PROTOKÓŁ
Z XIII SESJI
RADY POWIATU
W KŁOBUCKU
ODBYTEJ
W DNIU 30 LISTOPADA 2007
ROKU
W ŚWIETLICY BYŁEGO
INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ
NR 3 W KŁOBUCKU

PROTOKÓŁ NR XIII /2007
Z XIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU
Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 1210
Zakończyła się o godz. 1420

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 i Pan Jerzy Bardziński – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu.
Realizując czynności proceduralne Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Tadeusz
Witt stwierdził, że w Sesji uczestniczy 20 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji i poinformował o
możliwości wprowadzenia zmian:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
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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. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o:
•

inwestycjach na drogach powiatowych w 2007 roku

•

przygotowanie do „akcji zima”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007
rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu System
elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu
Kłobuckiego.”
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Anny Kośnej na działalność
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Tomasza Szymańskiego na
działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców.
21. Zakończenie XIII Sesji Rady Powiatu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, przyjmując go
jednogłośnie.
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PKT. 4 –Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Nie zgłoszono uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… ..oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 3

Protokół z XII Sesji Rady Powiatu został przyjęty.

PKT 5 - Wnioski i zapytania mieszkańców.
Pan Mieczysław Chwałczyk – mieszkaniec Truskolas, zwrócił się z następującymi
zapytaniami:
1) kiedy Pan Sroka zwrócił pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku,
2) czy prawdą jest, że Pan Marek Sroka został skazany wyrokiem sądowym za
przestępstwo umyślne,
3) czy Zarząd podejmował uchwały w miesiącu listopadzie,
4) jakie jest uzasadnienie budowy ronda w miejscowości Kalej. Czy wpłynął taki
wniosek i czy można zrezygnować z

budowy ronda w tej miejscowości

a środki przeznaczyć na budowę drogi przy ul. Dębiecznej.

Pan Tadeusz Witt zwrócił się do Pana Starosty z prośbą o udzielenie odpowiedzi na
powyższe pytania.

Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki poinformował, że sprawa pożyczki to
sprawa pomiędzy pożyczkobiorcą a instytucją jej udzielającą, czyli Powiatowym
Urzędem Pracy w Kłobucku. Z racji tego nie będzie omawiana publicznie.
Wyjaśnienie tej kwestii wymaga postępowania zgodnie z pragmatyką KPA oraz
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innymi przepisami, w oparciu o które działa PUP. Odpowiadając na trzecie
zapytanie Pan Starosta powiedział, że praca Zarządu

będzie referowana

i omówione zostaną wszystkie uchwały podjęte w okresie od dnia 30 października
do dnia 30 listopada 2007 roku.

O udzielenie odpowiedzi na ostatnie pytanie Pan Stanisław Garncarek poprosił Pana
Tadeusza Pułkę – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Pan Tadeusz Pułka – poinformował, że nic nie wie na temat budowy ronda w
miejscowości Kalej. Podkreślił, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów z tym
związanych. Powiedział, że w dniu 5 grudnia 2007 roku odbędzie się Konwent
Dyrektorów Zarządów Powiatowych województwa śląskiego i być może podczas
tego spotkania zostanie poruszony temat budowy ronda w miejscowości Kalej.

Pan Tadeusz Witt – poinformował, że w dniu dzisiejszym do Przewodniczącego
Rady Powiatu wpłynęło pismo w sprawie Pana Marka Sroki. Kwestia ta zostanie
omówiona przy okazji realizacji punktu 8 porządku obrad.
PKT. 6 - Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
Pan Tadeusz Witt – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności
Zarządu z okresu między sesjami.

Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 30 październik 2007 roku do
30 listopada 2007 roku przedstawił Starosta Kłobucki – Stanisław Garncarek.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono pytań do treści przedstawionej informacji.
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PKT. 7 - Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Henryk Mach – zwrócił się z zapytaniem, kiedy Zarząd planuje przeprowadzić
przegląd kadr i czy taki przegląd miał w ogóle miejsce. Ponadto zapytał, czy
w Starostwie zwiększyło się zatrudnienie, a jeśli tak to o ile.

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, iż zgodnie z wymogami ustawowymi
odbyła się ocena pracowników. Innych formalnych form przeglądu kadr nie było.
Poinformował, że na podstawie raportu zatrudnienia można powiedzieć, że na
początku zatrudnionych było 119 pracowników. W tej chwili liczba ta wynosi 111
osób. Zwrócił ponadto uwagę, że w ramach stanu nominalnego zatrudnienia są takie
osoby, które bądź to z racji urodzenia dziecka bądź z powodu sytuacji chorobowych
przebywają na dłuższych urlopach macierzyńskich lub zwolnieniach lekarskich.
Stwierdził, że obecnie liczba osób aktywnie pracujących (faktycznie obecnych w
pracy) waha się w granicach od 90 do 100.

Nie zgłoszono więcej zapytań i interpelacji.

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 Komendanta Powiatowej Policji w Kłobucku Pana Juliana Chyry w sprawie
dofinansowania w kwocie około 40 tys. złotych kosztów remontu i modernizacji KPP
w Kłobucku.

•

Pismo Radnego Powiatu Kłobuckiego Pana Jerzego Bardzińskiego dotyczące
zobowiązania Starosty Kłobuckiego do odpowiedzi na zapytania zawarte w
powyższym piśmie.

•

Pismo Radnego Powiatu Kłobuckiego Pana Jerzego Bardzińskiego w sprawie
rozpatrzenia celowości utworzenia w najbliższym czasie kierunku kształcenia o
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specjalności Technik Rolnik lub Technik Agrobiznesu w systemie wieczorowym na
podbudowie szkoły średniej.
•

Pismo Radnych Gminy Popów Pana Włodzimierza Wojtyry i Pana Jerzego Kasprzaka
dotyczące poszerzenia drogi powiatowej i zakrętu przy ulicy Górnik w miejscowości
Rębielice Królewskie.

•

Pismo Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ŻAK” przy Gimnazjum w
Opatowie w sprawie dofinansowania zawodów sportowych piłki siatkowej seniorów na
szczeblu powiatowym z udziałem drużyn z Przystajni, Truskolas, Starokrzepic i
Opatowa.

•

Pismo Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Klub Pamięci Wołyńskiej
Brygady Kawalerii dotyczące wsparcia finansowego publikacji „Zarys dziejów
historycznych wsi Mokra”.

•

Pismo Starosty Kłobuckiego Nr Or. IV.0716/1/07 dotyczące Członka Zarządu –
Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pana Marka Sroki.
W odniesieniu do powyższego pisma, Przewodniczący Rady Powiatu

poinformował, że zostanie wdrożona

procedura zgodna z ustawą i Statutem

Powiatu Kłobuckiego po wpłynięciu

wniosku ze strony Starosty Kłobuckiego.

Kopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

PKT. 9 - Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez
Komisje w okresie między sesjami.
Pan Tadeusz Witt – poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie wniosków
podjętych w okresie między sesjami.

Kopia wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury stanowi
załącznik do protokołu.

Więcej wniosków nie przedstawiono.
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PKT. 10 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Pan Tadeusz Witt – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków.

Zgłoszono kandydatury trzech radnych i jednogłośnie
powołano Komisję Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni :
1. Małgorzata GWORYS

– Przewodnicząca

2. Aleksandra BANASIAK

– Członek

3. Mirosław Przygoda

- Członek

PKT. 11 - Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o :
•

inwestycjach na drogach powiatowych w 2007 roku

•

przygotowanie do „akcji zima”.

Pan Tadeusz Pułka – przedstawił informację na temat inwestycji na drogach
powiatowych oraz przygotowania do „akcji zima”.
Kopia informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę na zmianę dostawcy piachu i zapytał, czy spełnia
on stosowne normy i wymogi. Poinformował, że firma dostarczająca piasek
produkuje cegłę i wyraził obawę, iż w związku z tym może on zawierać dodatek
gliny. Zwrócił uwagę, że miałoby to negatywny wpływ na jego jakość.

Pan Tadeusz Pułka – udzielając wyjaśnień powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w
Kłobucku wystąpił do laboratorium o przeprowadzenie odpowiednich analiz
piachu. Podkreślił, iż piasek ten – pomimo, że nie jest piachem najlepszej jakości – w
pełni nadaje się do zimowego utrzymania dróg.

Nie zgłoszono więcej pytań.
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Pani Katarzyna Bednarska – Skarbnik Powiatu wystąpiła z propozycją przesunięcia
punktu 12 porządku obrad. Podkreśliła, że podjęcie uchwały w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Kłobuckiego uwarunkowane jest podjęciem uchwały przez Radę
Gminy Wręczyca w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
w wysokości 40 tys. złotych z przeznaczeniem na remont Ośrodka Zdrowia we
Wręczycy Wielkiej. Poinformowała, iż w tej chwili w gminie Wręczyca trwają obrady
i wiążąca uchwała nie została jeszcze podjęta. Przystąpienie do podjęcia uchwały w
sprawie zmian w budżecie nastąpi z chwilą otrzymania informacji o wyniku
głosowania w gminie Wręczyca.

Radni nie wyrazili sprzeciwu co do propozycji Pani Skarbnik.
PKT. 12 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego.
Pan Tadeusz Witt – Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku poprosił
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego.
Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść projektu uchwały .
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowało 21 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… ..oddano 16

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 5

Uchwała Nr 83/XIII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, została podjęta i stanowi załącznik do
protokołu z sesji.
PKT. 13 – Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu System
elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu
Kłobuckiego”.
Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.

Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść projektu uchwały .

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 21 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… ..oddano 21

•

głosów „ przeciw „ - ……………… oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 0

Uchwała Nr 84/XIII/2007 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu System
elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu
Kłobuckiego, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
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PKT. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Pan Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Kłobucku przedstawił treść protokołu z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść projektu uchwały .

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 21 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… ..oddano 21

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 0

Uchwała Nr 85/XIII/2007 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik do protokołu z sesji.
PKT 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Anny Kośnej na działalność
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.
Pan Waldemar Robak – przedstawił projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie skargi Pani Anny Kośnej na działalność Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść projektu uchwały.
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 21 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… .oddano 21

•

głosów „ przeciw „ - ………………oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 0

Uchwała Nr 86/XIII/2007 w sprawie skargi Pani Anny Kośnej na działalność
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, została podjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Tomasza Szymańskiego na
działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
Pan Waldemar Robak – przedstawił projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie skargi Pana Tomasza Szymańskiego na działalność Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 21 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………… ..oddano 21

•

głosów „ przeciw „ - ………………oddano 0

•

głosów „ wstrzymujących się „ - …oddano 0
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Uchwała Nr 87/XIII/2007 w sprawie skargi Pana Tomasza Szymańskiego na
działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Pan Tadeusz Witt zarządził 15-minutową przerwę.

Pan Piotr Derejczyk – zwrócił uwagę, iż w protokole z XI Sesji Rady Powiatu
znalazła się wzmianka o rondzie w miejscowości Kalej.

Pan Tadeusz Witt – wyjaśnił, że zapis dotyczący ronda w Kalei jest nieprawidłowy;
jest wynikiem pomyłki.
PKT 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na
2007 rok.
Pan Tadeusz Witt – poinformował, że uchwała w Gminie Wręczyca Wielka nie
została jeszcze podjęta. Dodał, że bez jakiegokolwiek ryzyka można przegłosować
dotację ze strony Gminy nie czekając na rozstrzygnięcie sprawy przez Radę Gminy,
ponieważ może to potrwać jeszcze bardzo długo.
Pani Katarzyna Bednarska – przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok.

Do omawianego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała treść projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowało 20 radnych, w tym :
•

głosów „ za „ - …………………….. oddano 17

•

głosów „ przeciw „ - ……………….oddano 1
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•

głosów „ wstrzymujących się „ - ….oddano 2

Uchwała Nr 88/XIII/2007 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego,
została podjęta i stanowi załącznik do protokołu z sesji.
PKT. 18 – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Witt stwierdził, iż odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
udzielono w punkcie 7 porządku obrad sesji.

PKT. 19 – Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Jerzy Sądel – występując w imieniu mieszkańców Lindowa zwrócił się do Pana
Mariana Nowaka – Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – z
zapytaniem, czy to prawda, że Pani doktor, która pracuje w przychodni w Lindowie
nie będzie już przyjmować pacjentów.

Pan Marian Nowak – poinformował, że Pani doktor ma umowę okresową, która
kończy się z dniem 31 grudnia 2007 roku i nie jest zainteresowana jej przedłużeniem.
Dodał ponadto, że trwają właśnie negocjacje z NFZ w sprawie ustalenia
harmonogramu pracy lekarzy.

Pan

Henryk

Mach

–

zapytał,

jakie

czynności

powinna

wykonać

osoba

odpowiedzialna za realizację określonego zadania bądź zamówienia (przykładowo
zadania na kwotę 40 tys. złotych) i czy takie czynności są obligatoryjne.

Pani Katarzyna Bednarska – wyjaśniła, iż każda jednostka organizacyjna posiada
własny regulamin postępowania w przypadku zakupów dokonywanych poza
ustawą o zamówieniach publicznych, czyli do 14 tys. euro. Jeżeli chodzi o Starostwo
Powiatowe w Kłobucku to procedura wygląda następująco: w pierwszej kolejności
należy zapoznać się z sytuacją panującą na rynku – sprawdzić gdzie jest
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korzystniejsza oferta, gdzie istnieje możliwość uzyskania niższej ceny. Informacje
zbiera się od co najmniej 5 oferentów. Po ich zgromadzeniu sporządza się protokół,
który podpisywany jest przez osoby zbierające informacje. Następnie dokonuje się
wyboru oferty według określonych kryteriów: niższej ceny, ewentualnie najlepszego
produktu. Dopiero po zbadaniu rynku można przystąpić do zakupu. Podkreśliła, iż
podejmowanie powyższych czynności wynika z ustawy o finansach publicznych,
regulaminu przyjętego przez jednostkę, jak również z zasady gospodarności
i celowości zadania. Każda jednostka dokonuje oceny według własnych kryteriów.

PKT. 20 - Wnioski i zapytania mieszkańców.

Nie zgłoszono.
PKT. 21 - Zakończenie XIII Sesji Rady Powiatu.
W

związku

z

wyczerpaniem

wszystkich

punktów

porządku

obrad

sesji

Przewodniczący Tadeusz Witt, realizując czynności proceduralne, zamknął obrady
XIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kłobucku
Tadeusz Witt

Protokołowała:
Maria Bartnik
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