jolanta Wierus – Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku przedstawiła uchwałę. Poinformowała o propozycji zwiększenia planu dochodów i 

wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 32.236 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki, 

pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny, pomoce naukowe oraz 

utworzenia pracowni obsługi gościa hotelowego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

 21



 

Radni nie zgłosili pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 18/IV/2006 w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 18/IV/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

AD. p.20 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. 

 

Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił o przedstawienie 

uchwały zmieniającej uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. 

 

Pani Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

przedstawiła uchwałę. Poinformowała, że dotychczasowy plan finansowy przyznany dla 

powiatu kłobuckiego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wynosił 560.266zł. Kwota przyznana z PFRON dla powiatu kłobuckiego w wysokości 

560.266zł została podzielona uchwałą Nr 335/XXXV/2006 Rady Powiatu z dnia 29 marca 

2006r. Dnia 31 października br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zwiększył plan finansowy dla naszego powiatu o kwotę 136.145zł i obecnie wynosi 

696.411zł. Poinformowała, że z uwagi na to, że środki finansowe na rehabilitację społeczną są 
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w dużo większym stopniu wykorzystywane niż na rehabilitację zawodową całą przyznaną 

kwotę w wys. 136.145zł  proponuje się przeznaczyć na potrzeby związane z rehabilitację 

społeczną. Ponadto dodała, że na dzień dzisiejszy kwota ze złożonych wniosków od osób 

prywatnych w sprawie barier architektonicznych, na przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze opiewa na ok. 70. 000 zł.   

 

Pan Bogusław Głąb –  powiedział, że „kwoty, które są podane w uchwale są liczbami 

bezwzględnymi uznającymi tą dodatkową kwotę, z czego wynika, że nie jest to zmieniająca 

tylko nowa uchwała. Podział pierwotny środków nastąpił w marcu tego roku, brak więc 

wyrazistego uzasadnienia uchwały”. 

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, że kwoty z rehabilitacji społecznej nie zmieniają 

się np. na turnusy rehabilitacyjne, zmieniają się dwa pozostałe punkty, w których kwoty 

zostały zwiększone ze względu na potrzeby mieszkańców, rehabilitacja zawodowa ze 

względu na brak środków w tym zakresie pozostała w starym kształcie, natomiast zmieniła się 

ta część uchwały, która dotyczy rehabilitacji społecznej.   

 

Pani Iwona Sadek – odniosła się do punktu 3 uchwały, a mianowicie – likwidacja barier 

architektonicznych i zapytała, czy konkretnie zostało już określone gdzie i na co środki 

zostaną przeznaczone. 

 

Pani Wiesława Desperak – odpowiedziała, że jest to uzależnione o jaką formę pomocy będzie 

się ubiegał niepełnosprawny mieszkaniec, może to być zarówno aparat słuchowy, 

dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy wybudowanie podjazdu. 

Podkreśliła, że stosowne wnioski można uzyskać w PCPR w Kłobucku, jak również na 

stronie internetowej Starostwa. 

 

Radni nie zgłosili więcej pytań, uwag do treści przedstawionej uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 19/IV/2006 w sprawie uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr 335/XXXV/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. 

 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ............................................................................oddano 21 

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

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

 

Uchwała Nr 19/IV/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

AD. p.21 

Interpelacje i zapytania radnych 

Nie zgłoszono. 

 

AD. p.22 

Wnioski i oświadczenia radnych 

Pan Jerzy Bardziński – „ usłyszałem dziś na tej sali coś, co mnie zastanowiło, a mianowicie 

Radny Bogusław Głąb powiedział, że wie coś nt. nieprawidłowości odnośnie majątku 

zarządzanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego. Wobec powyższego, proszę Pana 

Przewodniczącego, aby zobowiązał Radnego Bogusława Głąba do złożenia raportu w tej 

sprawie, niekoniecznie dzisiaj”.  

 

Pan Tadeusz Witt – poprosił o udzielenie odpowiedzi w/w sprawie przez Radnego Bogusława 

Głąba.  

 

Pan Henryk Mach – zgłosił, aby zakończyła się procedura zwoływania sesji w trybie art. 15. „ 

niech to narzędzie pozostanie w rękach opozycji, ponieważ stanowimy ¼ składu Rady. Jako 

opozycja nie mamy możliwości zgłoszenia do porządku obrad pewnych rzeczy, którymi 
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chcielibyśmy się zająć. Apeluje o to, aby sesje odbywały się w normalnym trybie, żeby 

zwoływał je Przewodniczący, bo taka jest logika samorządu. Poza tym Przewodniczący 

powinien uwzględniać wnioski opozycji. Jesteśmy opozycją, będziemy mogli tylko wpływać 

na tematykę, którą może zajmować się Rada, nie będziemy nadużywać tego artykułu. Jeżeli 

nasze wnioski nie będą przyjęte do planów pracy Rady to sesje będą zwoływane w trybie art. 

15. Ponadto zgadzam się z Radnym Bogusławem Głąbem, że to nie Zarządowi powinno 

zależeć na ukonstytuowaniu się komisji, tylko Radzie. Druga kwestia dotyczy 

Przewodniczącego, którym zostałem dwa tygodnie temu. Nie czułem się Przewodniczącym 

Rady, nikt nawet nie powiesił w biurze Rady Powiatu kartki Przewodniczący Rady Powiatu – 

Henryk Mach, tak jakby z góry było założone, że będę Przewodniczącym na moment. 

Zwykłej, głupiej kartki nie miał nikt odwagi powiesić, z perspektywy czasu to po prostu 

śmieszne”.  

 

Pan Stanisław Garncarek – „ zgadzam się z Radnym Henrykiem Machem, że to Rada 

powinna się jak najszybciej ukonstytuować w komisjach, w imieniu Zarządu prosiłem o to, 

żeby te komisje w możliwie szybkim czasie powstały, aby uchwały analizować na komisjach, 

jest to tak oczywiste, że dygresja Pana Henryka Macha była jak gdyby obok istoty problemu”.    

 

AD. p. 23 

W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1600 

Przewodniczący Tadeusz Witt zamknął obrady IV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

        

           PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  

                       W KŁOBUCKU 

 

                                          Tadeusz WITT 

 

Protokołowała 

Magdalena Nowak 
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	AD. p.19 
	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok. 
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