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PROTOKÓŁ NR XIV/2012 

Z XIV SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 21 CZERWCA 2012 ROKU 

 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 910 

Zakończyła się o godz. 1240 

 

W sesji uczestniczyli : 

1.   Radni zgodnie z listą obecności, 

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

protokołu. 

 

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

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

 

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

Radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – przedstawił proponowany porządek obrad sesji i 

poinformował o możliwości wprowadzenia zmian: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

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

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje  

w okresie między sesjami.  

10. Informacja o sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2011. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Społecznej  Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2011. 

 Uchwała Nr 4100/VI/71/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku VI Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2011 rok. 

14. Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok. 

15. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok. 

 Uchwała Nr 4100/VI/107/2012 z dnia 14 maja 2012 roku VI Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

17. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku nt. aktualnej sytuacji na 

rynku pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych z powiatu kłobuckiego na lata 2012-2018” 

19. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim. 

20. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2011 roku. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu kłobuckiego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego budowy chodników, 

25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego wykonania projektu i remontu chodników przy 

drogach powiatowych. 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

27. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 12oo). 

28. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

29. Zakończenie XIV Sesji Rady Powiatu. 

 

Starosta Roman Minkina – w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do porządku 

obrad XIV sesji Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Liceum 



Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku i umieszczenie 

go w punkcie 26 porządku posiedzenia. Wyjaśnił, iż przedmiotową uchwałę trzeba było uzupełnić 

o termin realizacji wskazanego w niej przedsięwzięcia. Ponadto podkreślił, że powyższy projekt 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady 

Powiatu w Kłobucku.  

 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.   

 

Głosowało 19 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 19 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Zmieniony porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Kłobucku został przyjęty i przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

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

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje  

w okresie między sesjami.  

10. Informacja o sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2011. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Społecznej  Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2011. 

 Uchwała Nr 4100/VI/71/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku VI Składu    

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2011 rok. 

14. Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok. 

15. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia absolutorium 



dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok. 

 Uchwała Nr 4100/VI/107/2012 z dnia 14 maja 2012 roku VI Składu    

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

17. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku nt. aktualnej sytuacji na 

rynku pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych z powiatu kłobuckiego na lata 2012-2018” 

19. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim. 

20. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2011 roku. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu kłobuckiego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego budowy chodników, 

25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego wykonania projektu i remontu chodników przy 

drogach powiatowych. 

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenie Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku. 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  

28. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 12oo). 

29. Wnioski i oświadczenia Radnych. 

30. Zakończenie XIV Sesji Rady Powiatu. 

 

PKT 4 – Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

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

Powiatu.        

Głosowało 19 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 19 

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



 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Protokół z XIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty.        

 

PKT 5 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i 

Wniosków. 

 

Zgłoszono kandydatury trzech radnych i przystąpiono do głosowania: 

Głosowało  19 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 19 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

  

W wyniku głosowania powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli 

następujący Radni : 

1. Andrzej Kała                         – Przewodniczący 

2. Jerzy Kiepura                        – Członek 

3. Małgorzata Grzyb                 – Członek 

 

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

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności 

Zarządu z okresu między sesjami. 

  

Informację o pracy Zarządu Powiatu z okresu między sesjami, tj. od sesji w dniu 18 maja 2012 

roku, przedstawił Starosta Kłobucki – Roman Minkina. 

 

Pan Zbigniew Legodziński – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku – przedstawił przebieg 

swojej kariery zawodowej. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zwrócił się z prośbą o przybliżenie szczegółów spotkania, jakie odbyło się 

w dniu 22 maja w Starostwie w Częstochowie w sprawie ustawy o transporcie zbiorowym. Zapytał 

również o spotkanie z wójtami, które dotyczyło zakupu energii – zapytał jakie są ustalenia i co w 

sytuacji kiedy niektóre z gmin przystępują do przetargu. Ponadto poprosił o wyjaśnienie kwestii 

dotyczącej  przetargu na nieruchomość w Ostrowach nad Okszą.  

 

Wicestarosta Henryk Kiepura – poinformował, że spotkanie w Częstochowie dotyczyło dwóch 

tematów: transportu zbiorowego i strategii rozwoju transportu, z czego drugi prawie całkowicie 



zdominował przedmiotowe spotkanie. Wyjaśnił, iż Sejmik Województwa Śląskiego, samorząd 

województwa opracowuje strategię rozwoju transportu – chodzi o sieć dróg na terenie 

województwa śląskiego.  Nadmienił, że dyskusja skierowana była na uwagi dotyczące rozwiązań 

komunikacyjnych. Dodał, iż pojawił się również temat pielgrzymek – dyskutowano między innymi  o 

kwestiach dotyczących zorganizowania miejsc przystankowych, ponieważ ta baza nigdy nie była 

należycie przygotowana. Wicestarosta Kłobucki wspomniał, że Powiat Kłobucki, podobnie jak 

Powiat Częstochowski, przedstawił swoje wstępne propozycje. Napomknął również, iż Miasto 

Częstochowa pilotuje cały projekt z rejonu Subregionu Północnego. Odnosząc się do kwestii 

dotyczącej spotkania z wójtami powiedział, że dotyczyło ono tematu związanego ze 

zorganizowaniem wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Temat ten jest 

kontynuowany od ubiegłego roku, a zajmuje się tym Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego. Poinformował, iż na spotkaniu obecny był jeden z dyrektorów Enionu-u. Następnie 

przypomniał, że była uzgodniona wstępna oferta promocji czy obniżki energii o prawie 15% dla 

całego Powiatu. Nadmienił, iż wyznaczono pewien okres na uregulowanie wszystkich spraw, 

umów, zapotrzebowań na moc itd. Zaznaczył, że na chwilę obecną cztery Gminy zadeklarowały 

chęć udziału indywidualnego w przetargach, natomiast z wójtami pozostałych Gmin umówiono się, 

że dalej będą prowadzone rozmowy – gdyby jednak wójtowie zdecydowali się na indywidualne 

przetargi, to jeden z pomysłów był taki, aby za jakiś czas, za rok czy dwa, kiedy już wszelkie 

kwestie zostaną wyregulowane indywidualnie przez Gminy, przystąpić do wspólnego przetargu, co 

– biorąc za przykład Śląsk –  daje większą możliwość obniżenia ceny przez oferenta.         

 

Radny Piotr Derejczyk – zapytał o propozycje Powiatu Kłobuckiego przedstawione na spotkaniu w 

Częstochowie.  

 

Wicestarosta Henryk Kiepura – powiedział, że najpilniejsze tematy to między innymi połączenie z 

gminą Lipie w kierunku na północ. Dodał, iż kwestie te opracowuje Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg.  

 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku – wyjaśniając kwestię dotyczącą przetargu 

na działkę w Ostrowach wspomniał, iż do czasu podpisania aktu notarialnego jest ona własnością 

Skarbu Państwa. Poinformował, że działka nr 172/1 o powierzchni 5 tys. 31 metrów kwadratowych 

położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu bez dojazdu. Wyjaśnił, iż przetarg został 

przeprowadzony na podstawie zgody Wojewody na sprzedaż nieruchomości, a nabywcą jest Pan 

Jacek Orszulak – 25% kwoty, za którą została sprzedana, przechodzi do budżetu Powiatu. Dodał, 

że w planie działka ta przeznaczona jest na cele rolne i leśne.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 



 

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

protokołu z sesji. 

 

PKT 7 – Interpelacje i zapytania radnych. 

Pan Krzysztof Nowak – Burmistrz Kłobucka – nawiązując do wystąpienia Pana Władysława 

Serafina wygłoszonego na ostatniej sesji Rady Powiatu w Kłobucku, w którym przedstawił on 

informacje na temat realizacji programu Orlik 2012 na terenie Miasta i Gminy Kłobuck powiedział,     

że Pan Serafin pewnie pomylił programy. Przypomniał, iż Radny Sejmiku Województwa Śląskiego 

stwierdził, że Burmistrz Kłobucka źle złożył dokumenty, w konsekwencji czego wniosek padł na 

forum eksperckim. Podkreślił, iż są to insynuacje, które nie miały i nie mogły mieć miejsca, 

ponieważ Miasto i Gmina nie składała wniosku dotyczącego budowy Orlika do Sejmiku 

Województwa Śląskiego, tylko do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach dodatkowego naboru. 

Wniosek ten nie mógł być więc przedmiotem obrad Sejmiku. Wspomniał również, że Pan Serafin 

stwierdził, iż nikt nie głosował nad takim wnioskiem – faktycznie nikt nie głosował, bo go nie było. 

Miasto i Gmina nie mogła złożyć źle dokumentów, bo takowych tam nie składano. Powtórzył, że 

wniosek został złożony – za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego – do Biura Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Następnie, odnosząc się do informacji prasowej o przepłaceniu przedsięwzięcia 

dotyczącego budowy orlika, zaznaczył, że Gmina otrzymała z Ministerstwa pismo informujące o  

monitorowaniu dofinansowania orlików w roku 2010/2009 – z uwagi na ograniczone środki 

finansowe Gminie zaproponowano dodatkowy nabór; w związku z powyższym do wyboru było 

tylko jedno źródło dofinansowania, właśnie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Burmistrz Krzysztof 

Nowak powiedział, iż nie wie dlaczego próbuje się dyskredytować zarówno jego osobę, jak i jego 

pracowników.  Zauważył, że wniosek został przyjęty, uzyskał dofinansowanie i został zrealizowany 

zgodnie z programem. Nadmienił, iż to nieporozumienie nastąpiło pewnie wskutek tego, że 

zwracano się o dodatkowe dofinansowanie budowy Orlika z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 

Burmistrz poinformował, że dwukrotnie zwracał się do Wicemarszałka, którego odpowiedzi były 

negatywne; zwrócił się więc do Marszałka Województwa Śląskiego, który oświadczył, że nie 

wiedział o jego wcześniejszych pismach. Napomknął także, iż otrzymał informację o niemożliwości 

rozpatrzenia wniosku z powodu upływu terminów. Odnosząc się do zarzutów dotyczących nie 

zaproszenia na otwarcie orlika przyznał, że faktycznie trudno byłoby zapraszać osobę, która 

inwektywami określa organy samorządowe. Zauważył, iż jakaś kultura osobista i polityczna 

obowiązuje. Następnie powiedział, że ma pretensje i żal do radnych Sejmiku, ponieważ na sprawy 

takie jak np. budowa miasteczka kowbojskiego w Żorach jest dofinansowanie, a na 

dofinansowanie budowy orlika nie ma środków.  Pan Krzysztof Nowak nadmienił, że orlik został 

oddany do użytku i póki co funkcjonuje.     

 

Radny Piotr Derejczyk – poruszył sprawę drogi między Ostrowami nad Okszą a Starym Kocinem. 



Nadmienił, iż  odbył się już częściowo remont tej drogi ze strony Mykanowa. Zapytał jak to się ma 

do deklaracji składanych uprzednio przez Starostę. 

 

Radna Danuta Strugińska – nadmieniła, iż mieszkańcy Waleńczowa za jej pośrednictwem 

zwracają się do Rady Powiatu z prośbą o pomoc w kwestii dotyczącej drogi krajowej, jej remontu 

oraz remontu chodników na terenie tejże miejscowości. Powiedziała, że postara się przedstawić  

problem i jeżeli Rada wyrazi zgodę, to prosi o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad popierającego wnioski mieszkańców. Radna poinformowała, że droga 

została „wywyższona” w stosunku do istniejących tam już od dawna posesji. Wspomniała, że 

mieszkańcy interweniowali już od momentu rozpoczęcia prac związanych z budową chodników. 

Zauważyła, iż w niektórych miejscach wjazdy na posesje są zbudowane tak, że wytworzył się  tam 

stopień w wysokości 20 cm i wyżej, który mieszkańcy muszą pokonać wyjeżdżając z własnej 

posesji. Następnie powiedziała, że proszono, aby przedstawiciel Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad bądź inspektor nadzoru budowlanego czy też projektant przyjechał na miejsce  w celu 

rozważenia możliwości dokonania ewentualnych poprawek – niestety nikt się nie pojawił. Na 

zebranie zgłosił się jedynie kierownik ekipy budującej chodniki, które zresztą zostały  wybudowane 

bez zachowania poziomu, a woda z chodników odprowadzana jest na wjazdy i posesje. Chodniki 

są krzywe, a barierki ochronne postawione zostały od strony ogrodzeń.   

  

Radny Jerzy Sądel – poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczenia drogi Krzepice – Panki.  

 

Radny Tomasz Szymański – zwracając się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

zapytał o sprawę związaną z wykonywaniem prześwietleń zębów na terenie Kłobucka. Powiedział, 

iż od ponad dwóch lat nie ma możliwości wykonania takiej usługi. Przypomniał, że kiedyś takie 

prześwietlenie można było wykonać w Przychodni na ul. Staszica. Stwierdził, iż uważa to za 

niedopatrzenie ze strony Dyrektora. Następnie powiedział, że wie, iż zakończono już prace 

związane z usuwaniem ubytków na drogach powiatowych powstałych po okresie zimowym, po 

czym zwrócił uwagę na fatalny stan odcinka drogi z Piły I do Boru Zapilskiego. Oznajmił, iż droga 

ta wygląda tak samo jak w miesiącu marcu czy kwietniu.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

PKT 8 – Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu 

i Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma: 

 

1/ Pismo Pana Henryka Raka z dnia 22 maja 2012 roku skierowane do Przewodniczącego Rady 



Powiatu w Kłobucku 

2/ Pismo Pana Henryka Raka z dnia 22 maja 2012 roku przekazane do wiadomości 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku  

 

3/ Pismo Pana Henryka Raka z dnia 22 maja 2012 roku przekazane do wiadomości 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku 

 

Pan Maciej Kuk – poinformował, że działkę kupiło małżeństwo Alicja i Henryk Rak.   

 

Starosta Roman Minkina – powiedział, że w powyższych pismach pojawiają się kolejne 

pomówienia pod adresem jego osoby. 

 

Radny Zenon Witek – zauważył, iż Starosta jest osobą publiczną. Powiedział również, że Starosta 

jest przewrażliwiony na punkcie swojej osoby. Dodał, że jeżeli nikt go nie chwali, robi to sam. 

Następnie napomknął, iż Pan Rak jest impulsywny.  

 

4/ Pismo Pana Marka Tramś, Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z dnia 26 marca 2012 

roku dotyczące ujednolicenia problematyki i zapobiegania konieczności składania korekt 

oświadczeń majątkowych 

 

5/ Pismo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 2012 roku skierowane do Rady 

Powiatu w Kłobucku – przekazanie uchwały Nr IV/25/2012 Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat 

Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

 

6/ Pismo Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2012 roku – zarządzenie zastępcze stwierdzające 

wygaśnięcie mandatu radnego Tomasza Majchrowskiego 

 

7/ Pismo Państwa Jerzego i Marzeny Krawczyk z dnia 10 czerwca 2012 roku skierowane do 

Przewodniczącego Rady Powiatu  w Kłobucku – skarga na Starostę Kłobuckiego 

 

Radny Zenon Witek – powiedział, że w Kłobucku w nic się nie inwestuje, więc jeżeli ktoś chce coś 

zbudować w tym mieście, to czemu mu na to nie pozwolić.  Zapytał co stoi na przeszkodzie, aby 

nie wydać takiego pozwolenia, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa budowlanego. Radny 

napomknął, iż doszło do niezgody między właścicielem a Urzędem. Następnie zapytał co tam 

miało powstać i dlaczego nie ma na to zgody.  

 

Wicestarosta Henryk Kiepura – wspomniał, że sprawa ta będzie przedmiotem obrad Komisji 



Rewizyjnej. Następnie poinformował, iż zarzuty Pana Krawczyka pojawiły się już po wydaniu 

decyzji przez Starostę. Wyjaśnił, że problem powstał w momencie kiedy sąsiad inwestora, któremu 

zgodnie z kodeksem przysługiwały prawa strony, nie został przez jednego z urzędników Urzędu 

Miasta poinformowany o zamiarze budowy, o warunkach zabudowy – kiedy zobaczył, że 

rozpoczęto przygotowania do budowy, zaczął działać. Wicestarosta zauważył, iż Starostwo wydało 

zgodę na budowę na podstawie wcześniejszej decyzji Burmistrza Kłobucka o warunkach 

zabudowy. Nadmienił, że obecnie sprawa rozpatrywana jest już w Katowicach. Dodał, iż  powstać 

miał pawilon handlowy – rodzaj hurtowni. Napomknął również, że Pan Krawczyk twierdzi, iż ten 

rodzaj działalności będzie dla niego bardzo uciążliwy.   

 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, iż Pan Krawczyk jest sąsiadem inwestora. Dodał, że 

przedmiotowa sprawa znajduje się u Wojewody – trzeba czekać na jego decyzję.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

 

PKT 9 – Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje  

w okresie między sesjami.  

Radna Małgorzata Grzyb – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 

Rady Powiatu w Kłobucku – przedstawiła wnioski Komisji Edukacji. 

 

Kopia wniosków Komisji Edukacji stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

 

Radny Henryk Drabik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku – 

poinformował, że wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z 

wykonania budżetu za 2011 rok zostanie przedstawiony w punkcie 15 porządku obrad.    

 

PKT 10 – Informacja o sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – przedstawił  informację o 

sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Informacja o sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku stanowi załącznik 

do protokołu z sesji.  

 

PKT 11 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2011. 

Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 



rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2011. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 16 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 0 

 

Uchwała Nr 141/XIV/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2011 została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT 12 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Społecznej  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Pan Marian Nowak – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

zmian w regulaminie Rady Społecznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 16 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

Uchwała Nr 142/XIV/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Społecznej  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 13 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2011. 

 

 Uchwała Nr 4100/VI/71/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku VI Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania 



budżetu za 2011 rok. 

Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2011. Przedstawiła również uchwałę Nr 4100/VI/71/2012 z 

dnia 10 kwietnia 2012 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2011 rok. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 19 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2 

 

Uchwała Nr 143/XIV/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za rok 2011 została podjęta i 

stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 14 – Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok. 

Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2011 

rok. 

 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok stanowi załącznik do protokołu z 

sesji.  

 

PKT 15 – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok. 

 

 Uchwała Nr 4100/VI/107/2012 z dnia 14 maja 2012 roku VI Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

 



Radny Henryk Drabik – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok. Następnie 

przedstawił uchwałę Nr 4100/VI/107/2012 z dnia 14 maja 2012 roku VI Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Nie zgłoszono uwag ani zapytań.   

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok oraz uchwała Nr 4100/VI/107/2012 z 

dnia 14 maja 2012 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Kłobucku stanowią załącznik do protokołu z sesji.  

 

PKT 16 – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący Zbigniew Pilśniak – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.  

 

Pan Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 19 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Głosowanie było jawne.  

 

Uchwała Nr 144/XIV/2012 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu została podjęta i 

stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

Starosta Roman Minkina - podziękował Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium. Złożył również 

podziękowania Naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego.   

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Pilśniak – zarządził 10-minutową przerwę w obradach sesji Rady 

Powiatu. 



 

PKT 17 – Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku nt. aktualnej 

sytuacji na rynku pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem. 

Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – przedstawiła 

informację nt. Aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem.  

 

Radny Tomasz Szymański – zapytał czy Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku prowadzi analizę 

bądź kontrolę w zakresie ilości osób, które – po otrzymaniu bezzwrotnej pożyczki ze środków 

Funduszy Pracy – zrezygnowały z prowadzenia działalności po upływie jednego roku. Następnie 

zapytał ile osób, które otrzymały taką pożyczkę w 2010 roku, zrezygnowały z jej prowadzenia po 

upływie roku.   

 

Pani Małgorzata Szymanek – powiedziała, że w chwili obecnej trudno jej udzielić odpowiedzi na to 

pytanie, ponieważ nie chciałaby wprowadzić Radnego w błąd. Zapewniła, iż takie analizy są co 

jakiś czas przeprowadzane. Poinformowała, że badano okresy po kilku latach od chwili przyznania 

środków i te wskaźniki kształtują się bardzo różnie. Dodała, iż taka informacja zostanie 

przygotowana i przesłana Radnemu Szymańskiemu. Następnie wspomniała, że są gminy, gdzie 

duży odsetek osób kontynuuje zatrudnienie stwarzając dodatkowo nowe miejsca pracy.   

 

Radny Tomasz Szymański – powiedział, że posiada informacje, z których wynika, że niektóre 

osoby biorą tę pożyczkę w celu polepszenia swojego domowego budżetu, a nie po to, aby 

prowadzić działalność gospodarczą. Dodała, iż odnosi wrażenie, że niektóre pożyczki są 

przyznawane zbyt pochopnie.  

 

Pani Małgorzata Szymanek – podkreśliła, iż każdy wniosek, który wpływa do Powiatowego Urzędu 

Pracy jest dogłębnie analizowany. Następnie sprostowała, że Urząd Pracy przyznaje dotacje, a nie 

pożyczki. Poinformowała, iż osoba otrzymuje około 20 tys. zł. na uruchomienie działalności 

gospodarczej – jeżeli przez okres 12 miesięcy prowadzi tę działalność, wypełnia wszystkie warunki 

wynikające z umowy, rozlicza się w sposób właściwy z tej dotacji, to ta kwota pozostaje 

bezzwrotna. Zwróciła uwagę, że sytuacji kiedy zachodzi konieczność zwrotu tej dotacji jest 

niewiele. Ponadto zaznaczyła, iż wiele wniosków rozpatrywanych jest negatywnie.  

 

Radny Tomasz Szymański – oznajmił, iż zna niejeden przypadek, kiedy po upływie roku osoby, 

którym przyznano taką dotację, zrezygnowały z prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zapytał ilu osobom od 1 lipca zostaną przyznane staże.  

 

Pani Małgorzata Szymanek – poinformowała, że nabór trwa do 29 czerwca – do tego czasu 



Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski. Dodała, iż trwa rekrutacja dla 200 miejsc stażowych. 

Wyjaśniła, że są to staże organizowane dla 41 osób w ramach projektu unijnego, pozostałe – ze 

środków krajowych. Czas trwania staży będzie wynosił tylko trzy miesiące. Wspomniała, iż 

szczegóły dotyczące naboru zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Pracy. Zauważyła, 

że zainteresowanie jest ogromne – wpłynęło już wiele wniosków.  

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – zapytał kiedy przewidywana jest następna tura staży. 

 

Pani Małgorzata Szymanek – poinformowała, iż w roku bieżącym nie przewiduje się kolejnej tury. 

Powiatowy Urząd Pracy musi się rozliczyć ze środków krajowych do dnia 31 grudnia. Staże 

przewidziane są od września i będą realizowane najpóźniej do grudnia.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

 

PKT 18 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych z powiatu kłobuckiego na lata 2012-2018”. 

Pani Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku – 

przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 

Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu kłobuckiego na lata 2012-2018”. 

 

Radny Zenon Witek – nadmienił, iż przyjemnie słucha się, jak szef mówi o tym, co udało się zrobić. 

Zaznaczył, iż zostało to jednak zrealizowane w ramach wykonywanej pracy. Zapytał czego nie 

udało się zrobić, bo coś takiego na pewno było.  

 

Pani Wiesława Desperak – powiedziała, że nie udało się zabezpieczyć potrzeb wszystkich osób 

niepełnosprawnych. Poinformowała, iż pomoc ta była realizowana, jeżeli chodzi o rehabilitację 

społeczną, na poziomie 60% - czyli 40% wniosków osób niepełnosprawnych nie zostało 

zrealizowanych. Wyjaśniła, że brak realizacji tych wniosków wynikał przede wszystkim z braku 

środków finansowych, po części również z tego, że wnioskodawcy nie spełniali warunków 

merytorycznych czy formalnych do udzielenia takiej pomocy. Dodała, iż były również osoby, które 

po przyznaniu pomocy, z różnych przyczyn, np. osobistych, z niej rezygnowały. Następnie 

wspomniała, że nie udało się wykonać czy zabezpieczyć wszystkich barier architektonicznych, 

dofinansować sprzętu, nie wszystkie dzieci zostały również objęte wsparcie, ponieważ zabrakło na 

to pieniędzy. 

 

Radny Zenon Witek – zauważył, iż nie było w tym winy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie jako osoby zarządzającej – winny był temu brak środków. Napomknął, że być może 

jednak jeszcze czegoś nie udało się zrobić – czego realizacja nie jest zależna od pieniędzy, a od 



innych czynników. Zapytał czy były takie sytuacje.   

Pani Wiesława Desperak – zwróciła uwagę, że w przypadku rehabilitacji społecznej pomoc 

osobom niepełnosprawnym zawsze związana jest z wydatkami – ta pomoc nie jest możliwa bez 

odpowiedniego zabezpieczenia. Podkreśliła, iż jest to zadanie, które nie przynosi dochodów.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 17 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 17 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Uchwała Nr 145/XIV/2012 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych z powiatu kłobuckiego na lata 2012-2018” została podjęta i stanowi 

załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 19 – Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim. 

Pani Wiesława Desperak – przedstawiła informację w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 

w Powiecie Kłobuckim.  

 

Radny Piotr Derejczyk – poprosił o rozszerzenie części trzeciej przedstawionej informacji 

dotyczącej wniosków końcowych. 

 

Pani Wiesława Desperak – powiedziała, że kwestia ta była konsultowana z osobą, która 

opracowała to sprawozdanie – nie kazano wpisywać wniosków końcowych. Nadmieniła, iż jest to 

program pilotażowy. Następnie powtórzyła, że wnioski nie zostały zapisane, ponieważ Ministerstwo 

tego nie wymagało. Napomknęła również, iż sprawozdanie to zostało opracowane w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że jeżeli dysponuje się danymi statystycznymi, to warto byłoby 

zastanowić się nad oceną zasobów pomocy społecznej. Zaproponował, aby Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła wnioski, które nie zostały wpisane do 

powyższej informacji - chyba, że tych wniosków po prostu nie ma.  

 

Pani Wiesława Desperak – powiedziała, że stan zasobów, jeżeli chodzi o pomoc społeczną w 



Powiecie, to nie tylko ludzie, ale również ośrodki wsparcia typu domy pomocy społecznej czy 

ośrodki wsparcia dla osób starszych; to również zwiększenie kadry specjalistycznej dla 

organizatora pieczy zastępczej. Dodała, iż są to wnioski, na realizację których potrzebne są 

pieniądze i nakłady, i na które potrzebna jest także zgoda i poparcie zarówno radnych, jak i 

Zarządu Powiatu. Następnie zauważyła, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny może być 

inspiratorem, ale decyzje uchwałodawcze podejmuje Rada, zaś wykonawcą jest Zarząd. Ponadto 

napomknęła, iż nie wie czy Powiat stać by było na rozwiązania tego typu. Wspomniała, że 

zastanawiano się nad pozyskaniem środków z zewnątrz na realizację ośrodków wsparcia dla 

różnego rodzaju osób dotkniętych dysfunkcjami – póki co nie ma jednak na to szans.    

 

Radny Piotr Derejczyk – stwierdził, iż powyższa odpowiedź mija się jakby z jego pytaniem. 

Powtórzył, że jeżeli posiada się informację o zasobach, to na podstawie tych zasobów powinno się 

wyciągać pewne wnioski – nawet jeżeli nie trzeba ich formułować. Nadmienił, że być może istnieje 

potrzeba utworzenia kolejnego warsztatu terapii zajęciowej, być może trzeba zatrudnić dodatkową 

osobę w PCPR. Zaznaczył, iż te dane powinny być opracowane.  

 

Pani Wiesława Desperak – powiedziała, że w przyszłości na pewno to zrobi.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

 

Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim stanowi 

załącznik do protokołu z sesji.  

 

PKT 20 – Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2011 roku. 

Radny Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku – przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2011 roku. 

 

Radny Piotr Derejczyk – zapytał o przyczyny niskiej oceny wniosku Parafii rzymsko-katolickiej  

pw. Św. Mikołaja w Wilkowiecku  

 

Radny Maciej Biernacki – wyjaśnił, że zadnie dotyczyło realizacji pomnika Św. Mikołaja w 

Wilkowiecku. Wspomniał, iż w ofercie została zaplanowana kwota 22 tys. zł. Następnie powiedział, 

że komisja oceniająca to zadanie stwierdziła, iż jego realizacja – zgodna z założeniami podmiotu 

zgłaszającego – nie jest możliwa. Stąd ta niska ocena. Zaznaczył również, że kwota przeznaczona  



w tym działaniu była za mała, żeby w ogóle takie zadanie można było zrealizować.  

Radny Piotr Derejczyk – poprosił o przybliżenie sposobu oceny.  

 

Radny Maciej Biernacki – oznajmił, iż nie ma przy sobie wyników prac Komisji – może jednak 

Radnemu przedłożyć taką informację. Dodał, że z protokołu z posiedzenia komisji będzie wynikało 

dlaczego tak się stało.   

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

 

PKT 21 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. 

Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. Następnie 

poinformował, że w związku z zaprzestaniem prowadzenia punktu aptecznego w Zajączkach II, 

będzie wnosił o wprowadzenie poprawki do powyższego projektu uchwały.  

 

Radny Piotr Derejczyk – nadmienił, iż  uwaga o tym, że całonocna opieka medyczna pełniona jest 

w dwóch miejscach Powiatu, czyli w Krzepicach i w Kłobucku jest jego zdaniem bardzo na miejscu 

– powinno się dążyć do tego, aby w jednym czasie dyżurowała zarówno apteka w Kłobucku, jak i w 

Krzepicach. Zapytał czy Rada ma do tego uprawnienia władcze, czy może to egzekwować. 

 

Radny Maciej Biernacki – powiedział, iż zgadza się z tym, że taki model byłby najlepszy. Zwrócił 

jednak uwagę na duży opór ze strony aptekarzy, którzy w ogóle nie są zainteresowani pracą w 

porze nocnej. Następnie poinformował, że nie ma przepisu, który mówiłby, iż Rada może wyciągać 

jakiekolwiek sankcje. Napomknął, że ewentualnie można by się pokusić o cofnięcie licencji, jednak 

w jego ocenie byłyby to zbyt drastyczne kroki. Ponadto zauważył, że kiedyś na terenie powiatu 

funkcjonowało znaczniej mniej aptek – kiedyś w Kłobucku były trzy apteki, obecnie jest ich osiem. 

Dodał, iż na terenie Powiatu działa aktualnie 27 aptek. Zaznaczył, iż podmiotów zainteresowanych 

zyskiem jest więcej, populacja natomiast się nie zwiększyła.   

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Sądel – wspomniał, że w Zajączkach II są dwa punkty apteczne. 

Zapytał który z nich został zlikwidowany.  

 

Radny Maciej Biernacki – poinformował, że w dniu 20 czerwca br. wpłynęło pismo o likwidacji  

z dniem 19 czerwca punktu aptecznego w miejscowości Zajączki II przy ul. Nowa Wieś 19. 

Powiedział, iż będzie wnioskował do Komisji Uchwał i Wniosków o wykreślenie pozycji 29 z 

projektu uchwały. Dodał, że ten punkt apteczny nie jest ujęty jako punkt pracujący w porze nocnej.  

 



Radny Zenon Witek – zapytał czy w licencji zawarte jest obwarowanie, iż właściciel apteki jest 

zobowiązany do pełnienia dyżurów nocnych. Zauważył, że jeżeli nie ma takiego zapisu, to nie ma 

sensu w ogóle nad tym debatować. Powiedział, że skoro istnieje obowiązek zapewnienia przez 

Starostę dyżurów nocnych, to Zarząd Powiatu powinien otworzyć aptekę czynną 24 godziny na 

dobę.  

 

Radny Maciej Biernacki – powiedział, że przepis jest nieżyciowy, a następnie poinformował, iż 

licencja udzielana jest na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Przytoczył treść ust. 1 art. 94  

prawa farmaceutycznego, który stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w 

porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy. Zacytował także ust. 2 art. 94   

mówiący, iż rozkład ten ustala w drodze uchwały Rada Powiatu. Radny Maciej Biernacki 

napomknął, iż ma opinię radcy w tej sprawie. Ponadto zauważył, że w myśl art. 86  ustawy Prawo 

farmaceutyczne apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione 

świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne. Dodał, że czytając go łącznie z art. 94, podmioty 

te muszą się liczyć z tym, iż w prowadzenie apteki wkalkulowany jest także obowiązek pracy w 

porze nocnej. Powtórzył, że rozkład ten ustala Rada – Starosta i Zarząd nic do tego nie ma; 

nigdzie nie ma żadnej delegacji, że Zarząd musi się poczuwać do jakiegoś obowiązku, do 

rekompensaty finansowej. Napomknął również o wyrokach sądów administracyjnych. Wspomniał, 

że były podmioty, które skarżyły uchwały rad – wojewódzkie sądy administracyjne oddalały te 

skargi.  

 

Radny Piotr Derejczyk – powiedział, że treść przywołanych wyżej przepisów prawa 

farmaceutycznego jest dla niego jasna. Wynika z nich, iż to Rada ustala dyżury – powinno się 

oczywiście pytać podmioty zarządzające aptekami i ustalać to w ramach konsultacji z nimi. Rada  

ma jednak prawo wymagać od nich pewnych rzeczy. Jest to bowiem działalność regulowana, na  

prowadzenie której podmioty te uzyskały konkretne pozwolenie.  

 

Radny Zenon Witek – nadmienił, że skoro Rada Powiatu ustala dyżury, to należałoby ustalić, iż 

apteki w miastach Kłobuck i Krzepice mają obowiązek pełnić dyżur nocny – a czy to się komuś 

opłaca czy nie, to już jest jego sprawa.  

 

Radny Maciej Biernacki – zauważył, że tak jest zapisane w uchwale. Nadmienił, iż wzięto pod 

uwagę to, że działalność ta faktycznie jest deficytowa. Dodał, że dyżury te będą zapewnione. 

Wspomniał również, iż oczekiwanie podmiotów prowadzących apteki było nawet takie, aby gminy 

zwalniały ich z podatku, żeby Burmistrz Kłobucka i Krzepic zwalniał z podatku. Radny podkreślił, 

że nie jest to zadanie gmin, burmistrzów. Stwierdził, iż rozkład godzin pracy aptek powinna ustalać 

np. Okręgowa Rada Aptekarska albo jakiś inny podmiot. Następnie zawnioskował, aby z wykazu 



wykreślić pozycję numer 29 – chodzi o punkt apteczny w Zajączkach II. 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.   

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany.   

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 16 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 13 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2 

 

Uchwała Nr 146/XIV/2012 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego  została podjęta i stanowi załącznik do 

protokołu z sesji. 

 

PKT 28 – Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 12oo). 

Nie było. 

 

PKT 22 – Podjęcie uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 

Starosta Roman Minkina – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie 

delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały  nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 16 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 16 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Uchwała Nr 147/XIV/2012 w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Kłobuckiego  została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 23 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok. 

Pani Katarzyna Kurowska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie zmian 



w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 15 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 15 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Uchwała Nr 148/XIV/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok 

została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 24 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego budowy chodników. 

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – przedstawił wraz z 

uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego budowy chodników. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 15 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 15 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Uchwała Nr 149/XIV/2012 w sprawie powierzenia Gminie Popów zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodników została podjęta i stanowi 

załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 25 – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego wykonania projektu i remontu chodników przy 

drogach powiatowych. 

Pan Tadeusz Pułka – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie powierzenia 



Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego wykonania projektu i 

remontu chodników przy drogach powiatowych. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 15 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 15 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Uchwała Nr 150/XIV/2012 w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego  

z zakresu dróg publicznych  dotyczącego wykonania projektu i remontu chodników przy 

drogach powiatowych została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

PKT 26 – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku. 

Radny Maciej Biernacki – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 2 

w Kłobucku. 

 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań. 

 

Radny Andrzej Kała – odczytał treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały. 

Głosowało 15 radnych, w tym : 

 głosów „ za „ - …………………… .oddano 15 

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

 głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 0 

 

Uchwała Nr 151/XIV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku została 

podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

 



 

PKT 27 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

Pan Tadeusz Pułka –  odpowiadając na pytanie dotyczące przebudowy drogi Ostrowy nad Okszą – 

Kocin Stary powiedział, że Powiat Częstochowski przebudował swój odcinek. Nadmienił, iż 

wykonane to zostało na dosyć wysokim poziomie. Dodał, że Powiat Kłobucki czeka na zwrot 

ostatnich środków tego dużego projektu – na mocy zwartego porozumienia Częstochowa ma 

zwrócić środki w wysokości ponad 700 tys. zł. Napomknął, iż jest sugestia, aby przeznaczyć te 

środki na odcinek po stronie Powiatu Kłobuckiego. Odnosząc się do pytania Radnego Tomasza 

Szymańskiego powiedział, że ten odcinek zostanie dokończony w przyszłym tygodniu – zostały 

praktycznie niewielkie fragmenty.   

 

Radny Piotr Derejczyk – poprosił, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odniósł się do jego 

pytania. Przypomniał, że na sesjach wielokrotnie padało, że inwestycja ta będzie realizowana 

wspólnie – Powiat Częstochowski miał przebudowywać ten odcinek wspólnie z Powiatem 

Kłobuckim. Zapytał dlaczego zrobił to sam. Następnie poprosił, aby Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg przedstawił mu pisemne porozumienie mówiące o tym, że środki w wysokości  

700 tys. zł. mają wrócić do Powiatu Kłobuckiego. Zapytał również czy wspomniane porozumienie 

zawiera zapis, że środki te zostaną przeznaczone na przebudowę drogi Stary Kocin.  

 

Pan Tadeusz Pułka – poinformował, że Powiat Częstochowski realizował to zadanie ze środków 

powodziowych. Nadmienił, iż nie wie jakim sposobem Częstochowa otrzymała te środki, bo jest to 

jeden numer drogi, a nie objęło to odcinka Powiatu Kłobuckiego. Następnie powiedział, że 

porozumienie zawiera następujący zapis: na cel wskazany przez Powiat Kłobucki. Dodał, że z tego 

co wie, jest zapatrywanie, aby wspomniane środki przeznaczyć na ten odcinek.  

 

Radny Piotr Derejczyk – wyraził nadzieję, że otrzyma kopię powyższego porozumienia.  

 

Starosta Roman Minkina – odpowiadając na zapytanie Radnej Danuty Strugińskiej powiedział, że 

czeka na stanowisko Gminy Opatów, do którego dołączy również Powiat. Dodał, iż będą 

podejmowane starania w celu wykazania wszystkich uchybień wskazanych przez mieszkańców. 

Nadmienił również, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie odpowiedziała na 

prośby i uwagi radnych Gminy Opatów. Wyjaśniając kwestię dotyczącą rozliczenia drogi Krzepice 

– Panki poinformował, że ten kawałek drogi stanowi część projektu kluczowego 7.1.1. Napomknął, 

iż Powiat Kłobucki jest w partnerstwie z Powiatem Częstochowskim, a w chwili obecnej znajduje 

się w trakcie całkowitego rozliczenia. Starosta zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie widzi 

zagrożenia, aby środki, które miały zostać przekazane Powiatowi z Urzędu Marszałkowskiego, 

miały zostać pomniejszone o kwotę około 2,5 mln zł. - tyle kar miała bowiem naliczona firma 

Wadrox, która nie wykonała  w terminie pewnych robót. Następnie wspomniał, iż Firma Wadrox 



złożyła do sądu wniosek o upadłość. 

Pan Marian Nowak – odpowiadając na pytanie Radnego Tomasza Szymańskiego powiedział, że 

do upadku rentgenów przyczynił się NFZ, który w roku 2009 zaczął wymagać od gabinetów 

stomatologicznych starających się o nowe kontrakty, aby były one wyposażone we własne aparaty 

RTG. Nadmienił, iż obecnie sytuacja wygląda tak, że część stomatologów ma swoje gabinety RTG, 

a część nie. Następnie podkreślił, iż nie jest tak, że na terenie Powiatu Kłobuckiego nie ma RTG, 

bo są gabinety stomatologiczne, które je mają. Aparat rentgenowski ma np. gabinet Pana 

Otwinowskiego, taki aparat znajduje się również w Rębielicach. Pan Marian Nowak wyjaśnił, że 

historia aparatu zębowego ZOZ-u zakończyła się w 2010 roku – aparat był wyeksploatowany, 

naprawa była nieopłacalna, uległ on więc likwidacji, a zakup nowego nie wchodził wówczas w grę. 

Zauważył ponadto, iż popyt na te usługi nie jest duży – taka inwestycja na terenie Powiatu 

Kłobuckiego jest nieopłacalna, zwłaszcza, że na terenie Powiatu nie ma poradni ortodontycznej.     

 

Radny Tomasz Szymański – powiedział, że prywatne gabinety stomatologiczne wykonujące 

zdjęcia rentgenowskie pobierają za te usługi opłaty rzędu 10 zł.  – 15 zł. Oznajmił, iż niepokoi go 

fakt, że na terenie Kłobucka nie ma aparatu, dzięki któremu każdy obywatel mógłby wykonać takie 

zdjęcie bezpłatnie. Dodał, iż osoby kierowane są do Częstochowy, co jest jego zdaniem nie w 

porządku biorąc pod uwagę np. odległość tych dwóch miast.  

 

Pan Marian Nowak – zwrócił uwagę, iż ZOZ również wykonywał zdjęcia rentgenowskie odpłatnie. 

Stwierdził, że jest to kwestia rozliczeń – czy płaci za to gabinet stomatologiczny zlecający czy sam 

pacjent. Następnie zaznaczył, iż nie jest to świadczenie fundowane przez NFZ – trzeba to wliczyć 

w koszt procedury i praktyka jest taka, że pacjenci za to płacą. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 

podkreślił również, że wszystko co dotyczy rentgena i promieni rentgenowskich obwarowane jest 

przepisami – jest to promieniowanie szkodliwe i wymagane jest tu zlecenie lekarza.  

 

Radny Zenon Witek – nadmienił, iż problem dotyczący rentgena będzie już niedługo rozwiązany, 

ponieważ stomatolog Otwinowski buduje potężne centrum. Dodał, że podejrzewa, iż będzie ono 

spełniało wszystkie obwarowania dotyczące RTG. Następnie napomknął, że do Częstochowy nie 

jest aż tak daleko. 

 

Radny Tomasz Szymański – zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej z prośbą, aby 

personel wykonujący zdjęcia rentgenowskie w szpitalu był poinformowany, gdzie na terenie 

Powiatu Kłobuckiego można wykonać zdjęcie RTG zębów. Zauważył również, że nie wszystkich 

stać na przejazd do Częstochowy.  

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że postara się zebrać takie informacje i podać je do publicznej 

wiadomości.  



 

Starosta Roman Minkina – nadmienił, że taki rentgen zaczął funkcjonować w Przychodni Nr 1  

w gabinecie Pana Roberta Robaka.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań. 

 

PKT 29 – Wnioski i oświadczenia Radnych. 

Nie było. 

 

PKT 30 – Zakończenie XIV Sesji Rady Powiatu. 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący 

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

Rady Powiatu w Kłobucku.  

                                      

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu  

                                                                                                              w  Kłobucku 

                                                                                                          Zbigniew Pilśniak 

Protokołowała: 

Kamila Serwińska  

 

 

 

 


