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PROTOKÓŁ  NR  X/2007 

Z X SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 6 SIERPNIA  2007 ROKU 

 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210 

Zakończyła się o godz. 1445 

 

 

W sesji uczestniczyli: 

1. Radni zgodnie z listą obecności, 

2. Zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w sesji – stanowiącej załącznik do 

     niniejszego protokołu. 

 
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pan 

Jan Praski  i Pan Jerzy Bardziński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

 
Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tadeusz Witt 

stwierdził, że w Sesji uczestniczy 20 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

PKT 3. - Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Tadeusz Witt – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu      

( punkt 13 porządku obrad ) – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku, przedstawiając jej treść wraz z 

uzasadnieniem. 

Nie zgłoszono uwag. 

Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad. 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

• Głosów „ za „ - …………………… oddano 20 

• Głosów „ przeciw „ - ………………oddano   0 

• Głosów „ wstrzymujących się „ - … oddano   0 
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Zmiana porządku obrad została podjęta jednogłośnie. Zmieniony porządek obrad przedstawiał 

się następująco: 

 

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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z 

przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok. 

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

Rady Powiatu w Kłobucku. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wnioski i oświadczenia radnych. 

16. Wnioski i zapytania mieszkańców. 

17. Zakończenie X Sesji Rady Powiatu. 

Przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad. 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

• Głosów „ za „ - …………………… oddano 20 

• Głosów „ przeciw „ - ………………oddano   0 

• Głosów „ wstrzymujących się „ - … oddano   0 

Zmieniony porządek obrad został podjęty jednogłośnie. 
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PKT 4. – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w związku z nadzwyczajnym charakterem dzisiejszej 

sesji ( pomoc finansowa dla Gminy Kłomnice ), oraz sezonem urlopowym i obszernością 

poprzedniej sesji, nie został w całości sporządzony protokół z poprzedniej sesji. Protokół ten 

wraz z protokołem z dzisiejszej sesji zostanie przyjęty na sesji następnej. 

PKT 5. – Wnioski i zapytania mieszkańców. 

Pan Czesław Gizler – mieszkaniec Kłobucka, zwrócił się do radnych z prośbą o pomoc w 

wyjaśnieniu sytuacji dotyczącej rzekomego nieprawidłowego potraktowania jego osoby przez 

pracownika Starostwa Powiatowego w Kłobucku Pani Marii Bartnik. 

Pan Tadeusz Witt – poinformował, że o zaistniałej sytuacji dowiedział się w dniu dzisiejszym. 

Dodał, iż sprawa ta będzie wyjaśniona i na następnej sesji radni dostaną informację na jej 

temat.  

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

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

Pan Stanisław Garncarek – przedstawił informację z działalności Zarządu z okresu między 

sesjami, stanowiącą załącznik do protokołu z sesji. 

Pan Piotr Derejczyk – zapytał o drogę Ostrowy - Kocin, jakie było przekroczenie kosztorysu 

oraz kiedy planowane jest postępowanie przetargowe a co za tym idzie rozpoczęcie 

inwestycji. 

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

związku z faktem, że najniższa kwota podana w przetargu przekraczała nieznacznie kwotę 

określoną przez zamawiającego konieczne jest przeprowadzenie kolejnego przetargu, którego 

termin zaplanowany jest na 20 sierpnia b. r.. 

Pan Piotr Derejczyk – zapytał o ile przekroczyła ta oferta próg określony przez 

zamawiającego. 

Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, że niewiele – niecałe 1000 złotych. 
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Pan Henryk Mach – wyraził swoje zdziwienie, że Zarząd Powiatu występując do komisji 

Rady Powiatu o zaopiniowanie projektów uchwał Zarządu, uchwala przedłużenie umowy 

najmu lokali położonych przy ul. Wieluńskiej. Ponadto poprosił Pana Starostę o 

doprecyzowanie, jakie to „ różne czynności ” wykonywane są obecnie przy restrukturyzacji 

ZOZ – u. 

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, w kwestii lokali przy ul. Wieluńskiej, że uchwały te 

dotyczą dwóch różnych spraw z których jedna dotyczyła przedłużenia umowy najmu do czasu 

rozstrzygnięcia przetargu z uwzględnieniem opinii komisji Rady Powiatu. 

Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku, poinformował, że w ubiegły piątek 

ukazał się w lokalnym dodatku „Dziennika Zachodniego„ wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych m. in. do wynajęcia. Wykaz ten 

został  zamieszczony na okres 21 dni, po tym czasie, w okresie miesiąca jest ogłaszany 

przetarg. Rozwiązanie takie ma zapobiec zaprzestaniu pozyskiwania przez powiat środków 

finansowych z tytułu najmu danych nieruchomości do momentu rozstrzygnięcia przetargu. 

Pan Jerzy Sądel – odniósł się do złego stanu drogi Lipie – Smolarze. 

Pan Tadeusz Pułka – odpowiedział, że drogi są remontowane sukcesywnie, w pierwszej 

kolejności tam, gdzie są największe spękania czy ubytki nawierzchni. 

Pan Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę, że droga ta jest faktycznie w fatalnym  stanie.  

Pan Tadeusz Pułka – powiedział, że jest to droga 14 – letnia oraz że część dróg na terenie 

powiatu nie posiada nawet nakładki asfaltowej, tylko powierzchniowe utwardzenie. 

Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że oprócz projektów subregionalnych, istnieje 

również możliwość finansowania remontów dróg na wniosek Ministra Transportu z rezerw 

budżetu państwa.                                                                                                                        

Poprosił Pana Mariana Nowaka o nakreślenie obecnych prac związanych z restrukturyzacją w 

ZOZ – ie. 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy jest zainteresowanie w związku z prywatyzacją specjalistyki. 
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Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, poinformował, że w 

tym tygodniu rozpoczynają się prace związane z pobieraniem dokumentów przez 

zainteresowane osoby. Osoby te pracujące w likwidowanych jednostkach otrzymały listowne 

zaproszenia do zapoznania się z kompleksową informacją dotyczącą warunków na jakich 

będzie prowadzona prywatyzacja. Przed terminem złożenia ofert w dniu 30 sierpnia 

planowane są jeszcze dodatkowe konsultacje. 

PKT 7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Iwona Sadek – zapytała Pana Macieja Biernackiego – Sekretarza Powiatu Kłobuckiego, 

dlaczego pan Witold Korona, który był u niej z interwencją, nie może uzyskać w Starostwie 

kalkulacji kosztów odnoszących się do udostępnienia informacji publicznej. Ponadto zapytała 

Pana Mariana Nowaka czy to prawda, że poradnia ginekologiczna i poradnia dla dzieci 

zostaną we Wręczycy Wielkiej przeniesione do jednego budynku. 

Pan Maciej Biernacki – odpowiedział, że Pan Witold Korona ok. 26 lipca br złożył ustny 

wniosek o udostępnienie kalkulacji kosztów druku lub wersji elektronicznej z zarządzenia 

Starosty Kłobuckiego w sprawie udostępnienia informacji publicznej. W związku z tym, iż 

pracownik sporządzający kalkulację przebywał na urlopie został poproszony o zgłoszenie się 

po odbiór kalkulacji w dniu 31 lipca br. 

Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku, poinformował, że Pan Witold Korona w dniu dzisiejszym odebrał kalkulację 

dotyczącą obowiązującego zarządzenia.  

Pan Władysław Owczarek – zapytał o liczbę etatów pielęgniarek i lekarzy zatrudnionych w 

Ośrodku Zdrowia w Kamyku. 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że w Ośrodku Zdrowia w Kamyku zgodnie z liczbą 

deklaracji są przyporządkowane  2 etaty lekarskie. W odniesieniu do sytuacji we Wręczycy 

Wielkiej powiedział, że nieracjonalne jest utrzymywanie dwóch gabinetów lekarskich z 

dwiema pielęgniarkami otwartych w tych samych godzinach. 

Pani Iwona Sadek – wyraziła swoją wątpliwość, czy obydwie poradnie się zmieszczą w 

jednym budynku. 



 7

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że przyjęcia pacjentów w minimum 2 gabinetach 

lekarskich przez 3 lekarzy będą rozłożone w czasie od godz. 8.00 do godz.18.00.,  żeby dzieci 

zdrowe nie mieszały się z dziećmi chorymi będą określone godziny na szczepienia. 

Pan Zenon Witek – podziękował Panu Staroście i Panu Wicestaroście, za skuteczną 

interwencję w sprawie budowy chodnika w miejscowości Łobodno. Poprosił o zajęcie 

stanowiska sprawie udrożnienia rowu na odcinku Mokra II – Mokra I . Zapytał o koszt i 

wykonawcę remontu ulicy Staszica w Kłobucku. Zwrócił się z następującymi pytaniami 

dotyczącymi pracy PZD w Kłobucku: 

• Jakie koszty ogółem poniesiono w akcji „ Zima „ w sezonie 2005 / 2006 i 2006 / 2007. 

• Dlaczego koszty akcji „ Zima „ w sezonie 2006 / 2007 ( wyjątkowo łagodna zima ) 

były tylko o 50 % niższe od kosztów akcji „ Zima „ w sezonie 2005 / 2006. 

• Czy Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku posiada zapasy soli i piasku. 

• Na jakiej podstawie została ustalona stawka 12 złotych / godzinę za gotowość sprzętu 

do odśnieżania i jak to jest rozliczane. Jaki jest koszt poniesiony z tytułu wypłat za 

gotowość sprzętu do odśnieżania w skali całej akcji „ Zima „ . 

Pan Tadeusz Pułka – w odniesieniu do wypowiedzi radnego Zenona Witka – powiedział, że 

najpierw należy rozeznać sprawę, przejrzeć dokumenty a nie posługiwać się spostrzeżeniami 

uzyskanymi od pośredników i dodał, że w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić dokładnej 

odpowiedzi na zadane pytania. Zachęcił radnego Zenona Witka do przybycia do siedziby 

PZD i zapoznania się z dokumentami, którymi jest zainteresowany. Odnośnie stawki 12 

zł./godz. -  jest to kwota wypłacana za dyżur. 

Pan Stanisław Garncarek – zwrócił się z prośbą do radnych, ażeby uzyskiwali informacje 

korzystając z udziału w Komisjach Rady Powiatu. 

Pani Małgorzata Gworys – odniosła się do starań dotyczących  umiejscowienia czarnego 

punktu na odcinku drogi wojewódzkiej Częstochowa – Olesno w miejscowości Golce. 

Poprosiła o ustawienie dużej tablicy informującej o istniejącym zagrożeniu. Ponadto poprosiła 

o ustawienie znaku ostrzegawczego  przy groźnym zakręcie drogi na odcinku drogi 

powiatowej Piła – Bór Zapilski. 
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Pan Tadeusz Pułka – odniósł się do faktu, iż cały czas trwają prace drogowe mające służyć 

poprawie bezpieczeństwa na drogach takie jak montowanie tzw. „ kocich oczek „ 

poprawiających widoczność zarysu zakrętu drogi. Stwierdził, że wypadki drogowe często są 

spowodowane nie złym stanem dróg lecz brawurą kierowców. Odnosząc się do pytania 

radnego Zenona Witka, poinformował, że nie jest w stanie odnieść się do kosztów remontu na 

ul. Staszica w Kłobucku, gdyż przetargi te przeprowadzane są łącznie na remont wszystkich 

dróg wojewódzkich. 

Pan Zenon Witek – stwierdził, że od początku kadencji Rady Powiatu nie uzyskał od 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg satysfakcjonującej go odpowiedzi na zadawane 

pytania. 

Pan Władysław Owczarek – odniósł się do lekceważącego zachowania niektórych radnych 

podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Powiatowym 

Zarządzie Dróg oraz zastrzeżeń do protokołu z posiedzenia tej komisji. 

Pan Tadeusz Witt – w związku z dużym zainteresowaniem radnych tematem dróg, 

zaproponował zwołanie specjalnej sesji poświęconej tylko i wyłącznie temu tematowi. 

Pan Henryk Mach – zwrócił się do radnego Władysława Owczarka i powiedział, że protokół z 

Komisji Rewizyjnej to jest pewien schemat i należy go przestrzegać, nie może być w nim 

dowolności pytań. Powinien być regulamin Komisji Rewizyjnej, który określa pewien 

schemat postępowania i rozstrzyga wszystko.  

Pan Piotr Derejczyk – zapytał, czy w związku z zakończonym strajkiem w ZOZ – ie, Pan 

Dyrektor Marian Nowak mógłby określić wysokość strat finansowych poniesionych przez 

ZOZ oraz określić wielkość odpływu deklaracji z ZOZ – u. 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że został zaobserwowany odpływ deklaracji z ZOZ – u w 

liczbie około tysiąca, gdzie szczególnie widoczne jest to w regionach granicznych powiatu. 

Poinformował, iż odnośnie strat finansowych spowodowanych strajkiem to nie można ich 

jeszcze konkretnie podać, a wynika to z procedury rozliczeń z NFOZ. 

Pani Aleksandra Banasiak – stwierdziła, w nawiązaniu do skargi Pana Czesława Gizlera, iż 

Pani Maria Bartnik nie jest kierownikiem jednostki, w związku z czym rozpatrywanie skargi 

na jej osobę przez Radę Powiatu nie jest właściwe. Poinformowała, iż Pan Czesław Gizler jest 
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osobą terroryzującą pracowników Starostwa - ubliża, psychicznie wykańcza (ciągle straszy, 

że skargę na pracownika zgłosi na Sesji Rady Powiatu) w związku z czym poprosiła 

kierownictwo Starostwa o podjęcie kroków zmierzających do uchronienia pracowników przed 

działaniem tego Pana. 

Pan Zenon Witek – powiedział, iż osobiście nie zna Pana Czesława Gizlera, ale słyszał, że 

jest to pieniacz. Sprawę powinien rozpatrzyć Pan Przewodniczący i ustalić czy zachowanie 

Pani Marii Bartnik było niewłaściwe i dodał, że osobiście nie wierzy w zarzuty Pana Gizlera. 

Stwierdził ponadto, iż nie jest zainteresowany tą sprawą i nie oczekuje od Przewodniczącego 

Rady wyjaśnień. 

Władysław Owczarek – stwierdził, iż zna Pana Czesława Gizlera i wie jak uciążliwy jest to 

człowiek, dodał, że był świadkiem zajścia z udziałem tego Pana i dlatego nie chciałby 

określać kim on jest. Powiedział również, że należałoby zapytać pracowników Urzędu Gminy 

w Kłobucku jakie przejścia mają z panem Czesławem Gizlerem. Sprawą nie jest 

zainteresowany i w zarzuty tego Pana nie wierzy. 

Pan Tadeusz Witt –stwierdził, że jeśli temat został poruszony na obradach sesji Rady 

Powiatu, to jego obowiązkiem jest tę sprawę wyjaśnić i przekazać informację radnym. Jeżeli 

jednak nie ma takiej potrzeby, to informacja taka nie będzie przedstawiana. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 10 – minutową przerwę. 

Obrady wznowiono o godz. 1400. 

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

Rady Powiatu. 

Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu i 

Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma: 

• odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Mariana Bernasia w 

sprawie stanowiska Rady Powiatu w Kłobucku dot. funkcjonowania w Częstochowie 

Ośrodka Izby Skarbowej w Katowicach, 

• Decyzja Wojewody Śląskiego  o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, 
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• informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku w sprawie powstanie sporu zbiorowego 

wszczętego przez OZZPiP Zakładową Organizację Związkową przy ZOZ-e,  

• informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku w sprawie stanowiska  Oddziału Terenowego 

OZZL w Kłobucku o przeniesieniu ambulatoriów przyszpitalnych , 

• informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku Pana Mariana Nowaka o podpisaniu w dniu 

20 lipca b. r. porozumienia pomiędzy ZOZ, a OT OZZL w Kłobucku dotyczącego 

zawieszenia strajku. 

• Protokół Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego z kontroli przeprowadzonej w ZOZ 

w Kłobucku. 

• informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku w sprawie podjęcia w dniu 23.07.2007r. przez 

Komitet Strajkowy o dalszym prowadzeniu akcji protestacyjnej w formie innej niż 

strajk, 

• prośba Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku o ufundowanie 

pucharów współzawodnictwa sportowego za rok 2006/2007, 

• pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego ŚUW w 

Katowicach odnośnie powołania biblioteki powiatowej. 

PKT 9. - Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje 

w okresie między sesjami. 

Wniosków nie było. 

PKT 10. - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Zgłoszono kandydatury trzech radnych, w związku z czym po głosowaniu, w którym udział 

wzięło 18 radnych, w tym:  

• głosów „ za „ – …………………………..oddano 18, 

• głosów „ przeciw „ – ……………………. oddano  0, 

• głosów „ wstrzymujących się „ –  ………..oddano  0, 

w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: 

1. Aleksandra Banasiak – Przewodnicząca 

2. Małgorzata Gworys – Członek. 

3. Wiesław Drynda – Członek 



 11

 

PKT 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z 

przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną. 

 

Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, iż jest 

propozycja radnego Piotra Derejczyka dotycząca zmiany tytułu uchwały. 

 
Pan Władysław Owczarek – poinformował, że w dniu 6 sierpnia  2007 roku odbyło się 

wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku.  

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej gminie Kłomnice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych  

przez trąbę powietrzną podjęli następujący wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Kłobucku: 

 Proponuje się następujące określenie przedmiotu uchwały: 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłomnice z przeznaczeniem na likwidację 
szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej 
 
W związku z powyższym należy wprowadzić następujący zapis § 1 projektu uchwały: 
 
Udziela się z budżetu Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej gminie Kłomnice z 
przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej 
 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu dot. wprowadzenia zmian do 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłomnice z 

przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych  przez trąbę powietrzną 

 
Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 20 

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

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

Wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do projektu uchwały został podjęty. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały.  
 
 

Przystąpiono do głosowania nad zmienionym projektem uchwały. 
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Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „ za „ - …………………… oddano 20 

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

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

 

Uchwała Nr 70/X/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z 

przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 

rok. 

 
Pani Katarzyna Bednarska – Skarbnik Powiatu, przedstawiła projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań do projektu uchwały.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• Głosów „ za „ - …………………… oddano 16 

• Głosów „ przeciw „ - ………………  oddano 1 

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

 

Uchwała Nr 71 / X / 2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok 

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

PKT 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych 

Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. 

Pani Małgorzata Gworys – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Nie zgłoszono uwag. 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 21 radnych, w tym: 

• Głosów „ za „ - …………………… oddano 18 

• Głosów „ przeciw „ - ………………oddano   0 
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• Głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano   1 

 

Uchwała Nr 72/X/ 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji 

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

sesji. 

 

PKT 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

 

Nie udzielono. 

 

PKT 15. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Pan Władysław Owczarek – odniósł się do zaskarżenia II sesji Rady Powiatu do Prokuratury i 

podszywanie się pod osobę trzecią zupełnie niezwiązaną ze sprawą, wskutek czego osoba ta 

otrzymywała niezrozumiałą dla siebie korespondencję z Prokuratury. Odniósł się ponadto do 

oskarżeń kierowanych pod jego adresem podczas jego nieobecności na poprzedniej sesji. 

Pan Zenon Witek – skierował zapytanie do Przewodniczącego Komisji Zdrowia o wysokość 

ustalonych na posiedzeniu Komisji wysokość stawek za czynsz za 1 m2  dla specjalistki i 

laboratoriów. Ponadto zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku z następującym wnioskiem: -  

 
do planowanego w najbliższym terminie porządku posiedzenia  Komisji wprowadzić pkt. 

dotyczący pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.  Posiedzenie powinno się odbyć z 

udziałem Dyrektora oraz Księgowej Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.  

Pan Marek Sawicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku, 

poinformował, że ustalono cenę 15 złotych netto za 1 m2 dla gabinetów dentystycznych oraz 

cenę 11 złotych netto za 1 m2  dla gabinetów specjalistycznych i laboratoriów. 

Pan Henryk Mach – nawiązał do konieczności powołania Komisji Statutowej. 

PKT 16. Wnioski i zapytania mieszkańców. 

Nie zgłoszono. 
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PKT 17. Zakończenie X sesji Rady Powiatu  

Na skutek wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad realizując czynności 

proceduralne Pan Tadeusz Witt zakończył X Sesję Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu 

             w Kłobucku 

            Tadeusz Witt 

Protokołował: Tomasz Wałęga 
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