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PROTOKÓŁ NR XII / 2007
Z XII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210
Zakończyła się o godz. 1535
W sesji uczestniczyli:
1. Radni zgodnie z listą obecności,
2. Zaproszeni goście zgodnie z listą uczestnictwa w sesji – stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu.
Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pan
Jan Praski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Tadeusz Witt – po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości, poinformował, że
dzisiejsza sesja zostanie uświetniona ceremonią przekazania podziękowań od przedstawicieli
Ponadregionalnego

Stowarzyszenia

Edukacyjnego

„Wieniawa„

za

pomoc

przy

funkcjonowaniu Stowarzyszenia oraz organizacji „ Dni Długoszowskich „ .
Przedstawiciele Stowarzyszenia wręczyli okazjonalne statuetki Staroście Kłobuckiemu Panu
Stanisławowi Garncarkowi oraz Panu Tadeuszowi Wittowi.
Pan Stanisław Garncarek – stwierdził, iż praźródłem pomocy dla Stowarzyszenia jest budżet
powiatu, który przewiduje przekazywanie pomocy dla stowarzyszeń. Podziękował w imieniu
własnym oraz Przewodniczącego Rady Powiatu za wyraz sympatii życząc jednocześnie
owocnej współpracy pomiędzy Starostwem a Stowarzyszeniem „ Wieniawa „.
Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tadeusz Witt
stwierdził, że w Sesji uczestniczy 18 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
PKT 3. - Przyjęcie porządku obrad.
Pan Zenon Witek – zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, czy zgodnie ze Statutem
Powiatu, Dyrektor ZOZ – u może wnosić o podjęcie uchwał Rady Powiatu. Ponadto zapytał,
czy trzech wniosków Dyrektora ZOZ – u nie powinna opiniować wcześniej Rada Społeczna.
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Pani Barbara Kosińska – Bus – Radca Prawny Starostwa, odpowiedziała, iż w tej sprawie jest
wniosek Zarządu Powiatu, który posiada inicjatywę uchwałodawczą. Zgodziła się z
przedmówcą odnośnie faktu, że kwestie związane z przekształceniem ZOZ – u powinny być
opiniowane przez Radę Społeczną przy ZOZ – ie, jednakże wnioski Dyrektora ZOZ – u nie
odnoszą się bezpośrednio do przekształcenia, a jedynie do zmian terminów.
Pan Marek Sawicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, stwierdził, iż wątpliwości
Radnego Zenona Witka były wyjaśniane na posiedzeniu Komisji i wyraził zdziwienie
dlaczego Radny zwraca się ponownie z tymi samymi zapytaniami. Zwrócił się z prośbą do
Radnego Zenona Witka, ażeby nie czytał pism selektywnie tylko całościowo, gdyż znajduje
się na nim dekretacja na Zarząd Powiatu.
Pan Władysław Owczarek – zwrócił uwagę na fakt, iż decyzja o prywatyzacji specjalistki i
laboratoriów w ZOZ – ie została podjęta, w związku z czym nie rozumie intencji pytających.
Pan Jerzy Sądel – zapytał, jakie działania zostały podjęte w związku z wnioskiem Klubu
Radnych PIS – u i PO dotyczących zmiany Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Pana Mirosława Przygody.
Pani Barbara Kosińska – Bus – odpowiedziała w imieniu Przewodniczącego Rady, iż z
odpowiednim wnioskiem może wystąpić minimum 5 radnych, a na wniosku o którym była
mowa wcześniej znajdują się podpisy jedynie 4 radnych. Ponadto dodała, że do wniosku
powinien być dołączony odpowiedni projekt uchwały Rady Powiatu.
Pan Zenon Witek – zapytał, czy w związku z dzisiejszym materiałem dotyczącym
restrukturyzacji ZOZ – u odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ – ie. Powiedział
ponadto, iż nie czyta on wybiórczo materiałów a kompleksowo.
Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki, Przewodniczący Rady Społecznej przy ZOZ –
ie w Kłobucku, odpowiedział, iż Rada Społeczna opiniowała Uchwały odnoszące się do
przekształcenia ZOZ – u, a Uchwały przewidziane w porządku dzisiejszych obrad odnoszą się
jedynie do terminów a nie do meritum sprawy. W związku z powyższym Rada Społeczna nie
opiniowała tych projektów Uchwał.
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ – u w Kłobucku, stwierdził, iż Rada Społeczna
pozytywnie zaopiniowała przekształcenie ZOZ – u, a terminy leżą w kompetencjach Rady
Powiatu.
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Pan Henryk Mach – stwierdził, iż myślał, że pismo w sprawie odwołania z funkcji
Przewodniczącego Komisji Pana Mirosława Przygody będzie miało charakter intencyjny,
który pozwoli Przewodniczącemu Rady na przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały.
Pan Tadeusz Witt – odpowiedział, że w myśl przepisów projekt uchwały przygotowuje
wnioskodawca.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad.
Głosowało 18 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ - …………………… oddano 13

•

Głosów „ przeciw „ - ………………oddano 2

•

Głosów „ wstrzymujących się „ - … oddano 3

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady
Powiatu.
9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w
okresie między sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki
Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w
zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
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13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki
Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w
zakresie cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki
Zdrowotnej

poprzez

likwidację

poradni

specjalistycznych

usytuowanych

w

jednostkach ZOZ.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2008 rok.
16. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Wnioski i zapytania mieszkańców.
20. Zakończenie XII Sesji Rady Powiatu.
PKT 4. – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
Głosowało 18 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ - ……………………oddano 16

•

Głosów „ przeciw „ - ……………...oddano 0

•

Głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Protokół z XI Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
PKT 5. – Wnioski i zapytania mieszkańców.
Nie zgłoszono.
Na obrady przybył Pan Jerzy Bardziński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku –
godzina 1240.
PKT 6. - Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Pan Stanisław Garncarek – przedstawił informację z działalności Zarządu z okresu między
sesjami, stanowiącą załącznik do protokołu z sesji.

6
Pan Zenon Witek – zapytał na jakim etapie są prace związane z budynkiem położonym przy
ul. Staszica 12 w Kłobucku. Ponadto zapytał, na jakiej podstawie Zarząd Powiatu przyznaje
Dyrektorowi ZOZ – u nagrodę w postaci jednomiesięcznej pensji, jeżeli od wiosny ciągną się
prace związane z ZOZ – em i „ nic z tego za bardzo nie wychodzi „.
Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że zaplanowany jest przetarg nieograniczony na
budynek przy ul. Staszica w Kłobucku na dzień 7 listopada. Powiedział, że Pan Dyrektor
otrzymał nagrodę za dobrą pracę, bez której najprawdopodobniej w chwili obecnej ZOZ
znajdowałby się w bardzo złej sytuacji finansowej.
Pan Marian Nowak – poprosił, ażeby Radny Zenon Witek rzeczywiście przejrzał przepisy;
przyznanie nagrody to nie jest rozdawnictwo Zarządu Powiatu. Przepisy określają możliwość
przyznania nagrody rocznej w wysokości do 3 – krotności miesięcznego uposażenia a
Dyrektor otrzymuje jednokrotną. Ponadto uchwała ta pozytywnie została zaopiniowana przez
Radę Społeczną przy ZOZ – ie a środki na tą nagrodę pochodzą z ZOZ –u a nie Starostwa.
Pan Zenon Witek – zgodził się z przedmówcą, ż trzeba czytać przepisy oraz poprosił
Dyrektora ZOZ – u o pozostanie do końca sesji w celu przytoczenia kilku przykładów gdzie
Dyrektor ZOZ –u tych przepisów nie czytał.
Pani Iwona Sadek – zapytała, czy dzieci z Domu Dziecka, które były poszkodowane w
incydencie, który miał miejsce na terenie placówki objęte są opieką psychologiczną.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że wychowankowie Domu Dziecka korzystają z
opieki i pomocy tak wychowawców placówki, jak również pracowników Powiatowej Poradni
Psychologicznej czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał czy Starosta posiada informacje na temat pozakonkursowej
ścieżki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w temacie kultury i turystyki.
Ponadto zapytał, czy Starostwo będzie liderem projektu informatyzacji gmin w ramach.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że projekt informatyzacji oparty na działaniu 2.2
głownie odnosić się będzie do gmin, które nie weszły w SEKAP. Jednakże temat ten jest
trudny, gdyż żadna z gmin nie chce przyjąć roli lidera gmin uczestniczących w tym projekcie.
Na dzień jutrzejszy zaplanowana jest narada z Wójtami i Burmistrzami, która musi
zaktywizować te gminy do prężniejszego działania. Poinformował, że w dniu dzisiejszym za
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pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymał informację o planowanych konkursach i
przeznaczonych kwotach w ramach RPO jednakże nie zdążył jeszcze się z nią zapoznać.
Pani Iwona Sadek – zapytała o możliwość podłączenia się Kłobucka do budowy planowanej
sieci gazociągowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Tworóg, która ma przebiegać przez
teren powiatu.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, iż Starostwo nie prowadzi tego tematu i nie posiada
żadnej wiedzy na ten temat.
Pan Roman Minkina – Wicestarosta Kłobucki, poinformował, iż jest wstępne zainteresowanie
ze strony firm oraz gmin dotyczące instalacji gazowych.
PKT 7. Interpelacje i zapytania radnych.
W związku z wcześniejszym wyczerpaniem interpelacji i zapytań radnych, Przewodniczący
Rady Powiatu przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
PKT 8. - Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego
Rady Powiatu.
Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Powiatu i
Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:
•

Pismo Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Włodzimierza Skalika dotyczące
tematu proponowanego kryterium dostępu do działania pod nazwą „ Ułatwianie startu
młodym rolnikom ”.

•

Pismo Pana Władysława Kurzawy dotyczące trudnej sytuacji jaka zaistniała w
sąsiedztwie jego stawu , uniemożliwiającej korzystanie z niego.

•

Pismo do wiadomości Rady Powiatu stanowiące wyjaśnienie Naczelnika Wydziału
Geodezji,

Kartografii,

Katastru

i

Gospodarki

Nieruchomościami

Starostwa

Powiatowego Pana Witolda Kasperczyka w kwestii nabycia przez Państwo Zuzannę i
Stanisława Mstowskich prawa własności działki 716 / 2 położonej w Kłobucku.
Pan Tadeusz Witt – poprosił o zabranie głosu w pierwszym z wyszczególnionych powyżej
tematów Pana Jerzego Bardzińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
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Pan Jerzy Bardziński – przepraszając radnych za spóźnienie, poinformował, że jego
przyczyną było ważne szkolenie prowadzone przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w temacie proponowanego kryterium dostępu do działania pod
nazwą „ Ułatwianie startu młodym rolnikom ”, które odbyło się w Krzepicach. Powiedział, że
w chwili obecnej temat ten pozostaje jeszcze w sferze spekulacji. Ostatnia wersja projektu
powyższego działania mówi, że o premię młodego rolnika w wysokości 50 tysięcy złotych
może ubiegać się beneficjent, który przejmuje gospodarstwo, którego powierzchnia użytków
rolnych jest nie mniejsza niż średnia w danym województwie i nie większa niż 300 hektarów.
PKT 9. - Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
w okresie między sesjami.
Pani Aleksandra Banasiak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej przedstawiła wniosek Komisji, którego treść stanowi załącznik do niniejszego
projektu protokołu.
Więcej wniosków nie przedstawiono.
PKT 10. - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszono kandydatury trzech radnych, w związku z czym po głosowaniu, w którym udział
wzięło 19 radnych, w tym:
•

głosów „ za „ – …………………………..oddano19,

•

głosów „ przeciw „ – ……………………. oddano 0,

•

głosów „ wstrzymujących się „ – ………..oddano 0,

w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli:
1. Wiesław Drynda – Przewodniczący,
2. Małgorzata Gworys – Członek,
3. Marek Sawicki – Członek.
Pan Tadeusz Witt zarządził 10 – minutową przerwę.
PKT 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostały wcześniej udzielone w związku z tym
Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu porządku obrad.
PKT 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki

Zdrowotnej

poprzez

likwidację

komórek

organizacyjnych

diagnostyki

medycznej w zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ – u w Kłobucku, przedstawiając projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem, stwierdził, że pakiet trzech poddawanych w dniu dzisiejszym pod głosowanie
projektów uchwał nie odnosi się do meritum restrukturyzacji a jedynie do terminów. Tekst
powyższej uchwały stanowi załącznik do niniejszego projektu protokołu.
Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora ZOZ – u, czy nie byłoby dobrym
rozwiązaniem zawieranie kontraktów z NFOZ przez ZOZ w imieniu oferentów którzy
wygrali przetargi przy restrukturyzacji ZOZ – u.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że wystąpił z zapytaniem do tych podmiotów czy są
zainteresowani podpisaniem przez ZOZ w ich imieniu umów z NFOZ.
Pan Stanisław Garncarek – podzielił się informacją Dyrektora Śląskiego Oddziału NFOZ z
Konwentu Starostów Województwa Śląskiego, że w tym roku nie będzie podpisywanych
kontraktów z NFOZ, a jedynie aneksowanie do końca kwietnia 2008 roku „ starych „
kontraktów.
Pan Marian Nowak – stwierdził, iż w województwie śląskim jest najgorsza sytuacja jeśli
chodzi o szpitalnictwo, gdzie stawka wynosi 10 złotych za punkt. Ustawienie stawki na
poziomie 11 złotych również jest niekorzystne dla szpitali, gdyż nie pokrywa kosztów w
związku z czym negocjacje te zapowiadają się bardzo ciekawie.
Pani Iwona Sadek – zapytała jaka jest przyczyna odwołania przetargu w dniu 3 października
b. r. na sprzęt w ZOZ – ie.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o przetarg w dniu 3 października to był
to przetarg nie na sprzęt, a na usługi laboratoryjne. Poinformował, że przetarg został
odwołany ze względu na dezaprobatę i krytykę pracowników laboratoriów wyrażoną pismem
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do Dyrektora ZOZ, a po ukończeniu etapu przygotowawczego zostanie ogłoszone nowe
postępowanie przetargowe. Nadmienił, iż na etapie przetargu ograniczonego ze strony osób
bezpośrednio zainteresowanych oraz podmiotów o charakterze opiniodawczym, nie pojawiły
się żadne zastrzeżenia czy protesty.
Pan Jerzy Sądel – stwierdził, iż brzydnie już dyskusja o ZOZ – ie i zaproponował jej
zakończenie.
Pan Wiesław Drynda przedstawił tekst projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ - ……………………oddano 14

•

Głosów „ przeciw „ - ………………oddano 2

•

Głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 3

Uchwała Nr 79 / XII / 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki

Zdrowotnej

poprzez

likwidację

komórek

organizacyjnych

diagnostyki

medycznej w zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki

Zdrowotnej

poprzez

likwidację

komórek

organizacyjnych

medycznej w zakresie cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Nie zgłoszono uwag.
Pan Wiesław Drynda – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ - ……………………oddano 14

•

Głosów „ przeciw „ - ………………oddano 5

•

Głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

diagnostyki
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Uchwała Nr 80 / XII / 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki

Zdrowotnej

poprzez

likwidację

komórek

organizacyjnych

diagnostyki

medycznej w zakresie cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ została
podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w
jednostkach ZOZ.
Nie zgłoszono uwag.
Pan Wiesław Drynda – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 19 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ - ……………………oddano 14

•

Głosów „ przeciw „ - ………………oddano 5

•

Głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Uchwała Nr 81 / XII / 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w
jednostkach ZOZ została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2008 rok.
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kłobucku przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
stanowiący załącznik do niniejszego projektu protokołu z sesji.
Pan Piotr Derejczyk – zapytał, jak kwotowo wygląda struktura wykorzystania środków przez
stowarzyszenia oraz jak wygląda ich struktura działalności na terenie powiatu.
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Pan Henryk Kiepura – odpowiedział, iż największym beneficjentem jest tutaj Stowarzyszenie
„ Wieniawa „ które otrzymało 10 tysięcy złotych oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS, które
otrzymało 11 tysięcy złotych. Poinformował, iż w ramach wszystkich priorytetów środki
finansowe zostały wykorzystane w całości.
Pan Henryk Mach – powiedział, iż w jego mniemaniu inicjatywa odnośnie działalności
stowarzyszeń powinna leżeć po stronie samorządu powiatowego. Stwierdził, iż samorząd
powinien uczestniczyć w scaleniu częstokroć małych stowarzyszeń w celu realizacji jakiegoś
większego zadania.
Pan Henryk Kiepura – odpowiedział, iż stara się kontaktować ze stowarzyszeniami oraz że
będą z nimi organizowane spotkania. W kwestii promocji powiatu poinformował, iż przy
pomocy Starostwa przy realizacji zadań stowarzyszeń pojawia się zastrzeżenie, ażeby
pojawiało się logo powiatu czy informacja, że projekt dofinansowany jest ze środków
Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Pan Stanisław Garncarek – stwierdził, iż Starostwo nie chce zlecać promocji powiatu
stowarzyszeniom czy innym organizacjom. Powiedział, iż obowiązek ten spoczywa na
Starostwie.
Pan Władysław Owczarek – stwierdził, iż pula przyznawanych środków jest zbyt mała; często
wnioskowane

przez

stowarzyszenia

kwoty

są

trzykrotnie

wyższe

od

faktycznie

przekazywanych.
Pani Małgorzata Gworys – powiedziała, że są ludzie, którzy są wielkimi społecznikami i
trzeba im w należyty sposób pomagać, a nie tworzyć bariery biurokracji.
Pan Henryk Mach – zapytał, jak powinien wyglądać podział zadań odnoszących się do
promocji zdrowia.
Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, iż na terenie powiatu funkcjonuje Stowarzyszenie
„ Nasze Zdrowie ” , które organizowało chociażby akcję profilaktyki raka szyjki macicy.
Pan Henryk Kiepura – poinformował, iż Stowarzyszenie „ Nasze Zdrowie „ wygrało konkurs
organizowany bodajże przez Urząd Wojewódzki, w ramach którego zorganizowano szkolenie
o przeciwdziałaniu AIDS dla służb interwencyjnych. Powiedział, iż myśli, że nawet małe
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granty

w wysokości około 3-4 tysięcy złotych będą pozyskiwane przez stowarzyszenia

działające w temacie profilaktyki zdrowia.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 17 radnych, w tym:
•

Głosów „ za „ - ……………………oddano 17

•

Głosów „ przeciw „ - ………………oddano 0

•

Głosów „ wstrzymujących się „ - …..oddano 0

Uchwała Nr 82 / XII / 2007 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi na 2008 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu z
sesji.
PKT 16. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
Pan Tadeusz Witt – przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz
informację o oświadczeniach majątkowych radnych, stanowiące załącznik do projektu
protokołu z sesji.
PKT 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
PKT 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Henryk Mach – stwierdził, że każdy radny ma prawo do wypowiedzi z uwzględnieniem
zapisu statutowego dotyczącego czasu trwania wypowiedzi. Jeśli zapis ten nie odpowiada
radnym należy go zmienić. Dodał, że podczas obrad sesji Rady Powiatu nie mogą pojawić się
epitety typu „bicie piany ”czy „ młócenie słomy„.
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Tadeusz Witt – zgodził się z przedmówcą , iż czas wypowiedzi radnych oraz używana
terminologia powinna być odpowiednia. Zaapelował do radnych o wzajemny szacunek.
Władysław Owczarek – stwierdził, że radny Henryk Mach nie ma racji, ponieważ wielu
radnych zabiera głos zbyt często i nie na temat, jest to wtedy tzw. młócenie słomy. Jeśli radny
zabiera głos to powinien mówić z sensem i na temat który interesuje zebranych.

PKT 19. Wnioski i zapytania mieszkańców.
Pan Zenon Witek – występując jako mieszkaniec powiatu, zwrócił się do Dyrektora ZOZ – u,
z następującymi pytaniami dotyczącymi Ośrodka Zdrowia w Rębielicach Królewskich:
1/ od której godziny powinien być czynny ośrodek zdrowia,
2/ czy NFOZ wie o tym, że ośrodek ten jest czynny od godz. 12 –ej,
3/ czy otwarcie ośrodka do godz. 22-ej jest konieczne i komu służy. Czy wynika z
konieczności wywiązania się z umowy z NFOZ czy też „ robienia prywaty „.
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że podstawowa opieka zdrowotna

ma prawo

funkcjonować w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem niedziel, świąt i
innych dni wolnych od pracy od godz. 800 do 1800 i tak ośrodek zdrowia powinien być czynny.
Natomiast lekarz, który znajduje się w tym ośrodku, przyjmuje wg złożonego harmonogramu.
Harmonogram pracy lekarza jest zatwierdzany przez NFOZ i stanowi załącznik do umowy.
Lekarz w ośrodku zdrowia przyjmuje wg harmonogramu. W ramach tej pracy lekarz ma
obowiązek przyjąć wszystkich pacjentów, którzy zgłoszą sie w ramach jego godzin pracy.
Jeśli lekarz w ośrodku zdrowia w Rębielicach Królewskich przyjmuje dłużej, to być może
dlatego, że pacjenci zgłaszają się wcześniej. Ponadto NFOZ wymaga, aby lekarz jeden lub
dwa dni w tygodniu przyjmował w godzinach popołudniowych, ażeby umożliwić pacjentom
dogodny kontakt z lekarzem.
Pan Zenon Witek – stwierdził, że w wypowiedzi Dyrektora ZOZ-u, było mało konkretów i
ponownie zapytał czy NFOZ wymaga otwarcia ośrodka zdrowia od godz. 800 czy 1200.
Pan Marian Nowak – obecnie wszystkie ośrodki zdrowia w tym Rębielice Królewskie są
otwarte od godz. 800 do 1800. Jednakże nie znaczy to wcale, że w tych godzinach przyjmuje
lekarz, gdyż godziny te określa harmonogram podpisany z NFOZ – em i wywieszony w
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przychodni. W godzinach administracyjnych na terenie ośrodka znajdują się na pewno
pielęgniarki.
Pani Iwona Sadek – przedstawiła swoje zastrzeżenia odnośnie ustalenia terminu wyjazdowej
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury na dzień jutrzejszy na godz. 900.i
dodała, że należało skontaktować się wcześniej z członkami komisji celem ustalenia
dogodnego dla wszystkich terminu posiedzenia.
Pan Władysław Owczarek – powiedział, że na ostatniej sesji Rady Powiatu były zarzuty w
stosunku do radnego Marka Sawickiego i stwierdzenie „ jak mu nie pasuje, to niech zrzeknie
się mandatu radnego „ . Mając na uwadze powyższe zdanie to można by odnieść je do
zastrzeżeń radnej Iwony Sadek.
PKT 20. Zakończenie XII sesji Rady Powiatu
Na skutek wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad realizując czynności
proceduralne Pan Tadeusz Witt zakończył XII sesję Rady Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku
/-Tadeusz Witt/
Protokołował:
/-Tomasz Wałęga/

