PROTOKÓŁ Nr XXIII/2004
Z XXIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 7 lutego 2005r.
W dniu 7 lutego 2005r. o godz. 1100 w Urz dzie Miasta i Gminy w Kłobucku
przy ul. 11-go Listopada 6 rozpocz ła si

XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W

obradach uczestniczyło Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego oraz zaproszeni go cie
według zał czonych list obecno ci.
Obrady Sesji prowadził Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady
Powiatu w Kłobucku oraz Pan Tadeusz Wieczorek - Wiceprzewodnicz cy Rady
Powiatu w Kłobucku.
1.

Otwarcie sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocno ci Sesji

3.

Przyj cie proponowanego porz dku obrad.

4.

Przyj cie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.

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

7.

Informacja Przewodnicz cych Komisji o wnioskach podj tych przez Komisje
w okresie mi dzy sesjami.

8.

Interpelacje i zapytania radnych.

9.

Informacja

o

działalno ci

Pa stwowej

Inspekcji

Ochrony

Ro lin

i Nasiennictwa na terenie powiatu kłobuckiego w 2004 rok.
10. Informacja

Komendanta

Powiatowego

PSP

w

Kłobucku

o

stanie

bezpiecze stwa po arowego i podejmowanych działaniach prewencyjnych na
terenie powiatu kłobuckiego w 2004 roku.
11. Informacja

Komendanta

Powiatowego

Policji

w

Kłobucku

o

stanie

bezpiecze stwa i porz dku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego za
okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.
12. Podj cie uchwały w sprawie przyj cia sprawozdania z działalno ci Komisji

Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego za 2004 rok..
13. Sprawozdania Komisji stałych o działalno ci w 2004 roku.
14. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiat.
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15. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych

Rady Powiatu w Kłobucku.
16. Podj cie

uchwały w sprawie przyj cia protokołu z kontroli Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
17. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej

poprzez likwidacj

komórek organizacyjnych Zespołu i ograniczenia

działalno ci podstawowe.
18. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Planu finansowego

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym” w Kłobucku na 2005 rok.
19. Podj cie

uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005
rok.
20. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005

rok.
21. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005

rok
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Zako czenie XXIII Sesji.

PRZEBIEG POSIEDZENIA
AD. p.1
Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył
obrady – XXIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarz d powiatu
oraz uczestnicz cych go ci.
AD. p.2
Pan Władysław Serafin – po zapoznaniu si z list obecno ci stwierdził, e na 21
radnych ustawowego składu rady jest obecnych 17, wobec czego wszystkie
podejmowane uchwały b d prawomocne.
AD. p.3
Pan Władysław Serafin – przedstawił porz dek obrad Sesji.
Nast pnie poddał pod głosowanie przedstawiony porz dek obrad sesji.
Głosowało 17 radnych, w tym:
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•
•
•

głosów „za” - ................................................................oddano 17
głosów „ wstrzymuj cych si ”- .................................oddano 0
głosów „przeciw” - ......................................................oddano 0

Porz dek został przyj ty jednogło nie.
AD. p. 4
Pan Władysław Serafin – zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu z XXII sesji
Rady Powiatu.
W zwi zku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.
Protokół z XXII sesji został przyj ty jednogło nie.
AD. p.5
Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków.
Pan Henryk Mach – zrezygnował z udziału w pracy w Komisji Uchwał i Wniosków z
uwagi na nieobecno na sesji radnego klubu PoiPS i zaproponował, aby w to miesjce
został zgłoszony do pracy w Komisji radny z innego klubu.
Zgłoszono trzy kandydatury
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast puj cy Radni:
1. Przewodnicz cy – Mieczysław SZEWCZYK
2. Członek – Wiesław DRYNDA
3. Członek – Władysław OWCZAREK
AD. p.6
Pan Władysław Serafin – poprosił Starost o przedstawienie informacji z działalno ci
Zarz du z okresu mi dzy Sesjami.
Informacj o pracy Zarz du Powiatu za okres od 20 grudnia 2004 roku do 6 lutego
2005 przedstawił Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak.
Tre

informacji stanowi integraln cz

niniejszego protokołu.

Pan Henryk Mach – zapytał, czy został opracowany i wdro ony plan kontroli
starostwa powiatowego w Kłobucku na 2005 rok.
Pan Dariusz Desperak – odpowiedział, e plan kontroli został opracowany i
zatwierdzony przez Zarz d Powiatu w Kłobucku.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jaka kwota została wydana z rezerwy celowej
i na co została przeznaczona.
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Pan Dariusz Desperak – odpowiedział, e zostało przeznaczone 2 tys. zł z rezerwy
o wiatowej dla dzieci na wyjazd do Karpacza i Rajczy na zawody w biegach
narciarskich.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jakie działania zostały podj te przez Zarz d
Powiatu w sprawie wyja nienia stypendiów.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e to nie jest punkt dotycz cy składania
wniosków i interpelacji, poprosił o respektowanie przyj tego porz dku obrad sesji.
Podkre lił, e jest w tym punkcie przedstawiana informacja Starosty o działalno ci
Zarz du w okresie mi dzy sesjami, a zapytania i interpelacje mo na składa
w kolejnym punkcie.
Pan Henryk Mach – powiedział, e jest to tematyka zwi zana z wszelka działalno ci
Zarz du Powiatu jak prowadził w okresie mi dzy sesyjnym, wi c zgłoszenie
takiego zapytania w tym miejscu jest zasadne.
Pan Władysław Serafin – powiedział, e nie podziela uwagi Radnego Henryka
Macha i je li s jakie pytania to powinny dotyczy działalno ci Zarz du z okresu
mi dzy sesjami, odno nie odbytych spotka Starosty, ustale Zarz du.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jakie s ustalenia mi dzy Starost
Cz stochowskim, a Starost Kłobuckim dotycz ce budowy drogi Kocin Stary –
Ostrowy.
Pan Dariusz Desperak - odpowiedział, e nie ma jeszcze konkretnych ustale .
Ponadto spotkanie Starostów miało charakter poznania swoich powiatów. Jednak na
spotkaniu tym ustalono, e w budow drogi Kocin Stary – Ostrowy finansowo
zaanga uj si Powiat Cz stochowski – Powiat Kłobucki oraz Gminy Mied no
i Mykanów.
Pan Henryk Mach – zapytał, jak Pan Starostwa skomentuje wypowied Rzecznika
Prasowego Starostwa Cz stochowskiego, który powiedział, e droga ta zostanie
wybudowana w tym roku.
Pan Dariusz Desperak – odpowiedział, e na terenie Powiatu Cz stochowskiego w
2004 roku został wybudowany 1km tej drogi z wykorzystaniem dopłaty z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Równie w 2005 roku b dzie realizowana ta inwestycja
w ramach tego samego funduszu.
Pan Marek Sroka – powiedział, e realizacja drogi Kocin Stary – Ostrowy po stronie
Powiatu Kłobuckiego zostanie umieszczona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
dla Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok.
Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy
z termomodernizacj ZOZ – u.

Zarz d podj ł jakie działania zwi zane
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Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e odpowied w tej sprawie zostanie
udzielona w punkcie dotycz cym interpelacji i zapyta radnych.
Pan Henryk Mach – podkre lił, e Radny Mieczysław Chwałczyk zapytał, czy
zostały podj te przez Zarz d jakie działania dotycz ce termomderizacji ZOZ – u.
Pan Władysław Serafin – ponownie podkre lił,
działalno Zarz du w okresie mi dzy sesjami.

e punkt obecnie referowany to

Pan Władysław Serafin – zło ył podzi kowania na r ce Wójtów i Burmistrzów
naszego powiatu za udzielone dotacje finansowe w celu realizacji Programu
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Chorób Układu Kr enia.
Pan Andrzej Kucharczyk – Wójt Gminy Przystaj - podzi kował w imieniu
mieszka ców z terenu Gminy Przystaj , zaznaczył, e była to bardzo wa na
inicjatywa, a ka dy obywatel powinien dba o swoje zdrowie.
Nie było wi cej pyta .
AD. p.7
Pan Władysław Serafin– poprosił Przewodnicz cych Komisji
stałych
o przedstawienie wniosków podj tych przez Komisje w okresie mi dzy sesjami.
Pan Waldemar Robak – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Kłobucku przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2005 roku
w sprawie przestrzegania zapisów statutowych dotycz cych
przyjmowania
wniosków Komisji przez Rad Powiatu.
Pan Henryk Mach – odniósł si do przedstawionego wniosku. Zwrócił uwag , e
je li komisja rozpatruje jak
spraw to zostaje wypracowany wniosek, który
powinien trafia na Rad i zosta poddany głosowaniu. Dodał, e do tej pory
wszystkie wnioski zostaj tylko odczytywane na forum Rady, a Radni nie wiedz co
si z nimi dalej dzieje.
Pan Władysław Serafin – cytuj c odpowiednie zapisy Statutu Powiatu Kłobuckiego
stwierdził, e wszystkie procedury dotycz ce zgłaszania i głosowania wniosków s
w nim uj te i nie ma potrzeby dodatkowego głosowania.
Pan Waldemar Robak – zwrócił uwag , e na ostatnim szkoleniu, które odbyła
Komisja Rewizyjna wyra nie zostało zaznaczone, e wnioski podejmowane przez
Komisje Rewizyjn powinny by głosowane podczas obrad sesji.
Pan Władysław Serafin – zwrócił si z pro b do Starosty Kłobuckiego
o przygotowanie opinii prawnej w sprawie – „czy w wietle obowi zuj cych
przepisów tj. ustawy o samorz dzie powiatowym i Statutu Powiatu Kłobuckiego
wnioski podejmowane przez Komisje powinny by przyjmowane przez Rad , staj c
si tym samym wnioskami Rady”.
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Nie zgłoszono wi cej uwag i zastrze e .
AD. p.8
W punkcie obejmuj cym zapytania i interpelacje radnych głos zabrał –
Pan Mieczysław Chwałczyk ponownie precyzuj c zapytanie jakie działania zostały
podj te przez Zarz d Powiatu w zwi zku z termomodernizacj ZOZ–u w Kłobucku.
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i zdrowia odpowiedział, e został wykonany audyt dla szpitali w Krzepicach
i w Kłobucku oraz Przychodni Nr 1 w Kłobucku. W tym roku równie zostanie
przygotowany projekt termomodernizacyjny w/w obiektów. Ponadto odniósł si do
zapytania w sprawie stypendiów. Poinformował,
e pismo z Urz du
marszałkowskiego dotycz ce formy wypłaty stypendiów dla uczniów szkół rednich
zostało napisane z dat 4 stycznia 2005 roku, do Starostwa Powiatowego w Kłobucku
dotarło 10 stycznia, a 11 stycznia zostało rozesłane do szkół co jest potwierdzone
wydrukiem faksu. Na naradzie Dyrektorów Szkół ze Starost , Dyrektorzy
potwierdzili fakt otrzymania w/w pisma i przekazania pracownikom
administracyjnym,
którzy
udzielali
stosownych
informacji
osobom
zainteresowanym. Pan Naczelnik poinformował równie , e refundowane b d
rachunki wysławione po 15 wrze nia 2005 roku.
Nie zgłoszono wi cej interpelacji i zapyta .
AD. p.9
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji nt. działalno ci
Pa stwowej Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa na terenie powiatu
kłobuckiego w 2004 roku.
Pan Jerzy Bułacz – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony rodowiska
przedstawił informacj , która stanowi integraln cz
protokołu.
Poinformował, e Inspekcja podlega ministrowi wła ciwemu do spraw rolnictwa. Do
zada Inspekcji nale y ochrona ro lin uprawnych przed organizmami szkodliwymi
oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu si
tych organizmów, zapobieganie
zagro eniom dla zdrowia ludzi, zwierz t oraz dla rodowiska, które mog powsta
w wyniku obrotu i stosowania rodków ochrony ro lin, a tak e kontrola
wytwarzania i obrotu materiałem siewnym. Zadania te na terenie powiatu
kłobuckiego wykonuje Oddział w Kłobucku, licz cy 4 pracowników, natomiast
bezpo redni nadzór nad prac oddziału sprawuje Delegatura w Cz stochowie.
Pan Władysław Owczarek – zapytał, ile zostało zło onych wniosków o zalesienie
i czy wystarczy rodków.
Pan Jerzy Bułacz – odpowiedział, e zadania zwi zane z zalesieniami przej ła
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a szczegółow informacje
przedło y na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony rodowiska.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono, nie wnoszono równie uwag do
informacji.
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AD. p.10
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji o stanie
bezpiecze stwa po arowego i podejmowanych działaniach prewencyjnych na
terenie powiatu kłobuckiego w 2004 roku.
Pan Zbigniew Desperak – Zast pca Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku
przedstawił informacj , która stanowi integraln cz
protokołu.
Przedstawił ogóln charakterystyk powiatu kłobuckiego i zagro enia wyst puj ce
na jego terenie. Wyja nił podstawy funkcjonowania Krajowego Systemu
Ratowniczo–Ga niczego w oparciu o akty prawne. Poinformował, e Krajowy
System Ratowniczo–Ga niczy jako element bezpiecze stwa wewn trznego pa stwa
w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa, zgodnie z nowymi uregulowaniami
prawnymi funkcjonuje na trzech poziomach - krajowym, wojewódzkim
i powiatowym. W powiecie kłobuckim skupia on jednostk Pa stwowej Stra y
Po arnej oraz 18 wytypowanych jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych.
Wymienił jednostki wchodz ce w skład struktury KSRG, które zawarte s
w niniejszej informacji. Podkre lił, e przeprowadzone kontrole kompleksowe
w osiemnastu jednostkach OSP wł czonych do KSRG dowodz , e stra acy ww.
jednostek posiadaj przeszkolenie w zakresie kursu szkolenia szeregowców,
dowódców
OSP, naczelników OSP obsługi pił spalinowych do drewna,
radiooperatorów oraz cz ciowo w zakresie ratownictwa przedmedycznego i obsługi
agregatów pr dotwórczych.
Pan Mieczysław Chwałczyk – poprosił uszczegółowienie punktu 7 – dotacje na
remont.
Pan Zbigniew Desperak – powiedział, e bud et pa stwa okre la na jakie zadania
rodki pieni ne maj zosta przeznaczone. Zaznaczył, e s to przede wszystkim
remonty, które dotycz wszystkich obiektów gara owych, aby mogły spełnia
wymogi, które s zawarte w Systemie Ratownictwa Krajowego.
Pan Henryk Mach – powiedział, e w czerwcu 2003 roku została podj ta uchwała
w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przest pczo ci oraz Ochrony
Bezpiecze stwa Obywateli i Porz dku Publicznego, a jednym z punktów tego
programu jest zorganizowanie sekcji ratownictwa wodnego przy OSP w Kalei.
Zaznaczył, e koszt przeznaczony na realizacj tego zadania to 32 tys. zł, zapytał w
zwi zku z tym jak ta sprawa wygl da na dzie dzisiejszy.
Pan Zbigniew Desperak – odpowiedział, e sprawozdanie z działalno ci
Powiatowego Programu Zapobiegania Przest pczo ci oraz Ochrony Bezpiecze stwa
Obywateli i Porz dku Publicznego zostanie przedstawione na czerwcowej Sesji Rady
Powiatu. Nast pnie poinformował, e je li chodzi o typow sekcj ratownictwa
wodnego poł czon z grup nurkow to takowej nie ma. Powiedział, e nie było to
mo liwe ze wzgl du na procedury prawne. adne rodki finansowe nie zostały
przekazane na ten cel do OSP w Kalei. Nie mniej jednak jednostka ta we własnym
zakresie zakupiła łód motorow oraz skuter wodny i szkoli ratowników wodnych
na Zbiorniku w Ostrowach.
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Pan Henryk Mach – powiedział, e w takim układzie takowej sekcji ratownictwa
wodnego nie ma.
Pan Zbigniew Desperak – odpowiedział, takiej profesjonalnej sekcji ratownictwa
wodnego powiat nie posiada.
Pan Henryk Mach –zapytał z jakich funduszy i kto finansuje działalno
jest partycypacja kosztów PSP .

OSP. Jaka

Pan Zbigniew Desperak – odpowiedział,
e na terenie Powiatu Kłobuckiego
znajduje si 69 jednostek OSP, z czego 18 wł czonych jest w Krajowy System
ratownictwa. Jednostki OSP b d ce w systemie otrzymuj coroczne dofinansowanie
z bud etu pa stwa, w zale no ci od wyjazdów do zdarze w danym roku.
Natomiast pozostałe rodki przekazywane s przez gminy, b d wypracowane
przez samych stra aków.
Pan Henryk Mach – powiedział, e w roku zostało skontrolowane 33 obiekty
u yteczno ci publicznej i stwierdzono 77 nieprawidłowo ci. Natomiast w roku 2004
skontrolowanych zostało 41 tych obiektów, ale stwierdzono a
141
nieprawidłowo ci. Zapytał czego dotycz te nieprawidłowo ci.
Pan Zbigniew Desperak – odpowiedział, e kontrole dominuj w obiektach
u yteczno ci publicznej, zamieszkania zbiorowego, lasach. Zakłady stosuj ce
toksyczne rodki przemysłowe, dyskoteki, obiekty zamieszkania zbiorowego obj te
s doroczn kontrol . Pozostałe obiekty przemysłowe i magazynowe, stacje paliw
kontrolowane s w dłu szych odst pach czasowych. Ponadto poinformował, e ilo
wszystkich przeprowadzonych kontroli utrzymuje si na porównywalnym poziomie
w okresach 4 ostatnich lat i przekracza 100 kontroli w roku. Ilo
decyzji
pokontrolnych waha si wokół 50 w roku. Liczba odbiorów zale y od ilo ci
oddawanych do u ytkowania obiektów budowlanych w stosunku do których istnieje
obowi zek zaj cia stanowiska przez PSP przed oddaniem do u ytkowania.
Podkre lił, e wyniki kontroli wskazuj , e najwi cej nieprawidłowo ci dotyczy
wyposa enia w podr czny sprz t ga niczy i przeciwpo arowych instalacji
wodoci gowych – wewn trznych, stanu dróg ewakuacyjnych – dro no ci,
oznakowania, wystroju, braku instrukcji post powania na wypadek po aru i
instrukcji bezpiecze stwa po arowego, braku okresowych bada
instalacji
u ytkowych oraz zaopatrzenia wodnego. Natomiast czynno ci kontrolno –
rozpoznawcze w lasach ujawniaj nieprawidłowo ci w utrzymaniu pasów
przeciwpo arowych, braku oznakowania tablicami informacyjnymi wjazdów do
lasu, niedostateczny stan utrzymania nawierzchni dróg le nych. Nale y jednak
podkre li , e przeprowadzone kompleksowe kontrole w 18 jednostkach OSP
wł czonych do Krajowego Systemu ratowniczo – Ga niczego, dowodz zasadno
tej formy nadzoru prowadzonego przez Jednostk Ratowniczo – Ga nicz Komendy
Powiatowej PSP w Kłobucku. Analiza uzyskanego materiału pozwala stwierdzi , e
stra acy ww. jednostek posiadaj przeszkolenie w zakresie kursu szkolenia
szeregowców, dowódców OSP, naczelników OSP obsługi pił spalinowych do
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drewna, radiooperatorów oraz cz ciowo w zakresie ratownictwa przedmedycznego
i obsługi agregatów pr dotwórczych.
Pan Mieczysław Szewczyk – powiedział, e istotn spraw , któr wykonuje
Komenda to zadania w systemie, jednak nale y zaznaczy , e sprawy poza
systemem równie s wa ne. Powiedział, e przykre jest to, e jednostki, które nie s
w systemie najmniej otrzymuj rodków na ich funkcjonowanie.
Pan Zbigniew Desperak – powiedział, e stan tych nie jest najgorszy. Mimo
wyst puj cych niedoci gni
spowodowanych sytuacj finansow jednostek OSP
nale y podkre li szczególnie wysoki poziom zaanga owania stra aków OSP w
realizacj nało onych zada ustawowych i statutowych.
Pan Władysław Owczarek – zwrócił uwag , e szybkie przybycie jednostki do
po aru w lesie jest w 60% ograniczone przez niedostateczny stan utrzymania
nawierzchni dróg le nych.
Nie zgłoszono wi cej uwag czy zastrze e do tre ci przedstawionej informacji.
AD. p.11
Pan Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku porosił
o rzedstawienie informacji o stanie bezpiecze stwa i porz dku publicznego na
terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
Pan Andrzej Solnica – Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku przedstawił
informacj , która stanowi integraln cz
protokołu. Podkre lił, e zagro enie
przest pczo ci w kategoriach maj cych znaczenie dla poczucie bezpiecze stwa
obywateli na terenie powiatu kłobuckiego utrzymuje si na podobnym poziomie jak
w roku ubiegłym. Pozytywne tendencje spadkowe zanotowano w kategorii
kradzie y z włamaniem, negatywne za w kategorii kradzie y. W pozostałych
kategoriach jednostkowe ró nice nie wykazały istotnych negatywnych tendencji.
Zaznaczył, e niepokoj cym zjawiskiem jest fakt, e odnotowano 4 przypadki
wykorzystywania seksualnego nieletnich. Podkre lił, e najwi kszym zjawiskiem
patologii społecznej jest znaczny w stosunku do ilo ci popełnionych przest pstw i
wykrocze i staje si niemal e nierozł cznym elementem przemocy i demoralizacji w
rodzinach, gdzie to zjawisko wyst puje. W minionym okresie 11 – my roku w
porównaniu do lat ubiegłych do wyra nie uwidoczniło si zjawisko narkomanii.
Dotyczyło to głównie posiadania i udzielania rodków odurzaj cych i substancji
psychotropowych, a tego rodzaju przest pstw w minionym roku stwierdzono 171,
których dokonało 73 podejrzanych. Najbardziej rozpwrzechnionymi rodkami była
marihuana, amfetamina, tabletki ekstazy.
ródłami ich zaopatrzenia byli i s
dealerzy handluj cy w rejonach gromadzenia si młodzie y min. barów, dyskotek,
wielokrotnie „towar” był na zamówienie za po rednictwem telefonów
komórkowych w umówione miejsce. Podkre lił, e postara zrobi si wszystko w
roku 2005 roku, aby zagwarantowa społecze stwu maksymalne bezpiecze stwo.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
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AD. p.12
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie przyj cia
sprawozdania z działalno ci Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego za
2004 rok.
Uchwał przedstawił Dariusz Desperak – Starosta Kłobucki. Powiedział, e Komisja
Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego odbyła trzy posiedzenia , na których zostały
omówione informacje z zakresu bezpiecze stwa w powiecie kłobuckim. Informacja
stanowi integraln cz
protokołu.
Pan Henryk Mach – powiedział, e sprawozdanie z działalno ci komisji w aden
sposób nie odnosi si do programu.
Pan Grzegorz Lubowiecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zarz dzania Kryzysowego powiedział, e na tej sesji w odniesieniu do pracy policji i
stra y po arnej działaj cej na terenie powiatu zostaje przedstawiona informacja o
stanie bezpiecze stwa i podejmowanych działa . Natomiast w miesi cu maju jest
ocena Programu Komisji ds. Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego.
Pan Henryk Mach – zaproponował, aby uchwał w sprawie przyj cia działalno ci
Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku Publicznego podj
jednocze nie z ocen
wykonania programu. Zapytał w jaki sposób ma przyj sprawozdanie bez oceny
tego programu.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 212/XXIII/2004 w sprawie
przyj cia sprawozdania z działalno ci Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku
Publicznego za 2004 rok.
Głosowało 15 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - .....................................................................................oddano 10
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - .......................................................oddano 5
głosowało „przeciw” -.........................................................................oddano 0

Uchwała Nr 212/XXII/2004 została przyj ta.
O godzinie 1300 Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku ogłosił
15 – minutow przerw .
AD. p. 13
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie przez Przewodnicz cych
Komisji stałych sprawozdania o działalno ci w 2004 roku.
Przewodnicz cy komisji przedstawili sprawozdania, które stanowi integraln cz
protokołu.
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Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e w niektórych sprawozdaniach pracy komisji
za 2004 rok nie została przedstawiona informacja nt. realizacji wniosków podj tych
przez komisje w roku 2004.
AD. p.14
Pan Tadeusz Wieczorek – przedstawił uchwał
pracy Rady Powiatu.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.

w sprawie zatwierdzenia planu

uchwały Nr 213/XXIII/2004 w sprawie

Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - .....................................................................................oddano 16
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - .......................................................oddano 0
głosowało „przeciw” -........................................................................oddano 0

Uchwała Nr 213/XXII/2004 została przyj ta jednogło nie i stanowi integraln cz
protokołu.
AD. p.15
Pan Tadeusz Wieczorek – przedstawił uchwał w sprawie zatwierdzenia planów
komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Henryk Mach- zgłosił uwag , e w planie pracy komisji rewizyjnej na 2005 rok
nie został umieszczony punkt w sprawie planu kontroli Starostwa Powiatowego na
2005 rok oraz w miesi cu pa dzierniku punkt w sprawie przeprowadzenia kontroli
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska, które zostały
zatwierdzone na posiedzeniu Komisji.
Pan Waldemar Robak – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej odpowiedział, e plan
pracy komisji na 2005 rok został przyj ty zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami
podczas posiedzenia komisji. Zaznaczył, e w materiałach sesyjnych jest nie
poprawiony projekt uchwały. Dodał, e plan pracy komisji na 2005 rok dotyczy
planu z naniesionymi ju poprawkami zgodnie z tymi jakie przedstawił Radny
Henryk Mach.
Pan Henryk Mach – zapytał w zwi zku z tym jak taki plan mo e zosta przyj ty
przez Radnych, którzy nie wiedz o zaistniałych zmianach.
Pan Władysław Owczarek – zaproponował, aby przedstawi zmiany w planie i
przyj
uchwał ze zgłoszonymi i przyj tymi ju przez Komisj Rewizyjn
poprawkami.
Pan Mieczysław Szewczyk – powiedział, e s punkty w Planie Pracy Komisji
Rewizyjnej, które dotycz kontroli np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłobucku.
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Pan Henryk Mach - powiedział, e nie ma mo liwo ci przeprowadzenia dokładnej,
kompleksowej kontroli, tylko okre lonego bardzo w skiego wycinka z mo liwo ci
wgl du do dokumentów ( rachunków).
Pan Jerzy Bułacz – zapytał czy były jakie przeciwwskazania w Zarz dzie Dróg, eby
przeprowadzi kontrol . Podkre lił,
e je li, która komisja ma
yczenia
przeprowadzi kontrol to nic nie stoi na przeszkodzie do jej przeprowadzenia w
wybranej jednostce i o wybranym czasie. Równie nie ma problemu, je eli Komisja
Rewizyjna chciałaby w Wydziale Finansowym przejrze konkretne rachunki.

Pan Henryk Mach – powiedział, e analizuj c wykonanie bud etu za I kwartał za
2005 chciałby, aby interesuj ce go kwestie zostały przedstawione szczegółowe, nawet
z udost pnieniem konkretnych rachunków. Nast pnie zgłosił uwag odnosz c si
negatywnie do uj tej propozycji w planie pracy Komisji Porz dku Publicznego w
zwi zku z umieszczeniem punktu w sprawie komisji wyjazdowej do ubojni i
przetwórni mi sa oraz w przetwórni owocowo – warzywnych na terenie powiatu.
Zaznaczył, e to nie te kompetencje, zapytał co niniejsza komisja ma wspólnego
z zakładem ubojni.
Pan Wiesław Drynda – Przewodnicz cy Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku
Publicznego Rady Powiatu w Kłobucku odpowiedział, e komisja
posiada
kompetencje do sprawdzania warunków sanitarno – higienicznych np. w ubojniach
czy przetwórniach warzywno – owocowych w zwi zku z bezpiecze stwem
mieszka ców i zagro eniach, które mogłyby wyst pi w zwi zku z epidemiami (BSE
lub innymi).
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 214/XXIII/2004 w sprawie
zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - .....................................................................................oddano 16
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - .......................................................oddano 0
głosowało „przeciw” -.........................................................................oddano 0

Uchwała Nr 214/XXII/2004 została przyj ta jednogło nie i stanowi integraln cz
protokołu.
AD. p. 16
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie przyj cia
protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Waldemar Robak – przedstawił uchwał wraz z protokołem z kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2004 roku przez
zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej w
Kłobucku, która stanowi integraln cz
protokołu.
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Pan Henryk Mach – podkre lił, e teraz protokół stał si dokumentem jawnym.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 215/XXIII/2004 w sprawie
przyj cia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „ za” - .....................................................................................oddano 16
głosów „ wstrzymuj cych si ’ - .......................................................oddano 0
głosowało „przeciw” -.........................................................................oddano 0

Uchwała Nr 215/XXII/2004 została przyj ta jednogło nie i stanowi integraln cz
protokołu.
AD. p.17
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidacj
komórek
organizacyjnych Zespołu i ograniczenia działalno ci podstawowej.
Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał wraz z uzasadnieniem, która stanowi
integraln cz
protokołu. Poinformował ponadto, e wniosek o przekształcenie
ZOZ w Kłobucku poprzez likwidacj dotyczy 3 komórek, tj. Poradni Ortodontycznej
usytuowanej w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku, Poradni Protetyki
Stomatologicznej usytuowanej w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku oraz
Poradni Chirurgii Stomatologicznej usytuowanej w Przychodni Rejonowej Krzepice.
Wyja nił, e wszystkie placówki istniej jedynie w sensie prawnym, faktycznie za
od wielu lat nie funkcjonuj . Głównymi powodami nie udzielenia przez te Poradnie
wiadcze zdrowotnych jest brak personelu medycznego i niekontraktowanie
wiadcze zdrowotnych z zakresu w/w komórek przez NFZ. Ponadto likwidacja
Poradni Protetyki Stomatologicznej jest konsekwencj przeprowadzonego w
pierwszej połowie 2004 roku ograniczenia działalno ci Zespołu o wiadczenia
zdrowotne z zakresu protetyki i likwidacji Zakładu Protetyki Stomatologicznej.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 216/XXIII/2005r. w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidacj
komórek
organizacyjnych Zespołu i ograniczenia działalno ci podstawowej.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 16
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 0

Uchwała Nr 216/XXIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
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AD. p. 18
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” w Kłobucku na
2005 rok.
Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo ciami przedstawił uchwał , która stanowi integraln
cz
protokołu.
Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów poinformował, e
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2005 roku pozytywnie, jednogło nie
zaopiniowała powy szy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 217/XXIII/2005r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” w Kłobucku na
2005 rok.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 16
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 0

Uchwała Nr 217/XXIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p. 19
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie
zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
Pan Jerzy Bułacz – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony rodowiska
przedstawił uchwał , która stanowi integraln cz
protokołu.
Pan Władysław Owczarek – zapytał jak na dzie dzisiejszy wygl da sprawa zalesie
na terenie powiatu kłobuckiego.
Pan Jerzy Bułacz - odpowiedział, e temat zalesie b dzie szczegółowo
przedstawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska
i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku z udziałem Kierownika ARiMR.
Zaznaczył, e na dzie dzisiejszy nie jest w stanie poinformowa o ilo ci składanych
wniosków, poniewa powiat wykonuje tylko zapłaty za zalesione tereny wykonane
w roku 2002 – 2003, a na dzie dzisiejszy temat zalesie przej ła Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów poinformował, e
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2005 roku pozytywnie, jednogło nie
zaopiniowała powy szy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 218/XXIII/2005r. w sprawie
zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 16
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 0

Uchwała Nr 218/XXIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.20
Pan Tadeusz Wieczorek – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w
bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwał , która
stanowi integraln cz
protokołu. Poinformował, e w uchwale proponuje si
zwi kszy plan dochodów i wydatków bud etowych o kwot 2.962.593 zł
w zwi zku z zawarciem umów z Zarz dem Województwa l skiego
o dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego” w kwocie 1.626.093 zł oraz projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zameldowanych na terenie
Powiatu Kłobuckiego” w kwocie 1.336.500 zł.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy ta kwota wystarczy dla uczniów
i studentów na 10 miesi cy.
Pan Marian Obersztyn – powiedział, e wszystko si oka e. Zaznaczył, e dla
studentów wystarczy, a je li chodzi o uczniów wszystko zale y od przedło onych
faktur.
Pan Henryk Mach – zapytał, gdzie te pieni dze b d wypłacane.
Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e pieni dze dla uczniów b d wypłacane w
szkołach, natomiast dla studentów w Starostwie.
Pan Władysław Owczarek – zapytał, czy na wszystkie zło one wnioski zostan
wypłacone stypendia.
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Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Zdrowia powiedział, e zgodnie z decyzj Zarz du zostały wprowadzone zapisy
uszczegółowiaj ce wysoko stypendium dla uczniów oraz studentów.
Poinformował, e Starostwo wnioskowało o stypendia dla 1250 studentów, a zostało
przyznanych 990 stypendiów po 150 zł. Natomiast je li chodzi o uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Starostwo wnioskowało o 1100 stypendiów, jednak zostało
przyznanych 1036 stypendiów, w tym 615 po 200 zł oraz 421 po 137 zł. Powiedział,
e przyznanie wiadczenia w wysoko ci 200 zł i 150 zł w skali miesi ca,
maksymalnie przez 10 miesi cy osobom wskazanym przez projektodawc
przysługuje osobom, które wykazały miesi czny dochód za rok 2003 do 316 zł netto.
Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów poinformował, e
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2005 roku pozytywnie, jednogło nie
zaopiniowała powy szy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili wi cej pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 219/XXIII/2005r. w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 16
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 0

Uchwała Nr 219/XXIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.21
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
Kłobuckiego na 2005 rok, która stanowi integraln cz
protokołu. Poinformował, e
w uchwale proponuje si zmniejszenie planu dochodów bud etowych o kwot
159.059 zł w zwi zku z otrzymaniem ostatecznych wielko ci kwot subwencji ogólnej
na 2005 rok. Ponadto poinformował, e w uchwale proponuje si równie
zwi kszenia planu dochodów bud etu pa stwa zwi zanych z realizacj zada
zleconych jednostkom samorz du terytorialnego w dziale 710 – Działalno
usługowa w zwi zku z decyzj Wojewody l skiego z dnia 14 stycznia br.
Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów poinformował, e
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2005 roku pozytywnie, jednogło nie
zaopiniowała powy szy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Dyskusji w powy szym temacie nie prowadzono.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 220/XXIII/2005 w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
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Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 16
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 0

Uchwała Nr 220/XXIII/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.22
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał dlaczego informacja z Urz du
Marszałkowskiego dot. refundacji stypendiów została tak pó no przekazana
szkołom – do Starostwa wpłyn ła 5 stycznia br., a szkołom została tak pó no
przekazana 13 stycznia br.
Pan Dariusz Desperak – powiedział, e Starostwo informowało o wszystkim i nie
ponosi konsekwencji za zaniedbania stawiane w artykule ukazanym w Dzienniku
Zachodnim. Dodał, e powiat kłobucki był jednym z pierwszych składaj cych akces.
Nast pnie zwrócił uwag , e po ukazaniu si artykułu w Dzienniku Zachodnim na
temat wypłaty stypendiów unijnych dla uczniów i stypendiów z terenu powiatu
kłobuckiego, powstało bardzo wiele niedomówie i dodał, e niedomówienia
powinny by wyja nione, poniewa odbiegaj od prawdy. Powiedział, e Urz d
Marszałkowski przelał rodki na dwa konta – dla uczniów 26 stycznia br., dla
studentów – 21 stycznia br. i Starostwo nie miało wpływu, cho podejmowane były
działania, aby przyspieszy przekazanie rodków. W przypadku uczniów – musz
si okaza rachunkami, poniewa jest to refundacja, rodki niewykorzystane
w danym miesi cu przechodz na nast pny.
Po dyskusji spowodowanej przez Radnych i osoby zainteresowane (funkcyjne)
Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak stwierdził, e inicjatorem notatek w prasie
lokalnej nt. „Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dla których beneficjentem
ko cowym jest Urz d Marszałkowski Województwa l skiego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (dla
Priorytetu II - Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne) był Radny Mieczysław Chwałczyk.
Pan Tadeusz Wieczorek – poinformował, e mieszkaniec Kłobucka zło ył na jego
r ce skarg na Burmistrza Gminy Kłobuck – Zbigniewa Krystka i poprosił, aby t
spraw mógł przedło y Radnym Powiatowym na wyraził zgod .
Pan Czesław Gizler – mieszkaniec Kłobucka przedstawił swoj trudn sytuacj
finansow . Odniósł si do działalno ci Burmistrza Gminy Kłobuck i poinformował,
e pozbawił go on wszystkich mo liwych rodków do ycia, nie wypłacił wiadcze
socjalnych, nie pomógł w znalezieniu pracy, pozbawił go ogrzewania w mieszkaniu
oraz skonfiskował ci te przez niego drzewo.
Pan Zbigniew Krystek – Burmistrz Gminy Kłobuck odniósł si do zarzutów
stawianych przez Czesława Gizlera stwierdzaj c, e zarzuty s bezpodstawne, a
przedstawiane przez niego sytuacje nigdy nie miały miejsca. Natomiast je li chodzi
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o pomoc w zdobyciu pracy
to jest to niemo liwe, gdy
adna z wielu,
proponowanych dotychczas ofert pracy, nie spełnia oczekiwa Pana Gizlera.
Pan Henryk Mach – zwrócił si do Wiceprzewodnicz cego Rady Powiatu z pro b ,
aby sprawy mieszka ców dotycz ce Burmistrza Gminy Kłobuck nie były
przedmiotem obrad Sesji Rady Powiatu, a ewentualne skargi były składane na
pi mie.
AD. p.23
W zwi zku z wyczerpaniem punktów w porz dku obrad około godziny 16 00 Pan
Tadeusz Wieczorek zamkn ł XXIII Sesji Rady Powiatu.

WICEPRZEWODNICZ CY RADY POWIATU
Tadeusz WIECZOREK
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Magdalena Nowak

