PROTOKÓŁ NR XLII/2006
Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

W dniu 11 października 2006r. o godz. 1300 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w
Kłobucku przy ul. Zamkowej rozpoczęła się XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W
obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego oraz zaproszeni

goście

według załączonych list obecności. Obrady Sesji prowadził Pan Władysław Serafin –
Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Powitanie uczestników Sesji
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Blok tematyczny – „Edukacja ponadgimnazjalna w Powiecie Kłobuckim”.
8. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych..
10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady
Powiatu.
11. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w
okresie między sesjami.
12. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisję w
okresie między sesjami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Kłobucku.
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16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zakończenie XLII Sesji.

AD. p.1/2/3
Obrady rozpoczęto o godz. 13.00

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Serafin.
Otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz stwierdził, że posiedzenie Rady
zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniem ustawy o samorządzie
powiatowym i Statutem Powiatu. Oświadczył jednocześnie, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista radnych powiatu obecnych na XLII Sesji Rady oraz lista zaproszonych na sesję
stanowią integralną część niniejszego protokołu.

AD. p.4
Przystąpiono do ustalania porządku obrad sesji.
Pan Władysław Serafin – przedstawił proponowany porządek obrad. Zapytał, czy ktoś ma
uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wprowadzenie do porządku obrad sesji, zgodnie z
ustaleniem z poprzedniej sesji punkt dotyczący – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.

Pan Władysław Serafin – poinformował, że punkt został zaplanowany do wprowadzenia jako
punkt 14 porządku obrad.

Następnie Pan Władysław Serafin poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad
sesji.
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Głosowało 18 radnych, w tym:
• głosów „za” - ................................................................oddano 18
• głosów „ wstrzymujących się”- ....................................oddano 0
• głosów „przeciw” - .......................................................oddano 0

Porządek został przyjęty jednogłośnie.
AD. p. 5
Pan Władysław Serafin – zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu z XLI Sesji Rady
Powiatu.

W związku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie.

Głosowało 18 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ................................................................oddano 17

•

głosów „ wstrzymujących się”- ....................................oddano 1

•

głosów „przeciw” - .......................................................oddano 0

Protokół z XLI Sesji Rady Powiatu został przyjęty.

AD. p.6
Pan Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszono trzy kandydatury
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni:
1. Przewodniczący – Mieczysław SZEWCZYK
2. Członek – Stefan PAWŁOWSKI
3. Członek – Wiesław DRYNDA
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AD. p.7`
Blok tematyczny – „Edukacja ponadgimnazjalna w Powiecie Kłobuckim”.
Następnie Pani Anna Nowicka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku dokonała
prezentacji szkoły.
Pan Tadeusz Witt – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia w
Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił informację – edukacja ponadgimnazjalna w
Powiecie Kłobuckim.
Pan Władysław Serafin – poinformował, że w dniu 9 października 2006 roku Pani Dyrektor
Anna Nowicka otrzymała z rąk Wojewody Śląskiego Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Pani Wanda Życińska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w
Częstochowie dokonała wręczenia Pani Annie Nowickiej – Dyrektorowi
ZS Nr 1 w Kłobucku Certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze opieka i wychowanie,
który zwalnia szkołę z mierzenia jakości pracy szkoły (wizytacji) na okres 5 lat w tym
zakresie. Ponadto złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom z okazji dnia edukacji
Następnie dokonano wręczenia nagród nauczycielom przez Dyrektora Szkoły i Starostę.
Lista nagrodzonych osób w załączeniu do protokołu.
Pani Anna Nowicka – wręczyła dyplom Staroście Kłobuckiemu „Przyjaciel Szkoły Marzeń”
nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Powiatu.
AD. p. 8
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Powiatu. Porosił Starostę o
przedstawienie informacji z działalności Zarządu z okresu między sesjami oraz z działalności
samorządu powiatowego.
Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 20 września do 11 października 2006 roku
przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak.
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Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD. p.9
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Henryk Mach – zgłosił wniosek, aby na przyszłość tego typu uroczystość odbywała się w
miejscu do tego odpowiednim, ponieważ ta sala nie spełnia żadnych warunków w tym
względzie. Następnie zapytał, jakie Zarząd podjął kroki w związki z realizacją Programu
Rozwoju Opieki Zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego. Ponadto zgłosił zapytanie
skierowane do Radcy Prawnego, czy fakt przyznania dodatku motywacyjnego podlega
ochronie o danych osobowych.
Pani Janina Świć-Irach – zgłosiła, że wyniki z aparatu do elektrolitów w Szpitalu w
Krzepicach zagrażają życiu pacjentów. Zapytała dlaczego z pieniędzy przeznaczonych dla
ZOZ (1 mln zł) na zakup sprzętu medycznego niniejszy aparat nie został przewidziany do
zakupu.
AD. p.10
Pan Władysław Serafin – przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Powiatu w Kłobucku w
okresie między sesjami.
Kopia pism i zaproszeń w załączeniu do protokołu.
AD. p.11
Pan Władysław Serafin – poprosił Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie
wniosków podjętych w okresie między sesjami.

Pan Krzysztof Krawczyk – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu
11.10.2006r. po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Kłobuckiego na 2006 rok skierowała wniosek do Zarządu Powiatu w Kłobucku, aby środków
z działu 921 nie przenosić na wydatki oświaty tylko przeznaczyć w formie dotacji na
renowację zabytkowego Kościoła w Truskolasach.
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Pan Jan Praski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku
poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 11.10.2006r. po zapoznaniu się z projektem
uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok skierowała wniosek
do Zarządu Powiatu w Kłobucku, aby środków z działu 921 nie przenosić na wydatki oświaty
tylko przeznaczyć w formie dotacji na renowację zabytkowego Kościoła w Truskolasach.
AD. p.12
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego omówił merytorycznie projekt
uchwały. Poinformował, że zgodnie z obowiązującym obecnie art. 43 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych w przypadku uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym, należności pieniężne, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających j.s.t. lub jej jednostkom
organizacyjnym mogą być umorzone, a ich spłata odroczona lub rozłożona na raty, na
zasadach określonych przez organ stanowiący. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg, o
których mowa oraz wskazanie organu lub osoby uprawnionej do ich udzielania określa organ
stanowiący j.s.t.. Niniejsza uchwała określa w oparciu o ustawę zasady i tryb postępowania,
wskazuje uprawnione organy, precyzuje etapy działania, określa rodzaje należności, rodzaje
ulg oraz terminy sprawozdawczości dotyczące umorzeń i ulg. Uchwała zmienia uchwałę
poprzednią, ujętą w sposób mniej szczegółowy, opartą na przepisach, które straciły ważność.
Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o
odczytanie treści uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 381/XLII/2006 w sprawie sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
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Głosowało 19 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 19

•

głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano

•

głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano 0

0

Uchwała Nr 381/Xlii/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

AD. p. 13
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.

Pan Krzysztof Toczko – omówił merytorycznie projekt uchwały. Poinformował, że uchwała
dotyczy propozycji zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego o
kwotę 9.000 zł w związku z podpisaniem umowy z gminą Kłobuck w sprawie
dofinansowania budowy parkingu dla samochodów w ciągu drogi powiatowej w
miejscowości Lgota na wysokości Szkoły Podstawowej, zwiększenia planu dochodów i
wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Domu Dziecka w Kłobucku o
kwotę 500 zł z tytułu uzyskania wpływu z opłaty z nakazu sądowego (§ 0690) z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku wychowanków oraz zmniejszenia planu
wydatków w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe (udział własny w realizacji projektu
stypendialnego dla studentów). Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie
planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie (zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Nr
3 i Zespole Szkół w Krzepicach). Ponadto poinformował, że projekt uchwały dotyczący
zmian w budżecie przewidywał również przesunięcie z działu Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego kwoty 20. 000 zł na potrzeby oświaty do działu oświata i wychowanie. Radni
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu w Kłobucku zaproponowali, kierując się wnioskiem skierowanym do Zarządu
Powiatu przez Fundację „Wspólna sprawa”, aby środków tych nie przenosić na wydatki
oświaty tylko przeznaczyć w formie dotacji na renowację zabytkowego Kościoła w
Truskolasach. Wyjaśnił, że przeznaczenie dotacji na ten cel według ustawy o finansach
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publicznych i ustawy o ochronie zabytków opracowania Powiatowego Programu Ochrony
Zabytków ( programu – zasad - procedur przeznaczenia dotacji na te cele ).

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.

Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały
wraz z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisji
Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku.

Głosowało 18 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 18

•

głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano

•

głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano 0

0

Radni przyjęli wniosek obu komisji jednogłośnie i zobowiązali Zarząd Powiatu do
przygotowania na kolejną sesję uchwały dotyczącej procedur dotowania zabytków oraz
uchwały przekazującej dotację na renowację wspomnianego zabytku.

Uchwała Nr 382/XLII/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Krzysztof Krawczyk – wyraził podziękowania za przychylne ustosunkowanie się do
wniosku komisji.

AD. p. 14
Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
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Pan Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku
przedstawił stanowisko komisji, które stanowi załącznik do protokołu.

Pan Mieczysław Chwałczyk – poprosił o przedstawienie zastrzeżeń Dyrektora ZOZ do
protokołu z kontroli.
Pan Waldemar Robak – zwrócił uwagę, że zastrzeżenia zostały przedstawione przez
Dyrektora ZOZ na poprzedniej sesji.

Pan Henryk Mach – odniósł się do § 3 uchwały i zaproponował, aby wykonanie uchwały
powierzyć Zarządowi Powiatu.

Pan Władysław Serafin – przedstawił § 47 Statutu Powiatu Kłobuckiego. Następnie poddał
pod głosowanie zgłoszony wniosek radnego Pana Henryka Macha.

Głosowało 17 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 12

•

głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano

•

głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano 5

0

Wniosek został przyjęty. Pan Władysław Serafin poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o
wprowadzenie zmian i odczytanie treści uchwały.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 383/XLII/2006 w sprawie
przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
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Głosowało 17 radnych, w tym:
•

głosów „za” - ...............................................................................oddano 16

•

głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano

•

głosów „wstrzymujących się” - ....................................................oddano 1

0

Uchwała Nr 383/XLII/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD. p.15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Władysław Serafin – wyjaśnił, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w tej sali, aby nie
zakłócać zajęć dydaktycznych w szkole, w związku z czym nie należy krytykować warunków
lokalowych przeznaczonych do odbycia tej sesji. Następnie odniósł się do publicznego
sporządzania listy nauczycieli otrzymujących dodatek motywacyjny.
Kopia pismo Nr ZS/0717/34/10/06/S z dnia 10 października 2006 roku w/w sprawie w
załączeniu do protokołu.

Pan Henryk Mach – ponownie zgłosił zapytanie, czy fakt przyznania dodatku motywacyjnego
podlega ochronie o danych osobowych.

Pan Ewa Recha – Radczyni Prawna odpowiedziała, że nie ma podstaw prawnych, aby
publicznie taką listę osób sporządzać.

Pan Krzysztof Nowak – odniósł do zapytania w sprawie Programu Rozwoju Opieki
Zdrowotnej dla obszaru Powiatu Kłobuckiego i poinformował, że przekaże program Komisji
Ochrony Zdrowia, która wypracuje odpowiednie stanowisko w tej sprawie.

Pan Stefan Pawłowski – zwrócił uwagę, że program jest niezbędny do uzyskania środków z
zewnątrz, dlatego należy przyjąć go jak najszybciej.
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Pan Krzysztof Nowak – odniósł się zakupu aparatu do elektrolitów i zapewnił, że jeżeli cena
aparatu zmieści się w kwocie, która pozostała z 1 mln zł to aparat zostanie zakupiony.
AD. p.16
Wnioski i oświadczenia radnych
Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek o przygotowanie projektu uchwały na następną
sesję w sprawie zasad i trybu wdrażania dotacji na prace konserwatorskie.
AD. p.17
W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1645
Przewodniczący Władysław Serafin zamknął obrady XLII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Władysław SERAFIN

Protokołowała
Magdalena Nowak
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