
PROTOKÓŁ Nr VI/2006 
Z VI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 5 LUTEGO 2007 ROKU 
 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1300 

Zakończyła się o godz. 1800 

 

 

W sesji uczestniczyli: 
1. Radni zgodnie z lista obecności, 
2. Zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w Sesji – stanowiącej załącznik Nr 1 
do niniejszego protokołu. 
 
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w 
Kłobucku oraz Pan Jan Praski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 
 
Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Tadeusz 
Witt stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21 Radnych, co stanowi quorum niezbędne 
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Następnie poinformował o możliwości wprowadzenia zmian do porządku obrad 
sesji, jn.: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Wnioski i zapytania mieszkańców. 
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

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

okresie między sesjami.  
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w 

związku z wygaśnięciem mandatu radnego Bogusława Głąba.  
12. Ślubowanie. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego 

do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do 

reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich.  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w 
Kłobucku.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 
Powiatu w Kłobucku.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2007 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej 
oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez powiat 
kłobucki.   

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2007 roku.   

21. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania 
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2007 dla 
nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym.   

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu wdrażania działań 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego (EFS), dla których 
beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR), (dla Priorytetu II – Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne).   

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
24. Wnioski i oświadczenia radnych. 
25. Wnioski i zapytania mieszkańców. 
26. Zakończenie VI Sesji Rady Powiatu.  
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, przyjmując go 
jednogłośnie.  
 
 
PKT. 4 – Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu dzisiejszym zatwierdzeniu 
podlega protokół  Nr V/2007 z Sesji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2006 roku. 
 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 
 
 
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr V/2006 z dnia 
21 grudnia 2006 roku.  
Rada Powiatu przyjęła w/w protokół w głosowaniu 19 głosami „za”, dwóch 
radnych „wstrzymało się” od głosowania. 
 
PKT 5 -  Wnioski i zapytania mieszkańców. 
 
W powyższym punkcie porządku sesji nie zgłoszono wniosków, czy zapytań.  
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Następnie głos zabrała Pani Halina Respondek – Poseł na sejm RP przedstawiając 
zakres swojej działalności, tak w sejmie, jak i w regionie częstochowskim.  
 
Pan Mirosław Przygoda – zapytał, ile na dzień dzisiejszy pozostało pieniędzy ze 
sprzedaży „Huta Częstochowa”. 
 
Pani Halina Respondek – odpowiedziała, że pieniądze ze sprzedaży zostały 
zabezpieczone dla pracowników „Huty Częstochowa”, poza tym część środków 
zagospodarował skarb państwa.  
 
Pan Marek Sawicki  - zapytał, jak Pani Poseł głosowała w sprawie obwodnicy 
Krzepic, za czy przeciw.  
 
Pani Halina Respondek – odpowiedziała, że osobiście zgłosiła do projektu budżetu 
w sejmie cztery wnioski tj. obwodnica Lublińca, obwodnica Krzepic, Politechnika 
Częstochowska oraz remont odcinka kolejowego na trasie Żelisławice – Częstochowa 
Stradom, aby umożliwić wjazd pociągów na centralną magistrale kolejową.  
 
Pan Władysław Owczarek – poprosił Panią Poseł o zabranie głosu w sprawie 
obiecanych podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia. 
 
 
Pani Halinka Respondek – powiedziała, że wszyscy czekają na obiecaną reformę w 
ochronie zdrowia przez Panią Zytę Gilowską. Zwróciła uwagę, że  w dramatycznej 
sytuacji finansowej  na dzień dzisiejszy jest ok. 180 szpitali w Polsce. 
 
Pan Władysław Owczarek – zapytał, czy Pani Poseł jest za przywróceniem 
województwa częstochowskiego, jeśli tak, to jakie działania w tym kierunku zostały 
poczynione. 
 
Pani Halina Respondek – odpowiedziała, że w przyszłym tygodniu odbędzie się 
konferencja, podczas której zostaną przedstawione argumenty „za i przeciw” 
przywróceniu województwa częstochowskiego. Zapewniła, że zaangażuje się 
„pełnym sercem, aby województwo częstochowskie zostało przywrócone”.  
 
Pan Jerzy Sądel – skierował zapytanie do Pani Poseł, jak postrzega projekt likwidacji  
100 powiatów.   
 
Pani Halina Respondek – zwróciła uwagę, że jest przeciwna likwidacji jakichkolwiek 
powiatów, choć w momencie ich powstawania uważała, że powstaje ich za dużo.  
Odnośnie pomysłu likwidacji powiatu kłobuckiego zwróciła uwagę, że jest to nic 
innego jak tylko zwykła plotka. 
 
Pan Henryk Kiepura – poprosił o interpretację prawną nieterminowego złożenia 
oświadczeń majątkowych przez Radnych. Wyraził obawy, czy uchwały, które są 
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podejmowane podczas sesji nie zostaną unieważnione, jeśli w głosowaniu biorą 
udział Radni, którzy nieterminowo złożyli niniejsze oświadczenia.  
 
Pani Halina Respondek –  poinformowała, że istniejące prawo jest niespójne, w 
różnych miejscach obowiązują różne zapisy. Zwróciła uwagę, że to wojewodowie 
będą rozstrzygać w tej sprawie. 
  
Radni jak i uczestnicy sesji nie podjęli dalszej dyskusji. 
Następnie Pani Halina Respondek podziękowała za możliwość uczestniczenia w 
obradach VI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.  
 
PKT.  6 - Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu  między sesjami 
 
Pan Tadeusz Witt – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności 
Zarządu z okresu między sesjami.   
 
Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 21 grudnia 2006 roku do 5 lutego 
2007 roku przedstawił Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek. 
 
Pan Henryk Mach – zapytał, czy podczas spotkania z Wójtami, Burmistrzami udało 
się wypracować szerszą formę współpracy z samorządami gminnymi. 
 
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że spotkanie było konstruktywne, gminy 
bardzo mocno stawiały kwestię naprawy dróg, jednak na ten moment nie było 
możliwości, aby przekazać które drogi i gdzie będą wykonywane. Natomiast  
jednoznacznie zostało powiedziane, że powiat nie będzie mógł angażować się w 
wykonawstwo chodników. Ponadto podkreślił, że tego typu spotkania będą się 
odbywały przynajmniej raz na kwartał. 
 
Pan Tadeusz Witt – zapytał, czy na spotkaniu został poruszony temat 
termomodernizacji budynków prywatnych i dlaczego żaden z Wójtów, czy 
Burmistrzów nie uruchomił takiej termomodernizacji na swoim terenie. 
 
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że temat termomodernizacji budynków 
prywatnych nie był poruszany na spotkaniu.  
 
Pan Tadeusz Witt – zwrócił uwagę, że Gmina Lubliniec stworzyła program 
termomodernizacji dla budynków prywatnych i otrzymała 70% dofinansowania do 
pełnej termomodernizacji. 
 
PKT. .7 - Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Pan Zenon Witek – zwrócił uwagę, że Szpital w Kłobucku jest w coraz to większym 
letargu, w związku z czym zaproponował, aby Radni Powiatowi, Radni Gminy i 
Powiatu spotkali się i znaleźli jakieś rozwiązanie. Zaznaczył, że szpital zmierza w 
kierunku likwidacji, tym bardziej, że Minister Religa powiedział, że pieniędzy na 
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tego typu szpital jak w Kłobucku nie będzie. Ponadto zaznaczył, że szpital jest 
bardzo źle zarządzany.  
 
Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że zadłużenia wymagalne w kwocie 
1.160.000.000 zł „wypracowało” 130 szpitali, z czego 30 spowodowało zadłużenie w 
kwocie 1.000.000.000 zł. Okazuje się, że są rejony, gdzie szpitali jest za dużo, bądź też 
NFZ kontraktuje zbyt mało procedur. Podkreślił, że nie należy wywodzić takiego 
stwierdzenia, że nasze szpitale będą z automatu skazane na zagładę.   
 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck - zapytał na jakiej podstawie Radny 
Zenon Witek doszedł do wniosku, że szpital jest źle zarządzany. Zwrócił uwagę, że 
co roku wykonywane są bilanse i jeżeli Radny zapoznał się z nimi to wie, że sytuacja 
ZOZ Kłobuck poprawia się z roku na rok.  
 
Pan Zenon Witek – wystąpił z zapytaniem do Dyrektora ZOZ jakie zastał zadłużenie 
ZOZ-u kiedy został Dyrektorem, a jakie jest na dzień dzisiejszy? Zwrócił uwagę, że 
ZOZ to nie tylko szpital, ale również poradnie, w których „nawet ściany się sypią”. 
 
Pan Marian Nowak – zaproponował, że na najbliższej Sesji Rady Powiatu przybliży 
kwoty zadłużenia na przestrzeni kilku lat.   
 
Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
PKT.8 
Przewodniczący Tadeusz Witt – przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady 
Powiatu w Kłobucku w okresie między sesjami: 

• pismo od nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku,  
• pismo od Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia 

informacji o nie złożeniu w terminie oświadczeń majątkowych przez 
Wójtów, Burmistrzów, Radnych, 

• pismo do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nie terminowego 
złożenia oświadczeń majątkowych przez Wójtów, Burmistrzów, Radnych. 

 
Kopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Pan Henryk Mach – poinformował, że w związku z tym, że sprawa dotyczy jego 
osoby, tzn. nieterminowego złożenia oświadczenia majątkowego małżonka, który 
prowadzi działalność gospodarczą otrzymał od Przewodniczącego Rady Powiatu 
pismo dotyczące wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. Zapytał, czy ogół radnych 
został zapoznany z treścią przedłożonego pisma. 
 
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że nie ma takiej konieczności, aby wyjaśnienia w 
tej sprawie przedkładać Radnym. Wyraził nadzieję, że sprawa nieterminowych 
oświadczeń majątkowych zostanie pozytywnie rozwiązana.   

 
 
PKT. 9 
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Pan Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie 
wniosków podjętych w okresie między sesjami. 
/ kopie wniosków stanowią załącznik do protokołu/ 
 
Pan Stanisław Garncarek – odniósł się do przedstawionego wniosku w sprawie 
rozważenia propozycji nieodpłatnego przejęcia od Gminy Wręczyca Wielka przez 
Starostwo Szkoły Podstawowej w Hutce na potrzeby dzieci niepełnosprawnych z 
terenu powiatu kłobuckiego. Poinformował, że Zarząd postanowił podjąć działania 
w celu sprawdzenia sposobu funkcjonowania tego typu placówek. Ponadto odniósł 
się do wniosku tej samej komisji w sprawie zbadania możliwości pełnego 
wykorzystania Gabinetu Fizjoterapii w miejscowości Golce, również na potrzeby 
sportowców i dzieci niepełnosprawnych. Poinformował, że Zarząd zobowiązał 
Dyrektora ZOZ do rozważenia możliwości przekształcenia gabinetów fizjoterapii w 
celu ich pełnego wykorzystania.  
 
Pan Marian Nowak – dodał, że ostatnia nowelizacja ustawy wprowadziła zakaz 
konkurencyjności tzn. jeżli placówka publiczna wykonuje kontrakt z funduszem w 
zakresie rehabilitacji to nie tylko nie może udzielać świadczeń osobom prywatnym, 
ale nie może wydzierżawić pomieszczeń na taką działalność. W tym przypadku ilość 
zabiegów rehabilitacyjnych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. „Zabiegi 
rehabilitacyjne są deficytowe, dopłacamy do nich i jedynym wyjściem z całej sytuacji 
jest prywatyzacja tej części usług. Ponadto wszystkie kontrakty na rok 2007 są w 
takiej samej ilości jak na rok 2006, dlatego, że cała zwyżka finansowa jest związana z 
funduszem płac”.   
 
Pani Aleksandra Banasiak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Polityki 
Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku zwróciła się z prośbą, aby wniosek w sprawie 
przejęcia szkoły wnikliwie rozpatrzyć. Dodała, że jest to szkoła wyremontowana, w 
bardzo dobrym stanie. Podkreśliła, że jeżeli Powiat nie będzie zainteresowany  
przejęciem szkoły, Wójt Gminy Wręczyca Wielka będzie musiał podjąć inne decyzje.   
 
Pan Stanisław Garncarek –  poinformował, że na dzień dzisiejszy Zarząd nie posiada 
jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.  
 
Pani Małgorzata Gworys –  zaproponowała, aby Powiat zainwestował i przejął 
szkołę, tym bardziej, że propozycja dotyczy pomocy dzieciom niepełnosprawnym z 
terenu Powiatu Kłobuckiego.  
Pani Małgorzata Ferenc –  zaproponowała, aby decyzję w sprawie przejęcia szkoły  
podjąć jak najszybciej, aby Wójt Gminy Wręczyca Wielka nie uruchomił sprzedaży 
szkoły.  
 
Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w PFRON-ie znajdują się środki na 
prowadzenie tego typu placówek. Zaproponował, aby Naczelnik Wydziału EKZ 
przeprowadził kompleksowe rozeznanie w tej sprawie. 
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Pani Małgorzata Ferenc – zwróciła uwagę, że jeżeli Starostwo wyrazi 
zainteresowanie budynkiem, Wójt przedstawi szczegółowy biznes plan. 
 
Pan Zenon Witek – skierował zapytanie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku, kiedy uzyska 
odpowiedź na zapytanie, które skierował do Dyrektora PZD na posiedzeniu komisji 
w dniu 23 stycznia ( zapytanie dotyczyło ilości zużytej soli i piasku w celu 
zwalczania śliskości na drogach). 
 
Pan Mirosław Przygoda – odpowiedział, że na najbliższym posiedzeniu komisji taka 
informacja zostanie Radnemu przedłożona.  
 
PKT.10 
Pan Tadeusz Witt – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i 
Wniosków. 
Zgłoszono trzy kandydatury i jednogłośnie 
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni: 

1. Przewodnicząca –  Aleksandra BANASIAK 
2. Członek – Małgorzata GWORYS 
3. Członek – Iwona SADEK 

 
PKT.11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku 
z wygaśnięciem mandatu radnego Bogusława Głąba.  
 
Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego 
Bogusława Głąba na jego miejsce do składu Rady Powiatu w Kłobucku wstępuje 
Bogdan Adamik. Następnie przedstawił pismo Nr DCZ.772-14/06 od Komisarza 
Wyborczego w Częstochowie, które stanowi załącznik do protokołu. 
 
Następnie poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie uchwały w 
przedmiotowej sprawie. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła treść uchwały Nr 31/VI/2007 w sprawie 
zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku w związku z wygaśnięciem mandatu 
radnego Bogusława Głąba. 
 
Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ............................................................................oddano 20 
• głosów „ przeciw” - .................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ..............................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 31/VI/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
protokołu. 
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PKT. 12 - Ślubowanie. 

Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w związku z wstąpieniem do składu Rady 
Powiatu w Kłobucku – Pana Bogdana Adamika konieczne jest złożenie przez 
Radnego ślubowania. Następnie odczytał rotę ślubowania i porosił Pana Bogdana 
Adamika o złożenie ślubowania. 

 

Radny Bogdan Adamik powtórzył za przewodniczącym rotę ślubowania i złożył 
ślubowanie.   

 

Pan Tadeusz Witt – ogłosił 15 minutową przerwę. 

 

PKT.13 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 

Po przerwie obrady wznowił Pan Jan Praski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w 
Kłobucku jednocześnie informując, że ze względu na złe samopoczucie obrady sesji 
opuścił Radny Tadeusz Wieczorek wraz z Radnym Markiem Sawickim (lekarzem). 

 

Pan Stanisław Garncarek – poinformował że zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o 
samorządzie powiatowym utworzono komisję Bezpieczeństwa i Porządku, której 
zadaniem jest wspomaganie administracji państwowej przy realizowaniu zadań 
poprawiających stan bezpieczeństwa w powiecie. Dodał, że zgodnie z art. 38b ust. 3 
cytowanej ustawy Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności 
Komisji za rok ubiegły.  

Pan Henryk Mach –  w odniesieniu do przedstawionego sprawozdania stwierdził, że 
jest to bardziej rodzaj publicystyki, niż sprawozdania.  Zaznaczył, że Komisja 
powinna inspirować do konkretnych, wymiernych działań.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag, ani zapytań do treści przedstawionego sprawozdania. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję Uchwał i 
Wniosków o odczytanie treści uchwały Nr 32/VI/2007 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Kłobuckiego.    
 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 32/VI/2007 z dnia 5 lutego 
2007 roku.  

Głosowało 19 radnych, w tym: 

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

Uchwała Nr 32/V/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 
PKT.14 - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu 
Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku.  
 
Pan Jan Praski – poprosił o przedstawienie treści proponowanej uchwały. 
 
Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że zgodnie z art. 23 ust.3 pkt.4 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w skład Powiatowej Rady 
Zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród działających na 
terenie powiatu jednostek samorządu terytorialnego. Taką jednostką jest Powiat 
Kłobucki, wobec powyższego, przedstawicieli Powiatu powinna desygnować Rada 
Powiatu. Poinformował, że Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – 
doradczym Starosty. Następnie zgłosił propozycję desygnowania jako 
przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia – 
Pana Romana Minkinę – Wicestarostę Kłobuckiego oraz Panią Annę Nowicką – 
Dyrektor ZS NR 1 w Kłobucku. 
 
Pan Jan Praski – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na desygnowanie do Rady 
Zatrudnienia.  
 
Pan Roman Minkina – wyraził zgodę. 
 
Pan Henryk Kiepura – poinformował, że rozmawiał z Panią Anną Nowicka, która 
wyraziła zgodę na kandydowanie na następną kadencję. 
 
Pan Władysław Owczarek – poinformował, że Pani Anna Nowicka złożyła 
ślubowanie rok temu, jest więc nadal przedstawicielem Rady Zatrudnienia, zmienia 
się desygnowany Pan Stanisław Garncarek, który obecnie jest Starostą Kłobuckim 
więc nie możne być Członkiem Rady Zatrudnienia.  
  
Pan Piotr Derejczyk – zgłosił kandydaturę - Pana Jerzego Sądela na Członka 
Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
 
Pani Barbara Kosińska – Buss – wyjaśniła, że obowiązujące przepisy nie wskazują 
ilości osób desygnowanych przez Radę, mowa jest tylko i wyłącznie, że muszą to być 
przedstawiciele Powiatu.  
 
Pan Jan Praski – zapytał, czy kandydat Radny Jerzy Sądel wyraża zgodę na 
kandydowanie. 
 
Pan Jerzy Sądel – wyraził zgodę. 
 
Nie zgłoszono więcej uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 33/VI/2007 w sprawie 
desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Kłobucku.   
 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ................................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 33/VI/2006 została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

PKT.15 - Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Starosty Kłobuckiego do 
reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Związku Powiatów Polskich.  

Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu Kłobuckiego poinformował, że w 
poprzedniej kadencji osobą, która reprezentowała Powiat Kłobucki Związków 
Powiatów Polskich był poprzedni Starosta – Pan Krzysztof Nowak. W związku z 
powyższym proponuje się desygnować jako reprezentanta Powiatu Kłobuckiego 
Pana Stanisława Garncarka. Dodał, że w miesiącu marcu lub kwietniu planowane 
jest zgromadzenie ogólne Związków Powiatów Polskich, w związku z czym 
wskazane byłoby, aby niniejsza uchwała w dniu dzisiejszym została podjęta.  

 

 Nie zgłoszono uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 34/VI/2007 w sprawie 
delegowania Starosty Kłobuckiego do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w 
Związku Powiatów Polskich. 
 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18 
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ...................................................oddano  1 

 

Uchwała Nr 34VI/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT.16 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
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Pan Maciej Biernacki – poinformował, że przedłożony projekt uchwały wynika ze 
zmiany na stanowisku Starosty Kłobuckiego, który w myśl Regulaminu Rady 
Społecznej jest Przewodniczącym tej Rady oraz z powodu podjęcia uchwał przez 
nowowybrane Rady Gmin w sprawie desygnowania nowych przedstawicieli gmin 
do Rady Społecznej ZOZ.  

Pan Henryk Mach – poruszył problem zwrotów kosztów podróży, zapytał czy 
prawnie istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenie Członków 
Rady Społecznej 

 

Pani Barbara Kosińska – Buss – wyjaśniła, że zwrotów kosztów służbowych 
Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia nie można przyznać, przysługuje 
natomiast zwrot utraconych zarobków, jeżli pracodawca zwalnia z pracy, ale potrąca 
wynagrodzenie.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 35/VI/2007 w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku. 
 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ...................................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 35/VI/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

 

PKT.17 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w 
Kłobucku. 

Pan Jan Praski – przedstawił proponowaną uchwałę.  

 

Pan Henryk Mach– w imieniu Klubu PiS i PO podziękował za uwzględnienie w 
planie pracy Rady na 2007 rok zgłoszonych propozycji. 

 

Nie zgłoszono uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 36/VI/2007 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Pan Stanisław Garncarek –  zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie w planie 
pracy Rady w miesiącu lutym punkt dotyczący przyjęcia budżetu na rok 2007. 

 

Pan Jan Praski – poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ................................................oddano  0 

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Następnie Pan Jan Praski poprosił Komisję uchwał i Wniosków o przedstawienie 
uchwały Nr 36/VI/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w 
Kłobucku. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 36/VI/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

PKT.18 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Rady Powiatu w Kłobucku.  

 
Pan Jan Praski – przedstawił proponowana uchwałę.  
 

Nie zgłoszono uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 37/VI/2007 w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.  
 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano 18 
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• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ..................................................oddano  1 

 

Uchwała Nr 37/VI/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT.19 - Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2007 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej 
oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez powiat 
kłobucki.   

 

Pan Henryk Kiepura – przedstawił proponowaną uchwałę. Poinformował, że organ 
prowadzący określa corocznie dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość stawek dodatków za wysługę lat, za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Ponadto określa 
wysokość nagród ze specjalnego funduszu utworzonego w budżecie z 
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół. 
Przedłożony projekt regulaminu został uzgodniony z przedstawicielami związków 
zawodowych, funkcjonujących na terenie szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
Powiatu Kłobuckiego. Ponadto podkreślił, że zgodnie z procedurą odbyły się w tej 
sprawie konsultacje ze Związkami Zawodowymi „Solidarność” i Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego.  

 

Pani Aleksandra Banasiak – poinformowała, że projekty uchwał z zakresu tematyki 
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku były 
przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia 2007 roku, która pozytywnie 
zaopiniowała projekty  uchwał przygotowane pod obrady tej sesji. Z uwagi na to, że 
projekty uchwały były uzgadniane z przedstawicielami związków zawodowych 
funkcjonujących na terenie szkół ponadgimnazjalnych i placówek Powiatu 
Kłobuckiego Komisja prosi o przyjęcie uchwał przez Radę. 

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy informacja o otrzymywanym dodatku 
motywacyjnym jest informacją jawną. Ponadto odniósł się do paragrafu 8 pkt. 2 i 
zaproponował, aby opiekun klasy otrzymywał dodatek funkcyjny w wysokości 100 
zł.  

 

Pan Henryk Kiepura – poinformował, że propozycja przyznania dodatku 
funkcyjnego została zatwierdzona na spotkaniach ze związkami zawodowymi, 
ewentualnie propozycje Radnego można potraktować jako wniosek formalny i 
poddać pod głosowanie. 
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Pan Henryk Mach – porosił o opinię prawną w sprawie jawności przyznania 
dodatku motywacyjnego i zapytał, czy Rada może uzyskać taką informację w jakiej 
placówce i kto otrzymuje dodatek motywacyjny. 

 

Pani Barbara Kosińska – Buss – wyjaśniła, że dodatek motywacyjny jest składnikiem 
wynagrodzenia. Ponadto dodała, że ujawnieniu dodatku motywacyjnego podlega 
dodatek dyrektora szkoły, zastępcy, czyli osoby, które pełnią funkcje publiczne, 
natomiast nauczyciele jako pracownicy podlegają ustawie o ochronie danych 
osobowych. Podkreśliła, że dodatek motywacyjny jest stałym składnikiem 
wynagrodzenia przyznawany na okres od 2 do 6 miesięcy z uzupełniającym 
angażem.   

 

Pan Henryk Mach –  skierował zapytanie, kto może kontrolować przyznane dodatki 
motywacyjne. 

 

Pani Barbara Kosińska – Buss – odpowiedziała, że służby Starostwa mogą 
skontrolować m. in. wynagrodzenia, czy są ustalane zgodnie z zasadami 
określonymi przez Radę Powiatu.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 38/VI/2007 w sprawie 
Regulaminu wynagradzania w roku 2007 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w 
placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
prowadzonych przez powiat kłobucki.   

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - .............................................................................oddano 17 
• głosów „ przeciw” - ..................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ...............................................oddano  2 

 

Uchwała Nr 38/VI/2007 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT.20 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2007 roku.   

 

Pan Henryk Kiepura – przedstawił proponowaną uchwałę. Poinformował, że 
proponowana uchwała, a dokładnie paragraf 5 (kryteria przyznawania nagród, w 
zakresie osiągnięć nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy 
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opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły) został 
szczegółowo przeanalizowany przez związki zawodowe.  

 

Pan Henryk Mach – odniósł się do paragrafu 8 - „ Nagrody przyznawane są z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, nagrody te mogą być 
przyznawane w innym czasie”.    Zaznaczył, że zapis jest niezrozumiały, powinien 
zostać skreślony. 

 

Pan Henryk Kiepura – zwrócił się z prośbą, aby zapis utrzymać w uchwale.   

 

Pani Barbara Kosińska – Buss – wyjaśniła, że zapis określa, że nauczyciele z okazji 
Dnia Nauczyciela muszą otrzymać nagrodę, bo są przyznawane według zapisu, 
natomiast mogą być przyznawane w innym terminie w momencie pojawienia się 
dodatkowych osiągnięć przez nauczyciela.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 39/VI/2007 w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w 2007 roku.   

  

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - .............................................................................oddano 18 
• głosów „ przeciw” - ..................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ...............................................oddano  1 

 

Uchwała Nr 39/VI/2007 została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT.21 - Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 
2007 dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem 
prowadzącym.   
 
Pan Henryk Kiepura – przedstawił proponowana uchwałę.  
 
Nie zgłoszono uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 40/VI/2007 w sprawie 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
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dodatku mieszkaniowego w roku 2007 dla nauczycieli szkół, dla których Powiat 
Kłobucki jest organem prowadzącym.   
 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - .............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ...................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 40/VI/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
PKT.22 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu wdrażania 
działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego (EFS), dla 
których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II – Działania 2.2 – Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne).   
 
Pan Henryk Kiepura – przedstawił proponowaną uchwałę. Powiedział, że zapis 
regulaminu przyznawania stypendiów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, mówiący o warunku utraty stypendium przez ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej, należy zastąpić bardziej szczegółowym. Dotychczas uczeń tracił 
prawo do otrzymywania stypendium z powodu jego nieobecności na 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Zwrócił uwagę, że zapis 
ten jest notorycznie wykorzystywany przez uczniów otrzymujących stypendia, w 
związku z czym pojawiła się propozycja, aby uczeń stracił prawo do otrzymywania 
stypendium z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych, przekraczającej liczbę 3 godzin lekcyjnych w skali miesiąca, 
w którym to nastąpiło. Podkreślił, że przyznane stypendium służyć ma 
wyrównywaniu szans edukacyjnych,  a nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi 
przykład marnowania tychże szans i środków finansowych. Jednocześnie, aby móc 
w pełni wykorzystać pozyskane środki, należy wprowadzić zapis umożliwiający 
przyznanie niewykorzystanej puli stypendium pomniejszonej o kwotę przekazaną 
stypendyście przed wyłączeniem z projektu uczniowi/studentowi znajdującemu się 
na liście rezerwowej. Przyjęcie zmian Regulaminu stosowną uchwałą jest zasadne.  

 

Pan Henryk Mach – wyraził wątpliwość, czy zapis nieobecności 3 godzin w skali 
miesiąca nie jest zbyt rygorystyczny, bowiem nie jest to forma stypendium 
naukowego. Zaproponował utrzymanie poprzedniego zapisu w uchwale. 
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Pan Henryk Kiepura – powiedział, że propozycja była konsultowana z dyrektorami 
szkół, którzy mają najlepsze rozeznania w tym temacie. Dodał, że nie jest 
ograniczona liczba godzin usprawiedliwionych, natomiast godzina 
nieusprawiedliwiona jest marnotrawieniem szans edukacyjnych.    

 

Pan Czesław Trośniak – Dyrektor Szkół Nr 3 w Kłobucku poinformował, że nie 
chodzi o to, że nauczyciele, czy dyrektorzy chcą pozbawiać swoich uczniów 
możliwości wyrównywania szans edukacyjnych. W chwili obecnej straszliwym 
problemem staje się absencja, która rośnie lawinowo. Natomiast, jeżeli nadal 
będziemy utrzymywać poprzednie rozwiązania to frekwencja będzie coraz gorsza. 
Podkreślił, że jak najbardziej celowe jest wprowadzenie zaproponowanych 
ograniczeń. 

 

Pan Henryk Kiepura – dodał, że w proponowanej uchwale zostały uwzględnione 
opinie dyrektorów szkół z terenu naszego powiatu, natomiast obawy o stratę 
pieniędzy i odesłanie ich do Katowic nie ma, ponieważ druga propozycja dotyczy 
utworzenia listy rezerwowej. Wniósł o przyjęcie uchwały z przedstawioną 
propozycją. 

 

 Nie zgłoszono uwag, ani zapytań do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 41/VI/2007 w sprawie trybu 
wdrażania działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego 
(EFS), dla których beneficjentem końcowym jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla Priorytetu II – Działania 2.2 – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne).   
 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - .............................................................................oddano 19 
• głosów „ przeciw” - ..................................................................oddano  0 
• głosów „wstrzymujących się” - ...............................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 41/VI/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

PKT.23 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Nie było. 

 

PKT.24 - Wnioski i oświadczenia radnych. 
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Pan Henryk Mach – odniósł się do nieterminowego złożenia oświadczenia 
majątkowego współmałżonka i powiedział, iż opóźnienie nie wynikało z 
lekceważenia. Ponadto zwrócił się z zapytaniem,  

• czy tylko dwie osoby były zobligowane do złożenia oświadczenia 
współmałżonka,  

• czy była taka wiedza w Starostwie Powiatowym, że oświadczenia 
współmałżonka  trzeba złożyć od dnia wyboru. 

 

Pan Władysław Owczarek – poinformował, że jako Radny z terenu Kamyka 
otrzymał anonim - skargę na działalność jednego z pracowników Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku. W związku z tym przekazał anonim Staroście 
Kłobuckiemu i zobowiązał go do przeprowadzenia odpowiednich działań w celu 
wyeliminowania nieodpowiedniego traktowania petentów.  

 

Pan Stanisław Garncarek –  wyraził współczucie i przeprosił osoby, które doznały 
upokorzenia czy doświadczyły przykrości z tego powodu. Poinformował, że 
wyciągnie odpowiednie konsekwencje z przeprowadzonego postępowania 
wyjaśniającego, ale nie oznacza to, że sprawa zostanie upubliczniona. Zaznaczył, że 
jest to anonim, jeżeli byłoby to formalne zgłoszenie osoby poszkodowanej wówczas 
procedura byłaby jednoznacznie prosta i stałaby się sprawą publiczną. 

 

Pan Piotr Derejczyk – zgłosił zastrzeżenia do wypowiedzi Starosty, a mianowicie, 
powiedział, że sprawa była poufna do momentu, kiedy Pan Radny Władysław 
Owczarek nie poruszył jej na forum sesji. W związku z tym, że została 
przedstawiona stała się sprawą publiczną. Poprosił, aby Starosta z 
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przedłożył Radzie informację. 

 

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że na podstawie anonimu nie będzie  
upubliczniał działań podjętych w stosunku do tej osoby. 

 

Pan Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, że nie prosi o wskazywanie nazwiska, tylko o 
informację z przeprowadzonego postępowania.  

 

Pan Stanisław Garncarek – ponownie podkreślił, że na podstawie anonimu nie 
przedstawi publicznie podjętych działań w tym temacie.  

 

Pan Bogdan Adamik -  zwrócił uwagę, że Radny Władysław Owczarek nie 
potrzebnie poinformował Radę o niniejszym anonimie, mógł wcześniej  
przeprowadzić odpowiednią rozmowę w tej sprawie z Zarządem.  
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Pani Małgorzata Ferenc – odniosła się  do sprawy nieterminowego złożenia 
oświadczenia majątkowego męża. Poinformowała, że sprawa dotyczy jej osoby, a 
oświadczenie zostało złożone z opóźnieniem jednodniowym. Ponadto 
poinformowała, że mąż posiada jedynie wpis do ewidencji gospodarczej, nigdy nie 
prowadził działalności gospodarczej, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić.  

 

Pan Tadeusz Witt – poinformował o propozycji wyjazdu na targi ekologiczne do 
Kielc w dniach 12-14 lutego. Zwrócił uwagę, że wyjazd zostanie zorganizowany we 
własnym zakresie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla 
wszystkich tych , którzy wyrażą chęć uczestnictwa w wyjeździe.   

 

Pan Zenon Witek – zapytał, czy Pan Przewodniczący mógłby informować Radnych z 
terenu Kłobucka o terminie sesji w Urzędzie Gminy w Kłobucku. Ponadto podkreślił, 
że mieszkańcy nie są dostatecznie poinformowani o terminie Sesji Rady Powiatu i w 
tym celu zaproponował umieszczenie takiej informacji w dodatku piątkowego 
Dziennika Zachodniego. 

 

Pan Jerzy Bardziński - poinformował, że formalne ogłoszenie o dzisiejszej sesji 
zostało umieszczone w piątkowym Dzienniku Zachodnim. 

 

Pan Tadeusz Witt – zaproponował Radnym uczestnictwo w szkoleniach z zakresu 
wykonywania mandatu radnego.   

 

PKT.25 - Wnioski i zapytania mieszkańców. 

Nie było. 

 

PKT.26 

W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1800 

Wiceprzewodniczący Jan Praski zamknął obrady VI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
          

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 
W KŁOBUCKU   

         
   Tadeusz WITT 

 

Protokołowała 

Magdalena Nowak 
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