PROTOKÓŁ Nr II/2006
Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
W DNIU 30 LISTOPADA 2006

W dniu 30 listopada 2006r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczęła się II Sesja Rady Powiatu w
Kłobucku.
W obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego. Obrady
Sesji prowadził Pan Henryk Mach - Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku.

1.

Otwarcie sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3.

Ślubowanie radnych.

4.

Przyjęcie porządku obrad.

5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

6.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

8.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.

10. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zakończenie II Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

AD. p.1/2
Pan Henryk Mach – podziękował radnym za okazanie współczucia z powodu śmierci ojca.
Następnie otworzył II sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz stwierdził, że
posiedzenie Rady zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniem ustawy
o samorządzie powiatowym. Oświadczył jednocześnie, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
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AD. p.3
Ślubowanie radnych.
Pan Henryk Mach – poinformował, że ze względu na to, że nie wpłynął żaden wniosek od
Komisarza Wyborczego wnosi o wykreślenie punktu.
Ad. p.4
Przystąpiono do ustalania porządku obrad sesji.

Do przekazanego radnym projektu porządku Pan Henryk Mach zwrócił się z prośbą na
wniosek Zarządu Powiatu o wprowadzenie dodatkowego punktu tj. punktu 9 – odwołanie
Skarbnika Powiatu. Następnie zaproponował wprowadzenie punktu 12 – podjęcie uchwały w
sprawie powołania komisji stałych rady powiatu w Kłobucku.

Pan Stanisław Garncarek – w imieniu Zarządu Powiatu wniósł o dokonanie zmian w
porządku obrad II Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, w ten sposób, że porządek obrad po
zmianach przedstawiałby się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Ślubowanie radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.
9. Wybór Starosty Kłobuckiego.
10. Wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku.
11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
12. Odwołanie Skarbnika Powiatu.
13. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
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17. Zakończenie II Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisem statutowym, zmiany w porządku
obrad może wnieść Przewodniczący, Komisje Rady i Zarząd Powiatu. Wniosek nie jest
tożsamy z wnioskiem złożonym przez wnioskodawcę, w związku z czym rada musi pracować
według porządku zaproponowanego przez wnioskodawcę, natomiast zgłoszone zmiany
można wprowadzić poprzez głosowanie.
Pan Bogusław Głąb – poprosił o przekazanie wszystkim radnym kserokopii porządku
zawartego we wniosku. Ponadto w celu rozważenia propozycji zaproponował przerwę.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że wniosek zgłoszony przez Wicestarostę Stanisława
Garncarka wyczerpuje porządek obrad sesji przygotowanej na dzień jutrzejszy ( 1.12.2006r.).
Pan Bogusław Głąb – poinformował, że wprowadzenie punktu dotyczącego wyboru Starosty
Kłobuckiego jest ważny nie z punktu widzenia Zarządu, lecz z punktu widzenia Rady, w
związku z czym ogłoszenie przerwy jest niezbędne do przedyskutowania zaproponowanego
porządku obrad.
Pan Henryk Kiepura – wniósł o poddanie pod głosowanie wniosku przedstawionego przez
Radnego Stanisława Garncarka w imieniu Zarządu.
Pan Henryk Mach – odniósł się do punktów, które zgodnie ze statutem przysługują
Przewodniczącemu Rady, a mianowicie wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego powołanie komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Marek Sawicki – zaproponował, aby wstrzymać się z przyjęciem tego punktu do
porządku obrad do momentu objęcia przez dwóch radnych mandatu radnego.
Pan Henryk Mach – wyjaśnił, że nie proponuje wyboru personalnego składu poszczególnych
komisji, tylko określenie charakteru tych komisji, które działały w poprzedniej radzie.
Pan Marek Sawicki – zapytał, czy Przewodniczący proponuje takie same nazwy komisji i taką
samą ich ilość jakie były w poprzedniej kadencji, czy dyskusję nad ich nazwami i ilością.
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Pan Henryk Mach – odpowiedział, że jeżeli taki projekt uchwały pojawi się w przedmiotowej
sprawie to nie wyklucza dyskusji, można zmienić nazewnictwo czy ilość tych komisji. Dodał,
że na poprzedniej sesji zaproponował, aby Radni deklarowali pracę w poszczególnych
komisjach, jednak, aby mogli to uczynić muszą znać ich nazewnictwo. Podkreślił, że nie
chodzi o rozstrzygnięcie personalne poszczególnych komisji.
Pan Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, że nazewnictwo komisji jest bardzo ważną sprawa do
rozstrzygnięcia, jednak wnioskodawca nie wyraził zgody do wprowadzania na dzisiejszej
sesji.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że jeżeli nie ma zgody wnioskodawcy to głosowanie
wprowadzenia tego punktu jest bezprzedmiotowe.
Pan Bogusław Głąb – zwrócił uwagę, że radni nie znają nowego porządku obrad, ponownie
zwrócił się o ogłoszenie 10 minutowej przerwy.
Pan Henryk Mach – ogłosił 10 minutową przerwę w celu zapoznania się wszystkich radnych
z zaproponowanym porządkiem obrad sesji.
Po 10 minutowej przerwie obrady zostały wznowione.
Pan Henryk Kiepura – zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie porządku obrad w takim
kształcie i w takiej kolejności jakiej został przedstawiony przez Radnego Stanisława
Garncarka.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że porządek obrad został już ustalony, można
wprowadzić tylko dodatkowe punkty, wynikające z wniosku, które zostaną poddane pod
głosowanie.
Pan Bogusław Głąb – powiedział, że po przeanalizowaniu nowego porządku obrad nic nie
stoi na przeszkodzi, aby te dodatkowe punkty wprowadzić po punkcie 7 do porządku obrad
sesji.

4

Pan Władysław Owczarek – zwrócił uwagę, że zasadniczą sprawą jest to, aby
Przewodniczący był apolityczny. Poprosił o przegłosowanie zgłoszonych zmian do porządku
obrad.
Pan Henryk Kiepura – powiedział, że możliwość statutowa wprowadzenia zmian we wniosku
dotyczy nie tylko wprowadzenia nowych punktów, ale również zmiany ich kolejności.
Ponownie zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie winsoku w takiej formie, jakiej
przedstawił Radny Stanisław Garncarek.
Pan Henryk Mach – powiedział, że porządek obrad sesji został ustalony w drodze
wnioskodawcy, który jest obligatoryjny, natomiast wprowadzenie dodatkowych punktów do
porządku obrad wymaga przegłosowania. Powtórzył, że chodzi o dwa dodatkowe punkty
(tj. wybór Starosty Kłobuckiego oraz wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu
Powiatu w Kłobucku), które nie są ujęte w porządku obrad zaproponowanego przez
wnioskodawcę, a w dniu dzisiejszym zgłoszone do wprowadzenia poprzez głosowanie.
Pan Bogusław Głąb – zaproponował zasięgnięcia opinii prawnej dla rozstrzygnięcia
problemu – „czy do starego porządku obrad wprowadzamy dodatkowe punkty, czy
przebudowujemy cały porządek obrad według nowego pomysłu Zarządu”.
Pani Barbara Kosińska – Buss – Radczyni Prawna – powiedziała, że zgodnie ze Statutem
Rada Powiatu może wprowadzić do porządku obrad sesji zmiany, w związku z czym można
głosować zarówno i poszczególne punkty i całość zawnioskowaną przez Zarząd Powiatu.
Pan Bogusław Głąb – zaproponował zrealizować wniosek Radnego Henryka Kiepury, aby
przegłosować nowy porządek obrad.
Pan Henryk Kiepura – ponownie zgłosił wniosek o poddanie pod głosowanie porządku w
kształcie i ze zmianami przedstawionymi przez Radnego Stanisława Garncarka.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że nie może poddać wniosku pod głosowanie, ponieważ
punkt 3 porządku obrad tj. ślubowanie radnych został wykreślony, w związku z czym punkt
jest nieaktualny, a w wniosku zgłoszonym przez Radnego Stanisława Garncarka punkt jest
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zawarty. Poprosił wnioskodawców o zaproponowanie wprowadzenia dwóch dodatkowych
punktów.
Pan Stanisław Garncarek – dodał, że dla czytelności, dodatkowe punkty zostały podane w
pełnym układzie według tych zmian proponowanych, nie ma więc technicznej i formalnej
przeszkody, żeby przyjąć ten porządek i realizować po punkcie czwartym.
Pan Henryk Kiepura – powiedział, że w punkcie 4 (tj. przyjęcie porządku obrad) porządku
obrad zostały zaproponowane zmiany, w związku z czym w imieniu wnioskodawców
doprecyzował przyjęcie dalszego porządku w następującej kolejności:
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.
9. Wybór Starosty Kłobuckiego.
10. Wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku.
11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
12. Odwołanie Skarbnika Powiatu.
13. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zakończenie II Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Bogusław Głąb – zwrócił uwagę, że według Statutu Radny Henryk Kiepura nie ma prawa
zgłaszać zmian do porządku obrad, może to zrobić tylko Przewodniczący, komisje lub
Zarząd.
Pan Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, że prawnie przytoczył punkty jakie zaproponował
Radny Stanisław Garncarek.
Pan Henryk Mach – poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad w takiej
kolejności jakiej przedstawił Radny Henryk Kiepura.
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Głosowało 19 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Porządek został przyjęty jednogłośnie.
AD. p.5
Przewodniczący wniósł o zatwierdzenie protokołu z I Sesji Rady.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie w obecności 19 radnych.
AD. p.6
Pan Henryk Mach – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszono cztery kandydatury i jednogłośnie
powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni:
1. Przewodnicząca – Aleksandra BANASIAK
2. Członek – Iwona SADEK
3. Członek – Jan PRASKI
AD. p.7
Pan Henryk Mach – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono trzy kandydatury i jednogłośnie
powołano Komisję Skrutacyjną, w skład, której weszli następujący Radni,

1. Przewodnicząca – Małgorzata FERENC
2. Członek – Marek SAWICKI
3. Członek – Wiesław DRYNDA
4. Członek – Jerzy PRZYGODA
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AD. p.8
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.
Pan Henryk Mach – przedstawił uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.
Następnie zapytał, czy ukazał się oficjalny komunikat Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego w tej sprawie.
Pani Barbara Kosińska – Buss odpowiedziała, że komunikat Wojewódzkiego Komisarza
Wyborczego został ogłoszony. Dodała, że w internecie taka informacja już się ukazała, numer
dziennika i pozycja.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała propozycję projektu uchwały Nr 4/II/2006 w sprawie
wygaśnięcia mandatów radnych.
Głosowało 19 radnych, w tym:
• głosów „za” - ...............................................................................oddano 12
• głosów „ przeciw” - .....................................................................oddano 6
• głosów „wstrzymujących się” - ...................................................oddano 1
Uchwała Nr 4/II/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD. p.9
Wybór Starosty Kłobuckiego
Pan Władysław Owczarek – zgłosił na Starostę Kłobuckiego kandydaturę Pana Stanisława
Garncarka.

Pan Piotr Derejczyk – zgłosił na Starostę Kłobuckiego kandydaturę Bogusława Głąba.
Kilkunastoletni pracownik samorządowy, dysponujący odpowiednim przygotowaniem
zawodowym, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kłobuck w ubiegłej kadencji.
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Pan Henryk Mach – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Pan Stanisław Garncarek –zapytał, czy w przypadku kandydatury Pana Bogusława Głąba nie
występuje kolizja prawna wynikająca z pracy korpusie służby cywilnej.
Pan Piotr Derejczyk – odpowiedział, że Radny Bogusław Głąb nie jest już pracownikiem
korpusu służby cywilnej.
Pan Henryk Mach – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Pan Henryk Mach – poinformował o konieczności złożenia przez wszystkich radnych
oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.

Ponadto

poinformował o Statucie Powiatu Kłobuckiego oraz projekcie budżetu Powiatu Kłobuckiego
na 2007 rok, który został przygotowany i przekazy Radnym przed sesją. Następnie
poinformował o konieczności złożenia przez Radnych nr konta bankowego w celu
przekazania diety.
Pan Henryk Mach – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz
o ich rozdanie radnym.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.
Pan Henryk Mach – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na II Sesji
Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 30 listopada 2006 roku celem wyboru w głosowaniu
tajnym Starosty Kłobuckiego stwierdzający, że głosowało 19 radnych, z czego:
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- Pan Stanisław GARNCAREK kandydat na Starostę Kłobuckiego otrzymał:
•

głosów „za” - .................................................................oddano 11

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 1

- Pan Bogusław GŁĄB kandydat na Starostę Kłobuckiego otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 7

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

Pan Stanisław Garncarek – przedstawił przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i
działalności społecznej w samorządzie gminnym i powiatowym.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytał treść uchwały Nr 5/II/2006 z dnia 30
listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Rada Powiatu wybrała na Starostę Kłobuckiego Pana Stanisława Garncarka.
Uchwała w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
AD. p.10
Wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku
Pan Henryk Mach – poprosił Pana Stanisława Garncarka – nowo wybranego Starostę
Kłobuckiego o zgłoszenie kandydatów na Wicestarostę Kłobuckiego i Członków Zarządu
Powiatu Kłobuckiego.

10

Pan Stanisław Garncarek – zgłosił kandydaturę Pana Romana Minikinę na stanowisko
Wicestarosty Kłobuckiego oraz Panów Marka Srokę, Tadeusza Wieczorka, Henryka Kiepurę
jako kandydatów na Członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego.
Pan Henryk Mach – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Pan Henryk Mach – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz
o ich rozdanie radnym. Przypomniał zasady głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.
Pan Henryk Mach – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na II Sesji
Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 30 listopada 2006 roku celem wyboru w głosowaniu
tajnym Wicestarosty Kłobuckiego i Członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego stwierdzający,
że głosowało 19 radnych, z czego:
- Pan Roman MINIKNA kandydat na Wicestarostę Kłobuckiego otrzymał:
•

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

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 7

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Marek SROKA kandydat na Członka Zarządu otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 11

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 8
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•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Tadeusz WIECZOREK kandydat na Członka Zarządu otrzymał:
•

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

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 7

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Henryk KIEPURA kandydat na Członka Zarządu otrzymał:
•

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

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 7

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki w imieniu nowo wybranego Zarządu złożył
podziękowania za dokonany wybór. Poinformował, że pierwsze posiedzenie Zarządu
rozpocznie się niezwłocznie po zakończonej sesji.
Pan Roman Miniona – podziękował za dokonanie wyboru, przedstawił przebieg
dotychczasowej pracy zawodowej, zwrócił uwagę, że funkcja ta wymaga wiele pracy i dołoży
wszelkich starań, aby przyczynić się do rozwoju powiatu.
Rada Powiatu wybrała na Wicestarostę Kłobuckiego Pana Romana Minikinę oraz Panów
Marka Srokę, Tadeusza Wieczorka, Henryka Kiepurę na Członków Zarządu Powiatu w
Kłobucku.
Wybrani Członkowie Zarządu krótko się przedstawili.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytał treść uchwały Nr 6/II/2006 z dnia 30 listopada 2006
roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w
Kłobucku.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Kłobuckiego oraz pozostałych członków Zarządu
Powiatu w Kłobucku wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
AD. p.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Pan Henryk Mach – poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Kłobucku.
Pan Marek Sroka – zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę Pana Jerzego
Bardzińskiego, wieloletniego pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Pan Piotr Derejczyk - zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę Pana Jerzego
Sądel.
Pan Henryk Mach – zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Pan Henryk Mach – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz o
ich rozdanie radnym. Przypomniał zasady głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i po ich zebraniu przystąpiła do
liczenia głosów.
Pan Henryk Mach – poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników głosowania.
Pani Małgorzata Ferenc – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na II Sesji
Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 30 listopada 2006 roku celem wyboru w głosowaniu
tajnym Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stwierdzający, że głosowało 19 radnych, z
czego:
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- Pan Jarzy BARDZIŃSKI kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 10

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 1

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

- Pan Jerzy SĄDEL kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymał:
•

głosów „za” - ..................................................................oddano 8

•

głosów „ przeciwnych”- .................................................oddano 0

•

głosów nieważnych - ......................................................oddano 0

Rada Powiatu na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku wybrała Pana Jerzego
Bardzińskiego.
Pan Henryk Mach - złożył gratulacje Panu Jerzemu Bardzińskiemu w związku z wyborem na
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
Następnie Pan Henryk Mach poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
projektu uchwały Nr 7/II/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 7/II/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu została
przyjęta.
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AD. p.12
Odwołanie Skarbnika Powiatu
Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że wniosek Skarbnika wpłynął na ręce
Przewodniczącego i stąd znalazł się w porządku obrad, a wynika z faktu, że Pan Krzysztof
Toczko – dotychczasowy Skarbnik został powołany w powiecie częstochowskim na
stanowisko Skarbnika. Następnie złożył podziękowania Panu Krzysztofowi Toczko za rok
pracy, która dała wszystkim Radnym poprzedniej kadencji stabilizację znajomości,
umiejętności realizowania budżetu.
Następnie Pan Henryk Mach poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści
uchwały Nr 8/II/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

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

Uchwała Nr 8/II/2006 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu została przyjęta jednogłośnie.
Pan Krzysztof Toczko – podziękował Radzie za przyjęcie uchwały oraz dotychczasową,
roczną współpracę.
AD. p.13
Przewodniczący Henryk Mach – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności
Zarządu z okresu między sesjami.
Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 23 do 30 listopada 2006 roku przedstawił
Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek.
Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu.
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Ad. p.14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
Pan Henryk Mach – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Kłobuckiego na 2006 rok.

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że w uchwale proponuje się
zmniejszenia planu dochodów w związku z przesunięciem terminu ewentualnej spłaty
poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2007 rok ( 306.864 zł) oraz zwiększenia planu
dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o
kwotę 81.011 zł, w tym 31.229 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla
nauczycieli zwalnianych. Ponadto proponuje się zwiększenia planu wydatków celem
zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kłobuckiego.
Pan Bogusław Głąb – zapytał, czy była już taka uchwała dotycząca przeniesienia kwoty
306.864 zł z działu oświata i wychowanie do działu obsługa długu publicznego w poprzedniej
kadencji.
Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że takiej uchwały nie było, 306.864 zł to środki, które
są w dziale obsługa długu publicznego i jest to kwota, która jest częściowym
zabezpieczeniem poręczenia jakie powiat udzielił ZOZ-owi z tytułu kredytu zaciągniętego w
BOŚ na potrzeby służby zdrowia.
Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 9/II/2006 w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

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

•

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

•

głosów „wstrzymujących się ” - ....................................oddano 0
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Uchwała Nr 9/II/2006 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok
została przyjęta jednogłośnie.

AD. p.15
W punkcie interpelacje i zapytania radnych głosu nie zabrano.

AD. p.16
Pan Władysław Owczarek – zdementował plotki nt. rzekomych konfliktów pomiędzy
radnymi powiatu klubu PSL.

Pan Bogusław Głąb – „ w dniu 12 listopada 2006 roku, w dniu wyborów podpisaliśmy
umowę koalicyjną z PO, PIS, Samoobrona, w związku z tym byliśmy zobligowani słowem
pisanym dotrzymać tej umowy. Liczyliśmy, że sprawa rozwiąże się w dniu dzisiejszym, lub
jutrzejszym. Koalicja Samoobrona złamała tą umowę, umowa wygasła, w związku z czym
jeżeli mogę podsumować ten element to cisną mi się słowa Premiera ze Stoczni Gdańskiej”.
Ponadto zwrócił uwagę, że klub PIS jest najmłodszym klubem w tej Radzie, ma wiele
ciekawych pomysłów co do poprawy funkcjonowania powiatu, w związku z czym wyraził
nadzieję, że współpraca będzie konstruktywna i będzie się układała jak najlepiej.

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że jeżeli dla dobra powiatu klub PIS udostępni,
zadysponuje swoją wiedzę dla konstruktywnych rozwiązań to zostanie ona umiejętnie
wykorzystana.

Pan Henryk Mach – przypomniał o obligatoryjnym złożeniu oświadczeń majątkowych przez
Radnych w ciągu 30 dni od momentu złożenia ślubowania Radnego.
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AD. p. 17
W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1530
Przewodniczący Henryk Mach zamknął obrady II Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
Henryk MACH

Protokołowała
Magdalena Nowak
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