PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005
Z XXVI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 27 czerwca 2005r.
W dniu 27 czerwca 2005 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urz du
Gminy przy ul. 11-go Listopada 6 rozpocz ła si XXVI Sesja Rady Powiatu w
Kłobucku. W obradach uczestniczyło 19 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 Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicz ca
Rady Powiatu w Kłobucku.
PORZ DEK OBRAD SESJI :
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 o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodnicz cego

Rady Powiatu.
8. Informacja Przewodnicz cych Komisji o wnioskach podj tych przez Komisje

w okresie mi dzy sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawozdanie z planu kontroli Starostwa Powiatowego w Kłobucku za 2004

rok.
11. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie kłobuckim wg stanu na

30.04.2005 r.
12. Podj cie uchwały w sprawie przyst pienia do realizacji projektu „System

Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie
l skim (SEKAP)”.
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13. Podj cie uchwały w sprawie skargi Pana Jana Grabowskiego.
14. Podj cie uchwały w sprawie przyj cia protokołu z kontroli Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
15. Restrukturyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zwi zku z

ustaw z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
16. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej

poprzez likwidacj Laboratorium Analiz Lekarskich w Mied nie.
17. Podj cie uchwały w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005

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

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

rok.
20. Podj cie uchwały zmieniaj cej uchwał

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

w sprawie zaci gni cia po yczki
rodowiska i Gospodarki Wodnej z

przeznaczeniem na termomodernizacj obiektów o wiatowych.
21. Podj cie uchwały w sprawie zaci gni cia kredytu.
22. Podj cie

uchwały

wynagradzania

zmieniaj cej

nauczycieli

uchwał

zatrudnionych

w
w

sprawie
szkołach

Regulaminu
i

placówkach

opieku czo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki.
23. Podj cie

uchwały

zmieniaj cej

uchwał

w

sprawie

wysoko ci

oraz

szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest
organem prowadz cym.
24. Podj cie uchwały w sprawie zało enia Szkoły Policealnej z siedzib

w

Krzepicach przy ul. A. Ryły 26.
25. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej

wchodz cej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza z siedzib
Kłobucku przy ul. 3 Maja 33 w szkoł ponadgimnazjaln .

w
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26. Podj cie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej

wchodz cej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kili skiego z siedzib w
Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 w szkoł ponadgimnazjaln .

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Zako czenie XXVI Sesji.

AD. p.1
Pan Władysław Serafin – Przewodnicz cy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył
obrady – XXVI 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 – zapytał czy kto ma uwagi do proponowanego porz dku
obrad Sesji.
Pan Mieczysław Szewczyk – zgłosił, e Komisja Rolnictwa, Ochrony rodowiska i
Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu przed sesj podj ła decyzje
o wycofaniu punktu 13 z porz dku obrad sesji, tj. podj cie uchwały w sprawie
skargi Pana Jana Grabowskiego. Komisja zdecydowała przesun niniejszy punkt do
rozpatrzenia pod obrady XXVII Sesji Rady Powiatu, do momentu uzyskania pełnej
informacji prawnej w tej sprawie.
Pan Władysław Serafin – zgłosił propozycj wpisania w obrady porz dku obrad
punkt 25 tj. podj cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko ci wynagrodzenia dla
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e projekt tej uchwały nie był
opiniowany przez Komisj Bud etu i Finansów, która jest władna w tej materii.
Wniósł o wycofanie uchwały z porz dku obrad sesji.
Pan Władysław Serafin – zapytał czy s jeszcze jakie inne w tej sprawie opinie.
Poprosił Radc Prawnego o opini w tej sprawie.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – Radca Prawny stwierdziła, e uchwała mo e by
wprowadzona, poniewa jest to wniosek o podj cie uchwały, w Statucie nie jest
zaznaczone, e wniosek musi by opiniowany, wszystko zale y od tego jak uzna w
tej chwili Rada.
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Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e o uchwale powinna by wydana opinia
konkretnej komisji.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – zwróciła uwag , e Przewodnicz cy składa wniosek
w tej chwili, co mo e zrobi .
Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie wył czenie z porz dku obrad sesji
punktu 13.
Głosowało 13 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 13
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 0

Poddał pod głosowanie wł czenie do porz dku obrad sesji punktu 25 tj. podj cie
uchwały w sprawie ustalenia wysoko ci wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Głosowało 17radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 8
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 4
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 5

Nast pnie poddał pod głosowanie porz dek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu z
wył czeniem punktu 13, a z wł czeniem punktu 25.
Głosowało 18 Radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” - ................................................................oddano 15
głosów „ wstrzymuj cych si ”- .................................oddano 2
głosów „przeciw” - ......................................................oddano 1

Porz dek został przyj ty.
AD. p.5
Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków.
Zgłoszono trzy kandydatury
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nast puj cy Radni:
1. Przewodnicz cy – Mirosław SZYMANEK
2. Członek – Wiesław DRYNDA
3. Członek – Stefan PAWŁOWSKI
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AD. p.6/7
Pan Władysław serafin – poprosił Starost o przedstawienie informacji z działalno ci
zarz du z okresu mi dzy Sesjami.
Informacja o pracy Zarz du Powiatu za okres od 18 kwietnia do 27 czerwca 2005
roku przedstawił Starosta Kłobucki – Dariusz Desperak.
Tre

informacji stanowi integraln cz

niniejszego protokołu.

Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwag , e Starosta przedstawił bardzo
wybiórczo imprezy, w których uczestniczył w tym okresie, lista imprez i wyjazdów
jest bowiem zdecydowanie dłu sza, a z tych wyjazdów i tak nic nie wynika, bo takiej
informacji przynajmniej Radni nie otrzymuj .
Pan Władysław Serafin – stwierdził, e podziela pogl d Radnego Mieczysława
Szewczyka, e tego typu sprawozdania to strata czasu.
Pan Dariusz Desperak – poinformował, e wi kszo tych spotka , które wymienił
odbywa si od pi tku popołudniu przez sobot i niedziel . Zwrócił uwag , e je eli
wola Radnych jest taka, aby szczegółowo tego typu działania przedstawia to b dzie
to robił od najbli szej Sesji Rady Powiatu, b dzie si ograniczał tylko i wył cznie do
tych działa , które przynosz jak kolwiek korzy dla powiatu.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , aby Starosta nie referował gdzie pojechał ,
po co pojechał, z kim pojechał, bo to jest statutowe zadanie Zarz du i gdyby chciał
wszystko przedstawi , gdzie pojechał to nic by si nie mówiło innego, tylko to, e w
powiecie si tylko je dzi. Podzielaj c wniosek Radnego Mieczysława Szewczyka
zaproponował, aby przedstawia tylko sentencj korzy ci z wyjazdów dla powiatu.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionego sprawozdania.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e realizuj c program obrad sesji pomin ł
punkt dotycz cy przyj cia protokołu z poprzedniej Sesji.
Zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu. Nie zgłoszono uwag do protokołu,
nast pnie Pan Władysław Serafin poddał pod głosowanie protokół z XXV Sesji Rady
Powiatu.
Głosowało 18 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za’........................................................................................oddano 17
głosów „przeciw” - .........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ” - .....................................................oddano 1

Protokół został przyj ty.
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Pan Henryk Mach – zapytał czy Zarz d Powiatu przyst pił do realizacji
termomodernizacji przychodni lekarskich, je eli tak to w oparciu o jakie rodki
przyznane przez Rad .
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e pytanie Radnego mie ci si w kategorii –
punkt 9 – zapytania i interpelacje Radnych.
Pan Henryk Mach – zapytał czy w okresie mi dzy sesyjnym podj ta została decyzja o
przyst pieniu do realizacji programu termomodernizacji.
Pan Władysław Serafin – zwrócił uwag , e jest to kwestia mieszcz ca si w kategorii
– zapytania i interpelacje Radnych.
AD. p.7
Pan Władysław Serafin – przedstawił pisma skierowane do Rady Powiatu i
Przewodnicz cego Rady Powiatu, które s do wgl du w Biurze Rady /pokój nr 11 /.
Radni nie zgłosili pyta ani uwag do tre ci przedstawionych informacji
AD. p.9
Pan Władysław Serafin – poprosił Przewodnicz cych Komisji stałych
przedstawienie wniosków podj tych przez Komisje w okresie mi dzy sesjami.
/ wnioski stanowi zał czniki do protokołu/

o

AD. p.10
Pan Henryk Mach - zgłosił zapytanie czy Zarz d Powiatu w Kłobucku przyst pił do
termomodernizacji w przychodniach ZOZ – u, je eli tak, to z jakich rodków jest to
finansowane, nast pnie zgłosił zapytanie na jakim etapie jest realizacja Programu
Ekorozwoju powiatu kłobuckiego.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił zapytanie, czy został spłacony kredyt dla
ZOZ-u w Kłobucku? Je eli został spłacony to kiedy? Kiedy wzi to nowy, na jakiej
podstawie i czyjego por czenia.
Pan Władysław Serafin – zwrócił si z pro b do Radych Rady Powiatu w Kłobucku
o zwolnienie go z dalszych obrad Sesji z uwagi na spotkanie z adwokatem w
zwi zku z rozpraw , która tyczy drugiej instancji w zwi zku z akcj protestacyjn w
sprawie owoców mi kkich, sprawa apelacyjna odb dzie si 29 czerwca rano w
S dzie Okr gowym w Warszawie. Zwrócił uwag , e musi walczy o dobre imi
rolników, w zwi zku z czym poprosił o usprawiedliwienie nieobecno ci w drugiej
cz ci obrad sesji.
AD. p.10
Pan Władysław Serafin – poprosił o przestawienie sprawozdania z planu kontroli
Starostwa Powiatowego w Kłobucku za 2004 rok.
Pani Anna Tukajska - Drzazga – Zast pca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w
Starostwie Powiatowym w Kłobucku poinformowała, e sprawozdanie sporz dzono
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na podstawie sprawozda Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w
Kłobucku lub osób bezpo rednio wykonuj cych czynno ci kontrolne. Powiedziała,
e w okresie sprawozdawczym kontrol zostało obj te przestrzeganie realizacji
procedur kontroli oraz przeprowadzanie wst pnej oceny celowo ci zaci gania
zobowi za
finansowych i dokonywanie wydatków
(co najmniej 5%).
Sprawozdanie w tym zakresie, w szczególno ci dokument pn.: „Informacja w
sprawie kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych
powiatu kłobuckiego w okresie od 01.01.2004 do 30.12.2004r.” – „Sprawozdanie z
realizacji w 2004 roku planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
podlegaj cych i nadzorowanych przez Starost ”, stanowi zał cznik do niniejszego
sprawozdania. Ponadto, w okresie sprawozdawczym „słu by kontrolne” Starosty
Kłobuckiego przeprowadziły kontrole w Domu Dziecka w Kłobucku, gdzie kontrola
domu dziecka miała charakter problemowy, przedmiotem kontroli była organizacja i
zasady funkcjonowania domu dziecka, wyniki tej kontroli zostały opisane w
protokole kontroli, stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowo ci i uchybienia
zostały opisane w wyst pieniu pokontrolnym. Ponadto w Zespół Szkół w
Krzepicach, kontrola Zespołu Szkół miała charakter sprawdzaj cy, celem kontroli
było sprawdzenie sposobu realizacji zalece i wniosków pokontrolnych w zakresie
przekazywania akt do archiwum, wyniki tej kontroli zostały opisane w protokole
kontroli.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e referowanie sprawozdania nie zainteresowało
Radnych, cho kontrola wewn trzna Starostwa na podstawie Zarz dzenia Starosty to
bardzo wa ny element, jest obligatoryjna czyli Starosta poprzez swoje słu by
kontrolne jest obowi zany 5% wydatków sprowadzi , informacyjnie dodał, e
sprawozdanie było przedmiotem zainteresowania Komisji Rolnictwa, Ochrony
rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku. Stwierdził, e sprawozdanie
zawiera kontrol , które s normaln czynno ci pracy wydziału, je li wydział
komunikacji ma w swoich kompetencjach kontrole pozwole itd. to jest to normalny
element pracy, natomiast kontrola wewn trzna Starostwa to zupełnie co innego ni
kontrole wynikaj ce z normalnej pracy, obowi zków danych wydziałów. Zwrócił
uwag , e s to niejednokrotnie mylone kryteria, kryterium legalno ci – czy to jest
zgodne z prawem, kryterium gospodarno ci i rzetelno ci, które kontrola powinna
uwzgl dnia . Powiedział, e w sprawozdaniu z planu kontroli Starostwa
Powiatowego w Kłobucku za 2004 rok s zawarte kontrole z 2003 roku, które nie
powinny si znale , ponadto brakuje w nim bardzo istotnego elementu, a
mianowicie nie skontrolowano adnego z zamówie publicznych, nale y w tym
kierunku pój i w sprawozdaniu za 2005 rok takie elementy powinny si znale .
Ponadto konieczno ci s szkolenia.
Pani Anna Tukajska – Drzazga - poinformowała, e w roku bie cym został przyj ty
model, e osoba, która wykonuje przetargi wykonuje je w jednostkach i wydziałach,
a kontrolowała b dzie tylko realizacj zamówie publicznych w ZOZ – ie i PZD w
Kłobucku. Dodała, e w tej chwili ku ko cowi ma si kontrola w ZOZ-ie, we
wrze niu jest planowana w PZD w Kłobucku. Natomiast to stanowisko, które b dzie
wykonywało zamówienia publiczne w jednostkach i wydziałach w tym roku b dzie
kontrolowane przez stanowisko ds. kontroli finansowej.
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Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do przedstawionego sprowadzania.
Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicz ca Rady Powiatu w Kłobucku w
imieniu Rady Powiatu w Kłobucku zło yła najserdeczniejsze yczenia solenizantom,
którzy w dniu dzisiejszym obchodz imieniny.
Pan Władysław Serafin – w imieniu solenizantów wyraził podzi kowania za zacn
chwil pami ci.
AD.p.11
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji o sytuacji na rynku
pracy w powiecie kłobuckim wg stanu na 30.04.2005 r.
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w Kłobucku
przedstawiła informacj , która stanowi zał cznik do niniejszego protokołu. Ponadto
dodała, e od 1 czerwca zostały uruchomione rodki ze Społecznego Funduszu
Społecznego na działania 1.2 – perspektywy dla młodzie y , działanie 1.3 –
przeciwdziałanie bezrobociu, jednak ten wniosek nie jest jeszcze do ko ca
rozstrzygni ty, cały czas odbywa si ocena formalna, stwierdzono, e nie wyst puj
jakiekolwiek uchybienia, na 1 lipca wniosek dopiero staje do komisji oceniaj cej i w
zale no ci od tego jak b dzie wygl dała sytuacja innych urz dów pracy, w
najbardziej pesymistycznej wersji na pocz tku sierpnia taka umowa mo e zosta
podpisana. Poinformował, e PUP w Kłobucku w ramach EFS w ramach działania1.2
zostanie zorganizowanych 174 sta e, 27 szkole i 7 dotacji na rozpocz cie
działalno ci gospodarczej, ogółem zostało zaplanowane 201 osób zaktywizowa ,
natomiast je li chodzi o działanie 1.3 - aktywizacj zostanie obj tych 119 osób i b d
to takie zadania jak przygotowanie zawodowe dla 44 osób, szkolenia dla 75 osób
oraz dotacje dla 26 osób. Powiedziała, e do 28 czerwca zostanie przygotowany
wniosek „dla młodych”, w zakresie uruchomienia działalno ci gospodarczej,
wygl da to tak, e najpierw te młode osoby zostan kompleksowo przeszkolone w
zakresie przedsi biorczo ci, a nast pnie b d mogły skorzysta z dotacji w
wysoko ci ok. 11 tys zł. Ponadto poinformowała, Ponadto w ci gu 5 miesi cy tego
roku wzrosła liczba ofert pracy/ o prawie 40%/, najwi ksza liczba ofert, bo ponad
50% spłyn ła z Gminy Kłobuck.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e interesuj cy jest program EURES, który jest
przygotowany na lata 2004 – 2007, który jest sprecyzowany równie dla powiatu.
Zapytał , jakie s zadania w tym systemie.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, e e po wej ciu do Unii Europejskiej
na terenie Powiatowego Urz du Pracy funkcjonuje stanowisko jak Asystent EURES,
jego zadaniem jest udzielanie informacji generalnie o mo liwo ciach dost pu do
rynku pracy, o mo liwo ci kształcenia w UE, mo liwo ciach prowadzenia
działalno ci gospodarczej, o warunkach ycia i pracy w krajach oraz o aktualnych
ofertach pracy. Osoby zainteresowane podj ciem pracy za granic przychodz do
doradcy, wypełniaj ankiet , przedstawiaj swoje oczekiwania i kwalifikacje.

9
Pan Henryk Mach – zapytał, czy program przewiduje, e ta osoba b dzie cały czas
monitowa , prowadzi ten program.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, e na razie na skal mo liwo ci b dzie
to jeden pracownik, który stale kształci si i doskonali swoje kwalifikacje, uczestniczy
w bardzo wielu szkoleniach, na dzie dzisiejszy doł czyła osoba, która zajmuje
stanowisko doradcy zawodowego.
Pan Henryk Mach – zapytał czy kto
kłobuckiego.

skorzystał z sieci EURES z powiatu

Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, e 52 sprawdzone oferty pracy zostały
przedstawione bezrobotnym, te osoby s wzywane do Katowic b d Warszawy na
spotkania rekrutacyjne i dopiero wówczas s zakwalifikowywane b d nie, gdzie
podstawow barier stanowi znajomo j zyka, nie mniej jednak kilka osób ju z
tego programu skorzystało.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e nale ałoby poło y na to nacisk, jest to temat
perspektywiczny, byłaby to legalna cie ka pracy, tym bardziej, e ch tnych do
pracy za granic jest wielu.
Pani Małgorzata Szymanek – dodała, e ka dej zainteresowanej osobie zostaje
przedło ona karta uczestnictwa, i takich kart na chwil obecn jest zło onych 102, ale
niestety w miejscu, gdzie nale y wpisa znajomo j zyka, bardzo wielu osób
zostawia puste miejsce, a to si wi e z tym, e takie osoby nie maj raczej szans.
Pan Henryk Mach – powiedział, e w miesi cu kwiecie – maj jest dodatkowy
przydział rodków z Funduszu Pracy na działanie – pierwsza praca. W zwi zku z
tym zapytał, czy PUP w Kłobucku wyst pił do Wojewody o takie rodki.
Pani Małgorzata Szymanek – powiedziała, e pierwsze rodki zostaj przekazywane
algorytmem, jest to decyzja Ministra. Mo liwo ubiegania si z rezerwy Ministra
jest mo liwa dopiero wówczas kiedy rodki z EFS s zagospodarowane.
Pan Henryk Mach – powiedział, e w dniu dzisiejszym zostan rozpatrzone do
przyj cia uchwały w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w
ponadgimnazjalne, w zwi zku z tym zapytał, czy mo na by utworzy program,
który pozwoliłby uzyska rodki z EFS na wyposa enie szkół, na odpowiednie
przygotowanie kadry pedagogicznej..
Pani Małgorzata Szymanek – powiedziała, e bardzo wa ne jest w tych programach,
kto mo e by beneficjentem ko cowym, PUP mo e wł czy si w te zadania, ale
jako wnioskodawca nie mo e by beneficjentem ko cowym, mo e by partnerem w
tych działaniach.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e Samorz d Powiatowy mo e by
wnioskodawc . Ponadto powiedział, e w aktywnych formach przeciwdziałania z
bezrobociem w 2004 roku Powiatowy Urz d Pracy w Kłobucku refundował pi ciu
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pracodawcom koszty wyposa enia i doposa enia stanowiska pracy dla sze ciu
skierowanych bezrobotnych, rodki na realizacj tego zadania pochodziły ze
rodków Funduszu Pracy przyznane algorytmem. W zwi zku z tym zapytał na jakiej
to si odbywa zasadzie, czy Pani jest inicjatork wyszukania takiego zakładu pracy,
który mo e to stanowisko dostosowa , jaki jest tryb post powania w takim
przypadku.
Pani Małgorzata Szymanek – odpowiedziała, e te formy zostały wprowadzone
rozporz dzeniem pod koniec ubiegłego roku i w zwi zku z tym został opracowany
regulamin przyznawania rodków, cały regulamin post powania, najpierw został
wprowadzony Zarz dzeniem Dyrektora Urz du, a nast pnie zaopiniowany przez
Powiatow Rad Zatrudnienia, która ewentualnie miała mo liwo skorygowania i
zweryfikowania, jednak został utrzymany w wersji pierwotnej. Powiatowy Urz d
Pracy ogłosił w prasie lokalnej jak równie na tablicy ogłosze PUP, e istnieje taka
mo liwo , pracodawcy składali wnioski i w wyniku posiedzenia komisji, która
rozpatrywała te wnioski zostały przyznane miejsca. Pracodawca, który korzysta z
tych rodków ma obowi zek utrzymania stanowiska pracy przez 24 lub 36 miesi cy,
a kwota o jak ubiegaj si to tylko 7 tys. zł na jedno stanowisko pracy.
O godzinie 1245 ogłoszono 15 minutow przerw .
Obrady Sesji opu cił Władysław Serafin.
AD. p.12
Pani Małgorzata Gworys – wznowiła obrady, poprosiła o przedstawienie uchwały w
sprawie przyst pienia do realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej w Województwie l skim (SEKAP)”.
Pan Maciej Biernacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie
Powiatowym w Kłobucku przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do
niniejszego protokołu. Powiedział, e 28 czerwca wszystkie dokumenty zwi zane z
realizacj tego projektu nale y zło y w Urz dzie Marszałkowskim, nast pnie
projekt zostanie zgłoszony do konkursu Do projektu przyst piły 54 jednostki
samorz du terytorialnego, a tak e 7 powiatów. W ramach projektu przewidziany jest
szereg usług publicznych m.in. elektroniczny system obiegu dokumentów, dzi ki
któremu zostanie zakupiony sprz t i w zale no ci od tego czy partnerem tego
projektu jest gmina czy powiat istniej ró ne wielko ci rodków przeznaczonych na
ten cel. Na mocy upowa nienia z sierpnia 2004 roku, uchwały nr 185/XVIII/2004
Zarz d Województwa l skiego przyst pił do działa , zostało opracowane studium
wykonalno ci i na mocy tego studium został wyliczony całkowity udział
poszczególnych partnerów. Zwrócił uwag , e w przypadku powiatu kłobuckiego
jest to kwota 48.216 zł i zało one jest, e rodki b d wydatkowane w latach 20062007. Zwrócił uwag , e za tak małe rodki jest mo liwo stworzenia systemu
obiegu dokumentów, mo liwo
wiadczenia usług drog elektroniczn , do którego
instytucje publiczne s obligowane.
Pan Jan Praski – Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów Rady Powiatu w
Kłobucku poinformował, e projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia komisji,
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członkowie po zapoznaniu si
pozytywnie.

z tre ci

projektu zaopiniowali do jednogło nie,

Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 243/XXVI/2005r. w sprawie
przyst pienia do realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej w Województwie l skim (SEKAP)”.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie przedstawion uchwał .
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

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

Uchwała Nr 243/XXVI/2005 została przyj ta jednogło nie.
AD. p.13
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie przyj cia
protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Waldemar Robak – Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Kłobucku przedstawił protokół z kontroli przeprowadzony przez zespół kontrolny
w dniach -07.04,18.04,25.05,31.05.2005 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku./ uchwała wraz z protokołem stanowi zał cznik do protokołu/.
Pan Stanisław Garncarek – zwrócił uwag , e Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku odmówił podpisu protokołu, a tam gdzie jest miejsce na podpis
formalnie powinna by uczyniona adnotacja „odmówił podpisania protokołu”.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – poinformowała, e je eli dyrektor ZOZ w Kłobucku
składa zastrze enia do protokołu, to w miejscu na podpis powinno si uczyni
wzmiank „zło ył zastrze enia”.
Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił si do Dyrektora z zapytaniem ile ZOZ zyskał
na ofercie nowej opolskiej firmy sprz taj cej na podstawie tych kilku miesi cy.
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
odpowiedział, e na chwil obecn takiej informacji jeszcze nie posiada, ani tak
daleko id cych wniosków.
Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwag , e jest to odpowied nie
satysfakcjonuj ca, poniewa
min ło kilka miesi cy, nawet z opó nieniem
miesi cznym stwarza Pan wra enie, e nie chce policzy jak cena si kształtuje.
Poprosił o przygotowanie takiego rozliczenia na nast pn Sesj Rady Powiatu.
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Pan Marian Nowak – powiedział, e 20 maja 2005 roku wystosował pismo
informuj ce o tym, e faktura dla Firmy Konsalnet była wystawiona na kwot
18.261, 32 zł netto, natomiast brutto jest to kwota 22.278,00 zł, ulga na PFRON za
miesi c marzec w wysoko ci 5,68 tj. 1.037, 24 zł. Dodał, e na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku Pan Radny Henryk Mach szybko przeliczył,
ilo metrów kwadratowych do sprz tania przez stawk przeliczeniow z oferty
firmy Ochrona Mienia, nast pne przelicznik ceny za metr kwadratowy, gdzie od
tego nale y odj hipotetyczne 20% i jest to ewentualny koszt ZOZ – u. Mimo, e
firma zapłaci wi cej to koszt dla ZOZ – u jest pomniejszony o odpis 20%.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał czy ogłoszenie o przetargu ukazało si tylko w
biuletynie zamówie publicznych.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, e był to przetarg powy ej 60.000 tys euro,
został ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych w
biuletynie zamówie publicznych.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał sk d wynika kwota 300.000 zł lub 70.000 euro
warto ci zamówienia.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, e kwot oblicza si na podstawie wska nika
ilo ci metrów kwadratowych do sprz tania, w przeliczniku jest to kwota ustalona na
maksymalnym poziomie, który ZOZ jest skłonny zapłaci za usługi sprz taj ce.
Natomiast konkretny metr kwadratowy wynika z konkurencji firm, która da mniej i
na tak kwot podpisuje si umow .
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał czy w takim układzie te 300.000 zł podzieli na
trzy lata to byłoby 100.000 zł na rok, czyli jest to kwota, któr ZOZ b dzie w stanie
zapłaci . Nast pnie zapytał czy po otrzymaniu trzech pierwszych faktur te 100.000 zł
na rok wystarczy. Zaznaczył, e w biuletynie zamówie publicznych kwota 300.000
jest podana w złotówkach, a nie w euro. Zapytał, czy 300.000 zł wystarczy na 36
faktur.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, e umowa jest na trzy lata, kwota za faktur
miesi czn brutto to 22.278,00 zł pomno y przez 12 miesi cy daje ok. 300.000 zł.
Pan Mieczysław Chwałczyk – podkre lił, e te 300.000 zł dotyczy 36 miesi cy, a nie
12.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, e 300.000 zł rocznie.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e kwota powinna dotyczy cało ci
zamówienia zgodnie z art. 32 ustawy o zamówieniach publicznych z 2004 roku.
Pan Marian Nowak – powiedział, e nie mo liwo ci, aby zaistniał bł d, na pewno
dostrzegłaby go komisja. Podkre lił, e je eli Pan Radny yczy sobie szczegółowej
odpowiedzi w tej sprawie, który zapis z czego wynika to udzieli takiej informacji w
terminie pó niejszym. Zwrócił uwag , e jako Dyrektor odpowiada za wykonanie,
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natomiast nie jest członkiem Komisji Przetargowej i nie chciałby zło y jaki
niewi cych informacji. Poinformował, e zobowi zuje si tak informacje
przedstawi .
Pani Małgorzata Gworys – zwróciła si do Dyrektora ZOZ – u o przygotowanie
informacji pisemnej dla Radnego Mieczysława Chwałczyka.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e wszyscy Radni powinni tak
informacj otrzyma . Zapytał, czy nie jest tak, e te 300.000 zł jest wpisane tylko po
to, aby unikn ogłoszenia w Oficjalnych Publikacjach Wspólnoty Europejskiej.
Pan Marian Nowak – stwierdził, e nie jest w stanie w tej chwili na to pytanie
odpowiedzie , dlatego, e dwa, lub trzy przetargi, były tam zgłaszane.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek do projektu uchwały, aby przesun
podj cie tej uchwały na nast pn Sesj , z uwagi na brak pełnej odpowiedzi.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnego
Mieczysława Chwałczyka.
Głosowało 15 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 6
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 8
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 1

Wniosek został odrzucony.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie przedstawion uchwał .
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 244/XXVI/2005r. w sprawie
przyj cia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Głosowało 14 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 12
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 1

Uchwała Nr 244/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.14
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przestawienie projektu Programu
Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zwi zku z ustaw z
dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
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Pan Marian Nowak – przedstawił niniejszy projekt Programu Restrukturyzacji
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zwi zku z ustaw z dnia 15 kwietnia
2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, która stanowi zał cznik do protokołu.
Pani Małgorzata Gworys – zaproponowała, aby wszelkie pytania dotycz ce
Programu Restrukturyzacji przesun na kolejn Sesj zaplanowan na 18 lipca br.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jakie s koszty utrzymania poszczególnych
przychodni ZOZ, ilu pacjentów jest zarejestrowanych w Gminnych i Wiejskich
O rodkach Zdrowia na terenie powiatu kłobuckiego.
Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił si do Starosty Kłobuckiego, jako
Przewodnicz cego Zarz du Powiatu i zapytał, czy Program Restrukturyzacji był
przedmiotem posiedze Zarz du, czy Zarz d jest w stanie na najbli sz Sesj
przedstawi
propozycje działa , które powinny by
uj te w Programie
Restrukturyzacji ZOZ w Kłobucku.
Pan Marek Sroka – Wicestarosta Kłobucki poinformował, e wst pnie propozycje
zostały ju omówione, a na najbli szym posiedzeniu, Zarz d t spraw szczegółowo
si zajmie.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag, a dyskusja odno nie Programu została
przesuni ta pod obrady XXVII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Ad. p.15
Pani Małgorzata Gworys – odczytała pismo skierowane przez Pana Mariana
Nowaka – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku do Starosty
Kłobuckiego w sprawie ustalenia wysoko ci wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał kto jest wnioskodawc uchwały, jak uchwała
ma si do art.15 pkt.9 ustawy o samorz dzie powiatowym, jak ta uchwała ma si do
Statutu Powiatu Kłobuckiego § 31 pkt.2.
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o udzielenie odpowiedzi Pani
Kosi sk – Bus.
Pani Barbara Ko i ska – Bus – odpowiedziała,
Przewodnicz cy.

e wnioskodawc

Barbar

był Pan

Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e według § 31 pkt.2 brakuje uzasadnienia
do uchwały.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – zwróciła uwag , e parafuje uchwały pod wzgl dem
zgodno ci uchwały, natomiast nie sprawdza uzasadnienia do uchwały, za
uzasadnienie odpowiada wydział lub pracownik, który przygotowuje uchwał .
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Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, jak mo na rozumie § 1 uchwały, czy
podstawa prawna jest prawidłowa. Nast pnie odniósł si do art.15 pkt. 9 ustawy o
samorz dzie powiatowym.
Pani Barbara Kosi ska – Bus – odpowiedziała, e zapis dotyczy nadzwyczajnego
zwoływania sesji. Na wniosek Starosty, Przewodnicz cy Rady jest zobowi zany
wprowadzi do porz dku obrad podczas najbli szej Sesji projekt uchwały. Zwróciła
uwag , e wnioskodawc w przypadku tej uchwały nie jest Zarz d Powiatu, tylko
Przewodnicz cy Rady.
Pan Mieczysław Chwałczyk – stwierdził, e Pan Przewodnicz cy w swoim
wyst pieniu prosił tylko o wł czenie, nie poinformował kto jest wnioskodawc .
Poprosił o uzasadnienie do uchwały. Powiedział, e pismo, które przedstawiła
Wiceprzewodnicz ca Rady to rodzaj pro by Dyrektora o podwy szenie
wynagrodzenia, któr umotywował , e podejmowane działania pozwoliły na
uzyskanie za rok 2004 dodatniego wyniku finansowego, natomiast brakuje
uzasadnienia, tym bardziej, e Rada nie analizowała jeszcze sytuacji ZOZ – u pod
wzgl dem rozliczenia finansowego i działalno ci. Wniósł o wycofanie podj cia tej
uchwały pod obrady nast pnej sesji.
Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwag , e tryb wprowadzania takiej uchwały
jest niestosowny. Dodał, e porz dek obrad jest podawany do publicznej
wiadomo ci, w zwi zku z tym wa ne jest, aby był on rzetelny. Ponadto Dyrektor
ZOZ – u powinien kierowa tak pro b do Zarz du Powiatu, a nie do
Przewodnicz cego Rady Powiatu.
Pani Małgorzata Gworys – zwróciła uwag , e pismo jest zaadresowane do Starosty
Kłobuckiego.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek formalny o przesuni cie niniejszej
uchwały do rozpatrzenia podczas kolejnej Sesji.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie przedstawiony wniosek
Radnego Mieczysława Chwałczyka.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 15
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 1

Wniosek został przyj ty.
AD. p.16
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidacj Laboratorium Analiz
Lekarskich w Mied nie.
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Pan Marian Nowak – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do protokołu.
Poinformował, e przekształca si Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez
likwidacj komórki działalno ci podstawowej – Laboratorium Analiz Lekarskich w
Miedznie. Zwrócił uwag , e wiadczenia zdrowotne udzielane przez likwidowan
komórk b d nadal udzielane bez istotnego ograniczenia ich dost pno ci i
warunków udzielania przez Laboratorium Analiz Lekarskich w Kłobucku oraz
punkt pobra funkcjonuj cy w Gminnym O rodku Zdrowia w Miedznie.
Pan Jan Praski - zgłosił uwag co do trybu likwidowania laboratorium w Mied nie.
Zwrócił si do Radnego Stefana Pawłowskiego, zarazem Kierownika Gminnego
O rodka Zdrowia, e nie wstawił si za utrzymaniem laboratorium analiz lekarskich
w Mied nie. Z przykro ci stwierdził, e w dniu dzisiejszym Rada podejmie
uchwał w sprawie likwidacji niniejszego laboratorium, a słu yło ono długo i dla
wi kszo ci społecze stwa. Poinformował, e sytuacja finansowa ZOZ-u poprzez
likwidacj laboratorium nie ulegnie widocznej poprawie, bo była to kwota raptem
50.000 zł poznaczona na ten cel.
Pan Stefan Pawłowski – odniósł si do wypowiedzi Radnego Jana Praskiego i
poinformował, e wykorzystywał wszystkie mo liwo ci, poza r koczynami, aby nie
doprowadzi do likwidacji laboratorium analiz lekarskich w Mied nie.
Pan Jan Praski – zwrócił uwag , e Radny Stefan Pawłowski wypowiadał si na
Radzie Nadzorczej, e laboratorium nie jest potrzebne, a przed mieszka cami na
spotkaniu w Mied nie twierdził, e jest potrzebne.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre
uchwały Nr 245/XXVI/2005r. w
sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidacj
Laboratorium Analiz Lekarskich w Mied nie.
Głosowało 15 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 11
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 2
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 3

Uchwała Nr 245/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.17
Pani Małgorzata Gworys - poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w
bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok /druk 1/XXVI/2005/. Poinformowała,
e zarówno Komisja Bud etu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony rodowiska i
Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku skierowały wniosek do Zarz du Powiatu
w Kłobucku, aby pomoc finansow w wysoko ci 50.000 zł przekazan przez
Wr czyca Wielka – uj t w Dziale 600 – Transport i ł czno uchwały utrzyma w
tym dziale i przeznaczy na remont dróg powiatowych.
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Pan Mieczysław Szewczyk – poinformował, e niniejszy wniosek jest autorstwa
Radnego Mieczysława Chwałczyka, w zwi zku z czym to Radny powinien podda
go pod glosowanie.
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła, aby Radni wyrazili opini nt. wy ej
przedstawionego wniosku.
Pan Marian Obersztyn – poinformował, e została podpisana umowa mi dzy Gmin
Wr czyca Wielka, a Starostwem Powiatowym w Kłobucku w sprawie przekazania
50.000 zł na budow chodnika w miejscowo ci Kalej, dlatego nie mo e ta kwota by
przeznaczona na inne wydatki zwi zane z drogami. Zwrócił uwag , e kredyt
zaci gni ty na budow chodnika w Kalei wyniósł 209.614 zł z tego 25.000 zł było jako
rodki własne z bud etu powiatu, a 184.614 zł z kredytu inwestycyjnego. Powiedział,
e 50.000 zł zostało przeznaczone na zmniejszenie tych wydatków inwestycyjnych.
Pan Henryk Mach - powiedział, e intencj komisji Rolnictwa było to, eby nie
zmniejsza tego kredytu o 50.000 zł, czyli wykre li z projektu uchwały § 2.
Pan Marian Obersztyn – zwrócił uwag , e wówczas nale ałoby wstawi do projektu
uchwały § obejmuj cy jakie inne zadanie zwi zane z drogami o dodatkow kwot
50.000 zł.
Pan Jan Praski – wniósł, aby przestrzega przyj tego porz dku obrad sesji.
Powiedział, e do uchwały został zło ony wniosek, w zwi zku z czym
zaproponował, aby go przegłosowa .
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e nigdy wcze niej na forum Rady nie były
głosowane wnioski komisji, w zwi zku z tym zapytał dlaczego wła nie ten wniosek
miałby zosta przegłosowany.
Pan Mieczysław Szewczyk – po wyja nieniu Pana Skarbnika stwierdził, e nie mo na
przeznaczy tej kwoty na inny cel. Zaproponował, aby przeznaczy kwot na spłat
kredytu zgodnie z zapisem zawartym w projekcie uchwały. Poprosił o wyja nienie
czy wnioski s zasadne prawnie.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e w bud ecie na 2005 rok w planie zada
inwestycyjnych w pozycji 4, tj. przebudowa chodnika dla pieszych w Kalei nie ma
takiego punktu jak” rodki z innych jednostek samorz du terytorialnego”.
Zaznaczył, e s to dodatkowe rodki, które nie były planowane w bud ecie Powiatu
Kłobuckiego. Poprosił o przegłosowanie przedstawionego wniosku.
Pan Marek Sroka – podkre lił, e wniosek Komisji jest jak najbardziej zasadny, dodał,
e po przeanalizowaniu rodków bud etowych za I półrocze 2005 roku członkowie
Zarz du podejm decyzje w sprawie naprawy i remontów dróg, poniewa dopiero
wówczas b dzie mo liwe ustalenie kwoty ze rodków bud etu, które mog by
przeznaczone na remonty dróg.
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Pan Marian Obersztyn – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwał , która
stanowi zał cznik do niniejszego protokołu. Poinformował, e w uchwale proponuje
si :
- zwi kszenia planu dochodów i wydatków bud etowych z tytułu otrzymania
pomocy finansowej od gminy Wr czyca Wielka w kwocie 50.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej w miejscowo ci Kalej,
- zwi kszenia planu dochodów z tytułu wpłaty do bud etu powiatu cz ci zysku
osi gni tego przez gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku
o kwot 830 zł z przeznaczeniem na zwi kszenie rezerwy celowej,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków bud etowych w zwi zku ze
zmniejszeniem liczby dzieci z terenu innych powiatów przebywaj cych w Domu
Dziecka w Kłobucku i planowanym otrzymaniem mniejszej o 145.246 zł dotacji z
wła ciwych powiatów,
- w zwi zku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Wr czyca Wielka na
dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w m. Kalej w wys. 50.000 zł
proponuje si zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaci gni cia kredytu o kwot
50.000 zł,
- zwi kszenia planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
funkcjonuj cego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w zwi zku z przyznaniem
uchwał Zarz du Powiatu Nr 680/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie
cz ciowego podziału rezerwy celowej dotacji przedmiotowej dla Warsztatów
Szkolnych w kwocie 2.500 zł oraz w zwi zku z planowanymi wy szymi
przychodami z tytułu utworzenia o rodka egzaminacyjnego,
- zwi kszenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
funkcjonuj cych przy Powiatowym Urz dzie Pracy w Kłobucku w zwi zku z
osi gni ciem wy szego stanu rodków na pocz tek roku o kwot 3.182 zł i
dodatkowych dochodów o kwot 156 zł,
- zwi kszenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w zwi zku z osi gni ciem wy szego stanu
rodków na pocz tek roku o kwot 41.127 zł z przeznaczeniem na wydatki bie ce.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 246/XXVI/2005r. w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Pan Mieczysław Chwałczyk – wniósł o przegłosowanie wniosku Komisji Bud etu i
Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady
Powiatu w Kłobucku, aby pomoc finansow w wysoko ci 50.000 zł przekazan
przez Wr czyca Wielka – uj t w Dziale 600 – Transport i ł czno uchwały
utrzyma w tym dziale i przeznaczy na remont dróg powiatowych.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.
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Głosowało 15 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 6
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 7
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 2

Wniosek został odrzucony.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie przedstawion uchwał .
Głosowało 16 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 9
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 4
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 3

Uchwała Nr 246/XXVI/2005 została przyj ta.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e § 5 uchwały tj. zapis ; „ dokonuje si
zwi kszenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej polegaj cego na zwi kszeniu stanu rodków na
pocz tek roku o kwot 41.127 zł oraz zwi kszeniu planu wydatków o kwot 41.127 zł
w tym wydatków bie cych o kwot 41.127 zł powinien stanowi odr bn uchwał .
AD. p.18
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w
bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok /druk 2/XXVI/2005/.
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do
niniejszego protokołu. Poinformował, e w uchwale proponuje si zmniejszenie
planu wydatków maj tkowych Powiatowego Zarz du Dróg w Kłobucku o kwot
357.003 zł. W zwi zku z powy szym proponuje si zmniejszenia planu przychodów
z tytułu zaci gni tego kredytu na modernizacj mostu w m. W sosz o kwot 44.625
zł oraz plan dochodów z tytułu otrzymania rodków z innych jednostek samorz du
terytorialnego o kwot 44.625 zł i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
o kwot 267.753 zł. Zwrócił uwag , e zmiany te zwi zane s z ostatecznym
rozstrzygni ciem przetargu na wykonanie modernizacji mostu w m. W sosz. W
uchwale bud etowej zapisano ogólny koszty inwestycji w wys. 3.426.826 zł. Po
przetargu kwota ta zmniejszyła si o 357.003 zł, czyli do kwoty 3.069.823 zł. W
zwi zku z obni eniem ogólnego kosztu inwestycji zmniejszeniu ulegnie tak e
współfinansowanie inwestycji przez inne jednostki samorz du terytorialnego oraz
wysoko kredytu na powy szy cel.
Pan Henryk Mach – zapytał na jakiej zasadzie te koszty proporcjonalnie obni ono,
jak wygl dała partycypacja wszystkich podmiotów uczestnicz cych w inwestycji.
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Pan Marian Obersztyn – odpowiedział, e 75% to dotacja z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, koszt inwestycji został zmniejszony o 357.002,70 zł w
zwi zku z przetargiem. Poniewa porozumienie zakładało wkład procentowy wraz
ze zmian kwoty zmieniła si równie kwota wpłacana przez poszczególne
samorz dy.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie przedstawion uchwał .
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 247/XXVI/2005r. w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 15 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 14
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 1

Uchwała Nr 247/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.19
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w
bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok /druk 3/XXVI/2005/.
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do
niniejszego protokołu. Poinformował, e w uchwale proponuje si zmniejszenia
planu wydatków maj tkowych przeznaczonych na termomodernizacj obiektów
o wiatowych o kwot 632.839 zł. W zwi zku z powy szym proponuje si zmniejszy
plan przychodów z tytułu zaci gni tego kredytu na o kwot 267.843 zł, plan
przychodów z tytułu po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej o kwot 267.079 zł oraz plan dotacji z WFO iGW o kwot 97.917
zł. Zmiany te zwi zane s z ostatecznym rozstrzygni ciem przetargów na wykonanie
termomodernizacji obiektów o wiatowych. Po przetargach koszt inwestycji wynosi
5.836.455 zł (wcze niej 6.469.294 zł), w tym ZS Nr 1 – 2.713.369 zł (wcze niej 2.896.729
zł), ZS Nr 3 – 1.834.417 zł (wcze niej 2.148.360 zł), ZS Krzepice – 1.288.669 zł
(wcze niej 1.424.205 zł).
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie przedstawion uchwał .
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 248/XXVI/2005r. w sprawie
zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
Głosowało 16 radnych, w tym:
•

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

głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 3

Uchwała Nr 248/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.20
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały zmieniaj cej uchwał
w sprawie zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na
termomodernizacj
obiektów
o wiatowych.
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do
niniejszego protokołu. Poinformował, e w uchwale proponuje si zaci gn
po yczk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na
termomodernizacj obiektów
o wiatowych w wysoko ci 2.398.232 zł przeznaczeniem na:
1/ „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku” 2/ „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku” –
3/ „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Krzepicach”
-

1.021.041 zł
808.244 zł
568.947 zł

Powiedział, e wysoko po yczki w stosunku do uchwały Nr 238/XXV/2005 Rady
Powiatu w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 roku jest ni sza o 267.079 zł i wynika z
rozstrzygni cia przetargów na to zadanie w wysoko ci o 632.839 zł mniejszej ni
zakładano przed przetargami.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał co stałoby si , je eli Rada nie przyj łaby tej
uchwały.
Pan Marian Obersztyn - odpowiedział, e nie jest członkiem Rady, ani Zarz du,
trudno jest mu odpowiedzie na takie pytanie.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Pani Małgorzata Gworys – poddała pod głosowanie przedstawion uchwał .
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre
uchwały Nr 249/XXVI/2005r.
zmieniaj cej uchwał w sprawie zaci gni cia po yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizacj
obiektów o wiatowych.
Głosowało 12 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 9
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 2
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Uchwała Nr 249XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.21
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie
zaci gni cia kredytu.
Pan Marian Obersztyn – przedstawił uchwał wraz z uzasadnieniem, która stanowi
zał cznik do niniejszego protokołu. Poinformował, e w uchwale proponuje si
zaci gn kredyt w wysoko ci 2.527.371 zł na nast puj ce inwestycje:
- Termomodernizacj Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku – 1.325.752 zł
- Termomodernizacj Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku - 787.699 zł
- Termomodernizacj Zespołu Szkół w Krzepicach - 413.920 zł
Dodał, e kredyt ten uzupełnia po yczk oraz dotacj z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie w/w zadania.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre
w sprawie zaci gni cia kredytu.

uchwały Nr 250/XXVI/2005r.

Głosowało 15 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 12
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 1
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 2

Uchwała Nr 250XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.22
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały zmieniaj cej uchwał
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach opieku czo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kłobucki.
Pan Tadeusz Wtt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego protokołu.
Poinformował, e w § 8 uchwały Nr 240/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z
dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i
placówkach
opieku czo-wychowawczych
prowadzonych przez powiat kłobucki dodaje si pkt 3 w brzmieniu :
„ § 8 pkt. 3 sprawowania funkcji opiekuna praktyk zawodowych – 400 zł”. Zwrócił
uwag , e zmiana dotyczy trzech szkół ponadgimnazjalnych, tj. ZS Nr 1 i Nr 2 w
Kłobucku oraz ZS w Krzepicach.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał jakie jest uzasadnienie tej uchwały.
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Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e zapisu nie zamieszczono w uchwale
poprzedniej przez pomyłk , natomiast musi by , poniewa tym ludziom nale y si
ekwiwalent za sprawowanie opieki nad praktykantami.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał ilu osób dotyczy ten zapis.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e dotyczy po jednej osobie w szkole, czyli razem
trzech osób, w trzech szkołach.
Pan Henryk Mach – zapytał czy kwota za sprawowanie funkcji opiekuna praktyk
zawodowych – 400 zł jest kwot obligatoryjn .
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e jest to kwota obligatoryjna, jest zgodna z
taryfikatorem jaki obowi zuje nauczycieli. Je li chodzi o liczb godzin to
przelicznikiem jest liczba uczniów odbywaj cych praktyk i czasu praktyki.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy jest to dodatek miesi czny.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e jest to dodatek miesi czny, brutto.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, kultury, Sportu i
Polityki Społecznej rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e Komisja na
posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005 roku pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała
niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili wi cej pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 251/XXVI/2005r. uchwały
zmieniaj cej uchwał
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach
i
placówkach
opieku czo-wychowawczych
prowadzonych przez powiat kłobucki.
Głosowało 13 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 12
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 1

Uchwała Nr 251/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.23
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały zmieniaj cej uchwał
w sprawie wysoko ci oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat
Kłobucki jest organem prowadz cym.
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Pan Tadeusz Witt –przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Poinformował, e w uchwale Nr 241/XXV/2005 Rady Powiatu w
Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wysoko ci oraz szczególnych zasad
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadz cym
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2 ust.1. Wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzale niona jest
od liczby członków rodziny uprawnionego nauczyciela , wynosi miesi cznie :
1) przy jednej osobie w rodzinie - 20,00 zł
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 30,00 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie - 40,00 zł
4) przy czterech i wi cej osobach w rodzinie - 50,00 zł
2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymuj cy dodatek
jest obowi zany niezwłocznie powiadomi dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły
otrzymuj cy dodatek – Starost Powiatu. W przypadku niewykonania tego
obowi zku, nienale nie pobrane wiadczenie podlega zwrotowi.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek,
wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawc .
4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezale nie od tytułu
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego”.
2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ § 4 ust. 1 Dodatek przyznaje si na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).”
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, kultury, Sportu i
Polityki Społecznej rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e Komisja na
posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005 roku pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała
niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre
uchwały Nr 252/XXVI/2005r.
zmieniaj cej uchwał w sprawie wysoko ci oraz szczególnych zasad przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla
których Powiat Kłobucki jest organem prowadz cym.
Głosowało 14 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 13
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 1

Uchwała Nr 252/XXVI/2005 została przyj ta.
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AD. p.24
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie zało enia
Szkoły Policealnej z siedzib w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26.
Pan Tadeusz Witt –przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Poinformował, e z dniem 1 wrze nia 2005 roku tworzy si Szkoł
Policealn w Krzepicach, która b dzie kształci słuchaczy w ramach 2-letniego cyklu
kształcenia na podbudowie szkoły daj cej wykształcenie rednie.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy w Statucie musi by uj te, e po szkole
nale y chodzi w obuwiu domowym, czy jest to tak bardzo wa ne, aby ujmowa w
Statucie. Ponadto odniósł si do Statutu Zespołu Szkół w Krzepicach i zaznaczył, e
zarówno w § 20 i 30 s powtórzone zapisy. Nast pnie odczytał § 33 pkt.22 ”„ Statutu
w/w szkoły tj. „słuchacz ma prawo do korzystania z pomocy materialnej udzielanej
ze rodków przyznanych przez organ prowadz cy szkoł lub nadzoruj cy”„ i
zapytał, czy na podstawie tego zapisu nale y rozumie , e z innych rodków nie
mo na korzysta .
Zapytał, czy je eli kto chciałby ufundowa stypendium
prywatnie to czy istnieje taka mo liwo .
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e je eli znajdzie si sponsor zostanie napisany
aneks do Statutu.
Pan Mieczysław Chwałczyk – stwierdził, e w Statucie znajduje si bardzo wiele
bł dów, zapytał, czy kto go czytał. Zwrócił si do Zarz du Powiatu w Kłobucku o
umiej tne analizowanie dokumentów, eby w przyszło ci unika tego typu bł dów i
nieporozumie .
Pan Henryk Mach – zwrócił si z pro b o uzasadnienie uchwały, nast pnie zapytał
co to znaczy „ tworzy si szkoł policealn w Krzepicach czy w Kłobucku”.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, e nabór do szkół policealnych trwa, a do 20
sierpnia i dopiero, je eli b dzie ch tnych 28 uczniów to wówczas zostaje
zorganizowana klasa i zespół nauczycielski tego kierunku. Dodał, e obowi zkowo
Powiatowy Urz d Pracy musi zaakceptowa ten kierunek. We wniosku o szkoł
dyrektor musi mie zapewnion baz , jak równie zapewnion obsług przez
nauczycieli. Nikt nie ma dokładnego rozeznania czym si kieruje rynek, a zwłaszcza
zapotrzebowanie uczniów i ich rodziców na wykształcenie w danym kierunku, to
jest skomplikowana sprawa i nikt takiej odpowiedzi nie udzieli. Zwrócił uwag , e
były zarzuty kilka lat temu wobec dyrektorów, e dyrektorzy produkuj
bezrobotnych, wi c dyrektorzy tworz c w tej chwili cały szereg kierunków jako
propozycje i wówczas oka e si czy b dzie nabór na dany kierunek, czy dyrektorzy
trafili w potrzeby rynku.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, kultury, Sportu i
Polityki Społecznej rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e Komisja na
posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005 roku pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała
niniejszy projekt uchwały.
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Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 253/XXVI/2005r. w sprawie
zało enia Szkoły Policealnej z siedzib w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26.
Głosowało 14 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 13
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 1

Uchwała Nr 253/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.25
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodz cej w skład Zespołu Szkół Nr 2
im. Jana Długosza z siedzib w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33 w szkoł
ponadgimnazjaln
Pan Tadeusz Witt –przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Poinformował, e z dniem 1 wrze nia 2005 r. przekształca si szkoł
policealn dla dorosłych wchodz c w skład Zespołu: Szkoł Policealn nr 2 dla
Dorosłych w Szkoł Policealn Nr 2.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwag , e w nazwie projektu uchwały jest
napisane „przekształcenie szkoły ponadpodstawowej”, w zwi zku z tym zapytał,
czy ZS Nr 2 była dotychczas szkoł ponadpodstawow czy ponadgimnazjaln .
Ponadto powiedział, e w § 1 uchwały widnieje zapis „z dniem 1 wrze nia 2005 r.
przekształca si szkoł policealn dla dorosłych wchodz c w skład Zespołu: Szkoł
Policealn nr 2 dla Dorosłych w Szkoł Policealn Nr 2’, poprosił o wyja nienie
zdaniem Radnego nieczytelnego zapisu.
Pan Tadeusz Witt – powiedział, e przekształcanie szkół ponadpodstawowych w
ponadgimnazjalne to proces, który ci gle si toczy. Natomiast sam nagłówek
powinien dotyczy szkoły policealnej.
Pan Barbara Kosi ska – Bus – poinformowała, e w skład zespołu wchodz ró ne
szkoły i one s przekształcane na zasadzie przepisów wprowadzaj cych, bo ten
proces cały czas trwa tzn. przekształcanie w szkoły ponadgimnazjalne.
Pan Stefan Pawłowski – zwrócił uwag , e to nie jest szkoła ponadpodstawowa,
tylko to jest szkoła ponadgimnazjalna.
Pani Aleksandra Banasiak – Sekretarz Powiatu Kłobuckiego wyja niła, e je eli były
licea na podbudowie szkoły podstawowej i one sko czyły swoj ywotno to były
podejmowane uchwały w sprawie szkół ponadgimnazjalnych czyli licea.
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Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, kultury, Sportu i
Polityki Społecznej rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e Komisja na
posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005 roku pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała
niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 254/XXVI/2005r. w sprawie
przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodz cej w skład Zespołu Szkół Nr 2
im. Jana Długosza z siedzib w Kłobucku przy ul. 3 Maja 33 w szkoł
ponadgimnazjaln
Głosowało 14 radnych, w tym:
•
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 9
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 5

Uchwała Nr 254/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.26
Pani Małgorzata Gworys – poprosiła o przedstawienie uchwały w sprawie
przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodz cej w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Jana Kili skiego z siedzib w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 w szkoł
ponadgimnazjaln .
Pan Tadeusz Witt –przedstawił uchwał , która stanowi zał cznik do niniejszego
protokołu. Poinformował, e z dniem 1 wrze nia 2005 r. przekształca si szkoł
ponadpodstawowa dla dorosłych wchodz c w skład Zespołu: Szkoł Policealn w
Szkoł Policealn Nr 1., która b dzie kształci słuchaczy w ramach 2-letniego cyklu
kształcenia na podbudowie szkoły daj cej wykształcenie rednie.
Pan Mirosław Szymanek – Przewodnicz cy Komisji Edukacji, kultury, Sportu i
Polityki Społecznej rady Powiatu w Kłobucku poinformował, e Komisja na
posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005 roku pozytywnie, jednogło nie zaopiniowała
niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili pyta , ani uwag do tre ci przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 255/XXVI/2005r. w sprawie
przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodz cej w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Jana Kili skiego z siedzib w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 w szkoł
ponadgimnazjaln .
Głosowało 14 radnych, w tym:
•
•

głosów „za” ....................................................................................oddano 11
głosów „przeciw”...........................................................................oddano 0
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•

głosów „wstrzymuj cych si ”......................................................oddano 3

Uchwała Nr 255/XXVI/2005 została przyj ta.
AD. p.27
Pan Marek Sroka – odniósł si do zapytania Radnego Mieczysława Chwałczyka
odno nie kredytu por czonego dla ZOZ – u w Kłobucku uchwał Nr 200/XXI/2004
z 23 listopada 2004 roku. Odpowiedział, e kredyt został spłacony w terminie i nie
dotyczy adnego innego zobowi zania.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e uchwała została podj ta 23 listopada
2004 roku, zapytał, kiedy został spłacony kredyt.
Pan Dariusz Desperak –poinformował, e kredyt został spłacony przed podj ciem
tej e uchwały.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy kredyt został spłacony 30 listopada 2004
roku.
Pan Marek Sroka –stwierdził, e dyscyplina bud etowa nie została naruszona, wi c
nie ma znaczenia czy kredyt został spłacony dwa czy tygodnie pó niej czy wcze niej.
Pan Mieczysław Chwałczyk –stwierdził, e nie widzi sensu podejmowania tej
uchwały, je eli tydzie pó niej kredyt jest spłacany. Odczytał uzasadnienie do
uchwały, która stanowi zał cznik do protokołu. Stwierdził, e w uzasadnieniu do
uchwały jest wyra nie zaznaczone, e ZOZ nie jest w stanie spłaci tego kredytu, a
30 listopada spłaca. Zapytał, w zwi zku z tym po co została podj ta uchwała w
sprawie por czenia kredytu skoro ten kredyt mógł by spłacony do ostatniego
grudnia ubiegłego roku.
Pan Marek Sroka – odpowiedział, e trudno było okre li jakie b dzie
zaanga owanie ludzi je li chodzi o zaj cia komornicze „ustawy 203”. Wiele osób
wyraziło jednak zgod na podpisanie ugody.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał kiedy został zaci gni ty nast pny kredyt.
Pan Marek Sroka – opowiedział, e kolejny kredyt został zaci gni ty w ci gu dwóch,
trzech tygodni.
Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał na jakiej podstawie został wzi ty kolejny
kredyt. Poinformował, e Rada udzieliła por czenia na kredyt por czony
wcze niejsz uchwał Zarz du Powiatu Nr 325/2004 z dnia 17 marca 2004 roku na
okres do 31 grudnia 2004. w zwi zku z czym zarówno Rada, jak i Zarz d por czyła
ten sam kredyt. Ponownie sprecyzował zapytanie – czy został spłacony kredyt dla
ZOZ – u w Kłobucku, je eli został spłacony to kiedy, kiedy wzi to nowy, na jakiej
podstawie i czyjego por czenia.
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Pani Małgorzata Gworys – zwróciła si do Przewodnicz cego Zarz du Powiatu o
udzielenie pisemnej, szczegółowej odpowiedzi wszystkim Radnym w/w sprawie.
Pan Mieczysław Chwałczyk – powiedział, e kredyt został zaci gni ty por czeniem
Zarz du Powiatu, a Rada tylko por czyła spłat tego kredytu.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwag , e skoro kredyt został spłacony to musiała
por czy Rada, poniewa nie było mo liwo ci spłaty tego kredytu Rada musiała w
zwi zku z tym te zobowi zania przej .
Pan Tadeusz Witt –udzielił odpowied na zapytanie Radnego Henryka Macha w
sprawie rozwoju Programu Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. Poinformował, e
program jest cały czas kontynuowany, s zbierane informacje, ale przede wszystkim
stopniowo program jest realizowany. Ponadto zostało powołane konsorcjum, do
którego weszły wszystkie gminy i Starostwo oraz operator, czyli firma
przygotowuj ca dokumentacje, która pomaga składa wnioski. W chwili obecnej
odbywaj si spotkania z Wójtami, jako głównymi przedstawicielami Gmin, sprawy
s omawiane. Zwrócił uwag , e ponadto 80% kosztów kwalifikowanych mo e
pokry WFO w tym 10% dotacji, 70%po yczki umarzalnej. Program Ekorozwoju
powiatu kłobuckiego został opracowany w ubiegłym roku, na bazie tego programu
opracowuje si programy dla poszczególnych gmin. Zwrócił uwag , e Starostwo
dofinansowało 4 gminy w zakresie uprawy wierzby energetycznej. Nast pnie
odniósł si do zapytania dotycz cego termomodernizacji obiektów słu by zdrowia i
poinformował, e został ju wykonany audyt energetyczny dwóch szpitali, w
Krzepicach i w Kłobucku i dobrze by było, aby w przyszłym roku t
termomodernizacj zacz , bo jest to spora oszcz dno , je li chodzi o ciepło. Padła
propozycja, aby zinwentaryzowa wszystkie przychodnie w naszym powiecie, eby
doj do porozumienia z gminami na ich współudział.
Pan Henryk Mach – zapytał, czy jakie przedsi wzi cia, czynno ci odno nie
termomodernizacji przychodni lekarskich zostały podj te.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e wszystkie działania s na etapie rozeznania.
Pan Henryk Mach – zapytał, czy s na ten cel wydatkowane jakie

rodki.

Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, e nie zostały wydatkowane na ten cel adne
rodki.
Pan Dariusz Desperak - podsumował, e je eli chodzi o stan techniczny w całym
naszym powiecie najgorsz przychodni jest Przychodnia Nr 1 w Kłobucku, gdzie
Kierownikiem jest Waldemar Robak. Ponadto poinformował, e w dniu dzisiejszym
Starostwo otrzymało 460.000 zł na drog wojewódzka od Podł a Szlacheckiego
przez Przystaj na km 2 nakładki.
Pan Stefan Pawłowski – zwrócił si do Starosty Kłobuckiego jako Przewodnicz cego
Rady Społecznej ZOZ, aby podczas kolejnej Sesji Rady Powiatu poinformowa
Radnych, czy kiedykolwiek optował za likwidacj laboratorium analiz lekarskich
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przy O rodku Gminnym w Mied nie, bo taki zarzut został mu postawiony na
dzisiejszej sesji przez Radnego Jana Praskiego.
AD. p.28
W zwi zku z wyczerpaniem punktów w porz dku obrad sesji około godziny 16
Pani Małgorzata Gworys zamkn ła XXVI Sesj Rady Powiatu w Kłobucku.
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