PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 ROKU,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W SALI SESYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
PRZY UL. KARŁUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GÓRACH

I sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego rozpoczęła się w dniu 28 listopada 2014 roku
o godzinie 10.05 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy
ul. Karłuszowiec 5.
Udział w niej wzięli radni elekci Powiatu zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) oraz goście
zgodnie z listą obecności gości (załącznik nr 2).
Ad. 1
Sesję Rady Powiatu Tarnogórskiego otworzył radny senior Gustaw Jochlik, który poinformował,
Ŝe zgodnie art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym jest uprawniony
do prowadzenia sesji aŜ do wyboru Przewodniczącego Rady. Po czym zgodnie z treścią
postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach o zwołaniu pierwszej sesji przedstawił
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
Radny senior Gustaw Jochlik zwrócił się do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej
w Tarnowskich Górach pana Tomasza Krupskiego z prośbą o wręczenie radnym zaświadczeń
o wyborze.
Pan Tomasz Krupski Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej wręczył radnym zaświadczenia
o wyborze i złoŜył im gratulacje.
Ad. 3
Radny senior Gustaw Jochlik poprosił wszystkich obecnych o powstanie i wprowadzenie sztandaru
Powiatu Tarnogórskiego. Następnie poinformował, Ŝe w Powiecie Tarnogórskim ustawowy skład Rady
wynosi 25 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 22 radnych,
co oznacza, Ŝe po złoŜeniu ślubowania przez wszystkich obecnych radnych Rada Powiatu będzie
władna podejmować wiąŜące, prawomocne uchwały. Następnie przystąpiono do czynności złoŜenia
ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ślubowanie złoŜyli kolejno: Adam Baron, Józef Burdziak,
Adam Chmiel, Jarosław Czapla, Andrzej Elwart, Lucjan Galios, Jan Gryc, Kazimierz Gwóźdź, Gustaw
Jochlik, Józef Korpak, Krystyna Kosmala, Mariusz Kupny, Adam Morawiec, Maria OŜga, Marcin Parys,
Jerzy Słodczyk, Marian Szukalski, Jarosław Ślepaczuk, Stanisław Torbus, Krystyna Trzęsiok,
Stanisław Wieczorek, Sławomir Wilk. Ww. osoby odczytały treść ślubowania określoną
w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie
wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej." Niektórzy radni złoŜyli ślubowanie
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Radny senior Gustaw Jochlik stwierdził, Ŝe radni którzy złoŜyli ślubowanie objęli mandaty radnych
i liczba radnych obecnych stanowi kworum. Po czym poprosił wszystkich obecnych o powstanie
i wyprowadzenie sztandaru.
Ad. 4
Radny senior Gustaw Jochlik poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.
Radny Marian Szukalski zgłosił i przedstawił kandydaturę radnego Adama Chmiela.
Radny Adam Chmiel wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Krystyna Kosmala w imieniu radnych Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego zgłosiła
i przedstawiła kandydaturę radnego Stanisława Wieczorka.
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Radny Stanisław Wieczorek wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny senior Gustaw Jochlik poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej,
która przeprowadzi głosowanie w celu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Poprosił Ŝeby
wszystkie ugrupowania zasiadające w Radzie zgłosiły swojego przedstawiciela.
Radny Adam Chmiel zgłosił kandydaturę radnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Torbusa.
Radny Stanisław Torbus wyraził zgodę na udział w Komisji.
Radny Adam Morawiec poinformował, Ŝe Inicjatywa Obywatelska nie zgłasza swojego kandydata
do pracy w Komisji skrutacyjnej.
Radny Józef Korpak zgłosił kandydata Ruchu Autonomii Śląska w osobie radnego Marcina Parysa.
Radny Marcin Parys wyraził zgodę na udział w Komisji.
Radny Józef Burdziak w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił do Komisji skrutacyjnej
radnego Mariusza Kupnego.
Radny Mariusz Kupny wyraził zgodę na udział w Komisji.
Radny Andrzej Elwart w imieniu radnych Przyjaznego Samorządu zgłosił kandydaturę radnego
Jerzego Słodczyka.
Radny Jerzy Słodczyk wyraził zgodę na udział w Komisji.
Radny senior Gustaw Jochlik poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej w osobach: Stanisław
Torbus, Marcin Parys, Mariusz Kupny oraz Jerzy Słodczyk.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
„Za” ww. składem Komisji skrutacyjnej głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Radny senior Gustaw Jochlik ogłosił przerwę w celu umoŜliwienia Komisji skrutacyjnej przygotowania
kart do głosowania.
Wznowiono obrady po przerwie.
Radny Stanisław Torbus Przewodniczący Komisji skrutacyjnej omówił zasady głosowania i przedstawił
kartę do głosowania.
Radny senior Gustaw Jochlik zapytał czy kandydaci na Przewodniczącego Rady Powiatu chcą zabrać
głos przed głosowaniem.
Kandydaci nie wyrazili chęci zabrania głosu.
Radna Krystyna Kosmala poprosiła o potwierdzenie czy przy nazwisku obydwu kandydatów naleŜy
postawić krzyŜyk.
Radny Stanisław Torbus Przewodniczący Komisji skrutacyjnej wyjaśnił: „dokonujemy jednego wyboru
zakreślając jedną kratkę, jednym krzyŜykiem, spośród wszystkich sześciu moŜliwości.”
Radna Krystyna Kosmala poprosiła o przeredagowanie karty do głosowania w następujący sposób:
„są dwa nazwiska i dwie kratki do głosowania „za”. Dodała, Ŝe kartę naleŜy dostosować do ogólnie
przyjętych zasad wyborczych.
Radny Józef Korpak stwierdził, Ŝe głosowanie zostało przygotowane i naleŜy je przeprowadzić.
Radny Jan Gryc zaproponował, aby pozostawić karty w takim kształcie w jakim zostały przygotowane
a głos jest wówczas waŜny gdy na karcie zostanie postawiony jeden krzyŜyk.
Radna Maria OŜga poprosiła, aby radca prawny wypowiedziała się czy w taki sposób przygotowane
wybory są zgodne z prawem.
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Pani Anna Miklaszewska Radca prawny stwierdziła, Ŝe tak przygotowana karta jest zgodna
z przepisami, poniewaŜ daje moŜliwość głosowania na jednego z kandydatów, bądź na Ŝadnego
z kandydatów. Stanowi poszerzenie moŜliwości zdecydowania czy radny jest „za”, „przeciw” czy
wstrzymuje się od głosu. Dodała, Ŝe propozycja zgłoszona przez radną Krystynę Kosmalę równieŜ jest
zgodna z przepisami.
Radny Marian Szukalski zaproponował, aby poddać pod głosowanie rozwiązanie zaproponowane
przez Komisję skrutacyjną oraz propozycję radnej Krystyny Kosmali.
Radny senior Gustaw Jochlik stwierdził, Ŝe wyjaśnienia Komisji skrutacyjnej oraz radcy prawnego
uwaŜa za czytelne i wystarczające.
Radny Stanisław Torbus Przewodniczący Komisji skrutacyjnej przypomniał, Ŝe głosowanie
na Przewodniczącego Rady Powiatu to głosowanie „za” kandydatem i przygotowana karta daje taką
moŜliwość.
Radny senior Gustaw Jochlik zakończył dyskusję i poprosił Komisję skrutacyjną o przeprowadzenie
głosowania.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe urna jest pusta i zostały zapewnione warunki niezbędne
dla zachowania tajności głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie tajne.
Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do otwarcia urny i przeliczenia głosów.
Radny senior Gustaw Jochlik ogłosił przerwę.
Wznowiono obrady po przerwie.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników w wyborach
Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 roku
(załącznik nr 3). Poinformował, Ŝe po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu Komisja skrutacyjna
stwierdziła, co następuje:
1. liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22,
2. na Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego zgłoszono kandydatury radnych:
1) Adama Chmiela,
2) Stanisława Wieczorka,
3. minimalna liczba głosów do dokonania waŜnego wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Tarnogórskiego wynosi: 13,
4. liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22,
5. liczba kart wyjętych z urny: 22,
6. ilość kart wyjętych z urny nie róŜni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
7. liczba kart niewaŜnych: 0,
8. liczba kart waŜnych: 22,
9. liczba głosów niewaŜnych: 0,
10. liczba głosów waŜnych: 22,
11. liczba głosów waŜnych oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1) Adam Chmiel – oddano głosów: 15,
2) Stanisław Wieczorek – oddano głosów: 7.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Adam Chmiel uzyskał minimalną liczbę głosów
określoną w pkt 3 i został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Tarnogórskiego. Ponadto Komisja
stwierdziła, Ŝe podczas głosowania nie zaszły Ŝadne okoliczności, które mogły mieć wpływ
na waŜność głosowania.
Uchwała nr I/1/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny senior Gustaw Jochlik złoŜył radnemu Adamowi Chmielowi gratulacje w związku z wyborem
na Przewodniczącego Rady Powiatu, a następnie przekazał prowadzenie obrad.
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Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert złoŜyła gratulacje Przewodniczącemu Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel przejął prowadzenie obrad i zaproponował zmianę
porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad następujących
punktów:
1) „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 5.
2) „Wybór Starosty Tarnogórskiego.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 6.
3) „Wybór Wicestarosty Tarnogórskiego.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 7.
4) „Wybór Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 8.
5) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku
Prawnego i określenia liczby jej członków.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 9.
6) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony
Porządku Prawnego.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
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Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 10.
7) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Porządku Prawnego.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 11.
8) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów i określenia liczby jej
członków.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 12.
9) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 13.
10) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 14.
11) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu
i określenia liczby jej członków.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 15.
12) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji
i Sportu.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 16.
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13) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury,
Promocji i Sportu.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 17.
14) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby
jej członków.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 18.
15) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 19.
16) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury
i Środowiska.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 20.
17) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw
Społecznych i określenia liczby jej członków.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 21.
18) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny
i Spraw Społecznych.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 22.
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19) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia,
Rodziny i Spraw Społecznych.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 23.
20) „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i określenia liczby jej
członków.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 24.
21) „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego,
i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.”

Zastępcy

Przewodniczącego

Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 25.
22) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich
Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm. (druk nr 101/2014).”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 26.
23) „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk
nr 99/2014).”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 27.
24) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego
na lata 2014-2020 (druk nr 100/2014).”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 28.
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25) „Informacje i komunikaty w sprawach bieŜących.”
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Porządek obrad został zmieniony. Punkt otrzymał numer 29.
Punkt „Zakończenie sesji” określony w pierwotnym porządku obrad otrzymał numer 30.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
6. Wybór Starosty Tarnogórskiego.
7. Wybór Wicestarosty Tarnogórskiego.
8. Wybór Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku
Prawnego i określenia liczby jej członków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony
Porządku Prawnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Porządku Prawnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji BudŜetu i Finansów i określenia liczby jej
członków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu
i określenia liczby jej członków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji
i Sportu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury,
Promocji i Sportu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby
jej członków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury
i Środowiska.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw
Społecznych i określenia liczby jej członków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny
i Spraw Społecznych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia,
Rodziny i Spraw Społecznych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i określenia liczby jej
członków.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich
Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm. (druk nr 101/2014).
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
(druk nr 99/2014).
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego
na lata 2014-2020 (druk nr 100/2014).
29. Informacje i komunikaty w sprawach bieŜących.
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30. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie ww. porządek obrad.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu radnych Jana
Gryca i Jarosława Czaplę.
Radni Jan Gryc i Jarosław Czapla wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś zgłasza inne kandydatury.
Radna Krystyna Kosmala zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Wieczorka.
Radny Stanisław Wieczorek wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Marcin Parys zgłosił kandydaturę radnego Józefa Korpaka.
Radny Józef Korpak wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy członkowie Komisji skrutacyjnej wyraŜają zgodę
na przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu i czy Inicjatywa Obywatelska chce
zgłosić swojego kandydata do Komisji skrutacyjnej.
Członkowie Komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Radny Adam Morawiec odpowiedział, Ŝe Inicjatywa Obywatelska nie zgłasza swojego kandydata
do Komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej w osobach:
Stanisław Torbus, Marcin Parys, Mariusz Kupny oraz Jerzy Słodczyk.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
„Za” ww. składem Komisji skrutacyjnej głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił
przygotowania kart do głosowania.

przerwę

w

celu

umoŜliwienia

Komisji

skrutacyjnej

Wznowiono obrady po przerwie.
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych Inicjatywy Obywatelskiej i Ruchu Autonomii
Śląska o wpisywanie się na listę do składu poszczególnych komisji. Dodał, Ŝe radni Prawa
i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Przyjaznego Samorządu zadeklarowali juŜ w jakich
komisjach chcą pracować.
Radny Stanisław Torbus Przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił zasady głosowania i przedstawił
kartę do głosowania.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe urna jest pusta i zostały zapewnione warunki niezbędne dla
zachowania tajności głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie tajne.
Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do otwarcia urny i przeliczenia głosów.
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Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę.
Wznowiono obrady po przerwie.
Przewodniczący Rady Powiatu ponownie poprosił, aby radni zapisywali się do poszczególnych
komisji. Zapewnił, Ŝe składy komisji zostaną uzupełnione o zainteresowanych radnych,
którzy na dzień dzisiejszy jeszcze nie objęli mandatu. Dodał, Ŝe komisje nie będą jednak tak liczne jak
w poprzedniej kadencji.
Radna Krystyna Kosmala powiedziała, Ŝe jeŜeli zakłada się, Ŝe kaŜdy radny moŜe być członkiem
dwóch komisji, to dla 10 radnych opozycji powinno być przeznaczonych 20 miejsc w komisjach.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, Ŝe sprawy wymagają uzgodnienia. Następnie powiedział,
Ŝe zamierza pozostawić dotychczasowy termin sesji przypadający na ostatni wtorek miesiąca,
godzina 10.00. Ponadto będzie prosił przewodniczących komisji o ustalenie stałych terminów
posiedzeń.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników w wyborach
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Tarnogórskiego sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014
roku (załącznik nr 5). Poinformował, Ŝe po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu Komisja skrutacyjna
stwierdziła, co następuje:
1. liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22,
2. na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Tarnogórskiego zgłoszono kandydatury radnych:
1) Jarosław Czapla
2) Jan Gryc
3) Józef Korpak
4) Stanisław Wieczorek
3. minimalna liczba głosów do dokonania waŜnego wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Tarnogórskiego wynosi: 13,
4. liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22,
5. liczba kart wyjętych z urny: 22,
6. ilość kart wyjętych z urny nie róŜni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
7. liczba kart niewaŜnych: 0,
8. liczba kart waŜnych: 22,
9. liczba głosów niewaŜnych: 0,
10. liczba głosów waŜnych: 22,
11. liczba głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów:
1) Jarosław Czapla – oddano głosów: 16,
2) Jan Gryc – oddano głosów: 15,
3) Józef Korpak – oddano głosów: 6,
4) Stanisław Wieczorek – oddano głosów: 6.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydaci Jarosław Czapla i Jan Gryc uzyskali minimalną liczbę
głosów określoną w pkt 3 i zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Ponadto Komisja stwierdziła, Ŝe podczas głosowania nie zaszły Ŝadne okoliczności, które mogły mieć
wpływ na waŜność głosowania.
Uchwała nr I/2/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Tarnogórskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Tarnogórskiego.
Radny Lucjan Galios zgłosił i przedstawił kandydaturę radnego Józefa Burdziaka.
Radny Józef Burdziak wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Krystyna Kosmala przypomniała, Ŝe Inicjatywa Obywatelska mając na względzie sytuację
finansową w jakiej znalazł się Powiat i konieczność podjęcia zdecydowanych działań zwiększających
dochody, jeszcze przed wyborami wskazała kandydata na Starostę w osobie pana Piotra
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Skrabaczewskiego. W związku z tym, Ŝe jeszcze przed wyborami została zawarta koalicja i został
wytypowany kandydat na Starostę, to Inicjatywa Obywatelska odstępuje od zgłaszania kandydatów.
W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę kandydatów.
Radny Józef Korpak powiedział, Ŝe naleŜy dopuścić moŜliwość zadania pytań kandydatowi.
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, Ŝe radny Józef Burdziak jeszcze nie jest Starostą
i naleŜy w pierwszej kolejności dokonać wyboru i jeŜeli później radny Józef Burdziak jako Starosta
wyrazi chęć odpowiadania na pytania lub zaprezentowania swojej osoby, to będzie taka moŜliwość.
Następnie poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybór Starosty
Tarnogórskiego w osobach: Stanisław Torbus, Marcin Parys, Mariusz Kupny oraz Jerzy Słodczyk.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
„Za” ww. składem Komisji skrutacyjnej głosowało 22 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.
Przewodniczący Rady Powiatu zapowiedział, Ŝe po punkcie „Wybór Członka Zarządu Powiatu
Tarnogórskiego” ogłosi przerwę, w trakcie której zostaną uzgodnione składy komisji stałych oraz
zostanie wykonane zdjęcie zbiorowe radnych.
Radny Stanisław Torbus Przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił zasady głosowania i przedstawił
kartę do głosowania.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe urna jest pusta i zostały zapewnione warunki niezbędne dla
zachowania tajności głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie tajne.
Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do otwarcia urny i przeliczenia głosów.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników w wyborach Starosty
Tarnogórskiego sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 roku (załącznik nr 7). Poinformował,
Ŝe po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu Komisja skrutacyjna stwierdziła, co następuje:
1. liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22,
2. na Starostę Tarnogórskiego zgłoszono kandydaturę: Józefa Burdziaka,
3. minimalna liczba głosów do dokonania waŜnego wyboru Starosty Tarnogórskiego wynosi: 13,
4. liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22,
5. liczba kart wyjętych z urny: 22,
6. ilość kart wyjętych z urny nie róŜni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
7. liczba kart niewaŜnych: 0,
8. liczba kart waŜnych: 22,
9. liczba głosów niewaŜnych: 0,
10. liczba głosów waŜnych: 22,
11. liczba głosów waŜnych oddanych za wyborem kandydata: 17,
12. liczba głosów waŜnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2,
13. liczba głosów waŜnych wstrzymujących się: 3.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Józef Burdziak uzyskał wymaganą liczbę głosów i został
wybrany Starostą Tarnogórskim. Ponadto Komisja stwierdziła, Ŝe podczas głosowania nie zaszły
Ŝadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na waŜność głosowania.
Uchwała nr I/3/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Starosty Tarnogórskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu złoŜył podziękowania pani Lucynie Ekkert, która podziękowała Radzie
za współpracę i złoŜyła gratulacje nowo wybranym radnym.
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Przewodniczący Rady Powiatu złoŜył gratulacje Staroście Tarnogórskiemu Józefowi Burdziakowi
i przekazał insygnia władzy.
Starosta Tarnogórski Józef Burdziak odebrał gratulacje od radnych i gości, a następnie podziękował
radnym za wybór i krótko przedstawił kierunki przyszłych działań Zarządu Powiatu pod jego
kierownictwem.
Ad. 7 i 8
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Starosty Tarnogórskiego o przedstawienie kandydatów
na Wicestarostę Tarnogórskiego oraz Członka Zarządu Powiatu.
Starosta Tarnogórski Józef Burdziak zgłosił i przedstawił kandydaturę na Wicestarostę
Tarnogórskiego w osobie radnego Mariana Szukalskiego. Następnie na Członka Zarządu Powiatu
zgłosił i przedstawił kandydaturę radnego Andrzeja Elwarta.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi
wybór Wicestarosty Tarnogórskiego w osobach: Stanisław Torbus, Marcin Parys, Mariusz Kupny oraz
Jerzy Słodczyk.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
„Za” ww. składem Komisji skrutacyjnej głosowało 21 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania nad wyborem Wicestarosty
Tarnogórskiego.
Radny Stanisław Torbus Przewodniczący Komisji skrutacyjnej omówił zasady głosowania i przedstawił
kartę do głosowania.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe urna jest pusta i zostały zapewnione warunki niezbędne dla
zachowania tajności głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie tajne.
Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do otwarcia urny i przeliczenia głosów.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników w wyborach Wicestarosty
Tarnogórskiego sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 roku (załącznik nr 9). Poinformował,
Ŝe po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu Komisja skrutacyjna stwierdziła, co następuje:
1. liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22,
2. na Wicestarostę Tarnogórskiego zgłoszono kandydaturę: Mariana Szukalskiego,
3. minimalna liczba głosów do dokonania waŜnego wyboru Wicestarosty Tarnogórskiego wynosi: 12,
4. liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22,
5. liczba kart wyjętych z urny: 22,
6. ilość kart wyjętych z urny nie róŜni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
7. liczba kart niewaŜnych: 0,
8. liczba kart waŜnych: 22,
9. liczba głosów niewaŜnych: 0,
10. liczba głosów waŜnych: 22,
11. liczba głosów waŜnych oddanych za wyborem kandydata: 17,
12. liczba głosów waŜnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2,
13. liczba głosów waŜnych wstrzymujących się: 3.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Marian Szukalski uzyskał wymaganą liczbę głosów
i został wybrany Wicestarostą Tarnogórskim. Ponadto Komisja stwierdziła, Ŝe podczas głosowania nie
zaszły Ŝadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na waŜność głosowania.
Uchwała nr I/4/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Wicestarosty Tarnogórskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi
wybór Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, w osobach: Stanisław Torbus, Marcin Parys,
Mariusz Kupny oraz Jerzy Słodczyk.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
„Za” ww. składem Komisji skrutacyjnej głosowało 20 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania nad wyborem Członka Zarządu
Powiatu Tarnogórskiego.
Radny Stanisław Torbus Przewodniczący Komisji skrutacyjnej omówił zasady głosowania i przedstawił
kartę do głosowania.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe urna jest pusta i zostały zapewnione warunki niezbędne dla
zachowania tajności głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie tajne.
Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna przystąpiła do otwarcia urny i przeliczenia głosów.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników w wyborach Członka
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 roku (załącznik
nr 11). Poinformował, Ŝe po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu Komisja skrutacyjna stwierdziła,
co następuje:
1. liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22,
2. na Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego zgłoszono kandydaturę: Andrzeja Elwarta,
3. minimalna liczba głosów do dokonania waŜnego wyboru Wicestarosty Tarnogórskiego wynosi:
12,
4. liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22,
5. liczba kart wyjętych z urny: 22,
6. ilość kart wyjętych z urny nie róŜni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
7. liczba kart niewaŜnych: 0,
8. liczba kart waŜnych: 22,
9. liczba głosów niewaŜnych: 0,
10. liczba głosów waŜnych: 22,
11. liczba głosów waŜnych oddanych za wyborem kandydata: 16,
12. liczba głosów waŜnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2,
13. liczba głosów waŜnych wstrzymujących się: 4.
Komisja skrutacyjna stwierdziła, Ŝe kandydat Andrzej Elwart uzyskał wymaganą liczbę głosów
i został wybrany Członkiem Zarządu Powiatu Tarnogórskiego. Ponadto Komisja stwierdziła,
Ŝe podczas głosowania nie zaszły Ŝadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na waŜność
głosowania.
Uchwała nr I/5/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu złoŜył gratulacje Wicestaroście Tarnogórskiemu Marianowi
Szukalskiemu oraz Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzejowi Elwartowi. Następnie
ogłosił przerwę.
Wznowiono obrady po przerwie.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków, w składzie:
− radny Adam Baron,
− radny Adam Chmiel,
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−
−
−
−

radny Jarosław Czapla,
radny Kazimierz Gwóźdź,
radny Krystyna Kosmala,
radny Mariusz Kupny.

Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 19 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała nr I/6/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie
powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków
została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i zaproponował, aby Przewodniczącym
Komisji został radny Mariusz Kupny.
Radny wyraził zgodę.
Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 19 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/7/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego została podjęta
wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 11
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Porządku Prawnego z prośbą o wskazanie kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radny Mariusz Kupny Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego
zgłosił kandydaturę radnego Adama Barona. Radny Adam Baron wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego a następnie poddał pod głosowanie
ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
1 radny „wstrzymał się” od głosu.
1 radny nie głosował.
Uchwała nr I/8/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego została podjęta
wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Radna Krystyna Kosmala zapytała w „jakim trybie zza prezydialnego stołu” wskazuje się
przewodniczącego komisji. Rozumie, Ŝe są to uzgodnienia koalicyjne, ale komisja powinna się
spotkać i wyłonić ze swojego składu przewodniczącego. Następnie odczytała treść § 44 pkt 5 Statutu
Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z którym: „Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym
składzie przedstawia Przewodniczący Rady Powiatu na wniosek zainteresowanych radnych, klubów
radnych lub komisji”. Dlatego uwaŜa, Ŝe komisja wskazuje kandydata na przewodniczącego.
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Następnie wybrany przewodniczący komisji ma prawo wskazać kandydata na wiceprzewodniczącego
komisji. Poprosiła: „zachowajmy chociaŜ pozory demokracji”.
Radny Gustaw Jochlik przywołał treść § 44 pkt 3 Statutu zgodnie z którym: „Pracą komisji kieruje jej
przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu. Rada Powiatu na wniosek
przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje wiceprzewodniczącego komisji”. Oznacza to,
Ŝe przewodniczący komisji, który został juŜ wybrany nie musi pytać komisji kogo desygnować
na wiceprzewodniczącego.
Radny Jan Gryc Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, Ŝe przewodniczący komisji miał prawo
wskazać wiceprzewodniczącego i wszystko jest w porządku.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, Ŝe wszystko jest zgodnie z prawem. Dodał,
Ŝe pierwsze posiedzenia komisji prowadzi Przewodniczący Rady Powiatu. Ponadto powiedział,
Ŝe były uzgodnienia kto ma zostać przewodniczącym danej komisji. Kandydaci z koalicji wyrazili
zgodę. Faktem jest, Ŝe komisja się nie zebrała, ale moŜna przyjąć, Ŝe wnioski poszczególnych
radnych wpłynęły do Przewodniczącego Rady Powiatu. Dlatego proponuje przewodniczącego komisji
a przewodniczący komisji wskazuje wiceprzewodniczącego. Rozumie, Ŝe radnej chodzi o to,
aby komisja zebrała się i ustaliła kandydata, ale sprawy te zostały juŜ uzgodnione przez radnych
PIS-u, Platformy Obywatelskiej oraz Przyjaznego Samorządu i procedura została zachowana.
Radna Krystyna Kosmala wyjaśniła, Ŝe nie wnosi uwag do sposobu powołania wiceprzewodniczącego
komisji. Natomiast chce zwrócić uwagę, Ŝe Rada ma uprawnienia do powoływania i odwoływania,
natomiast nie ma uprawnień do wskazywania kandydata na przewodniczącego komisji. Pierwsze
obrady komisji przeprowadza Przewodniczący Rady Powiatu i skoro takie obrady „rzekomo były”,
to kto był Przewodniczącym Rady, który te obrady prowadził.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, Ŝe w tym temacie sprawa jest „jasna i prosta”. Jako
Przewodniczący Rady wskazuje przewodniczącego komisji, którego Rada moŜe kandydaturę przyjąć
lub ją odrzucić. Zgodnie ze Statutem, jako członek klubu wnioskuje do Przewodniczącego Rady
Powiatu o to, aby przewodniczącym komisji był radny Mariusz Kupny. Taką propozycję przedstawia
i jest to zgodne z prawem.
Radna Krystyna Kosmala zwróciła uwagę, Ŝe kluby radnych w obecnej Radzie jeszcze nie zdąŜyły się
zawiązać, a radni elekci nie zawiązują klubów.
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, Ŝe klubów jeszcze nie ma, ale wiadomo, Ŝe funkcjonują,
tylko nie zostały jeszcze sformalizowane.
Ad. 12
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji BudŜetu
i Finansów i określenia liczby jej członków, w składzie:
− radny Gustaw Jochlik,
− radny Józef Korpak,
− radna Krystyna Kosmala,
− radna Maria OŜga,
− radny Marcin Parys,
− radny Stanisław Torbus.
Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 21 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/9/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie
powołania Komisji BudŜetu i Finansów i określenia liczby jej członków została podjęta wymaganą
większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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Ad. 13
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów. Zaproponował, aby Przewodniczącą Komisji została radna Maria OŜga.
Radna Maria OŜga wyraziła zgodę.
Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
5 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/10/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów została podjęta wymaganą większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 14
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Przewodniczącej Komisji BudŜetu i Finansów z prośbą
o wskazanie kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radna Maria OŜga Przewodnicząca Komisji BudŜetu i Finansów zgłosiła kandydaturę radnego
Gustawa Jochlika.
Radny Gustaw Jochlik wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Komisji BudŜetu i Finansów a następnie poddał go pod głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/11/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów została podjęta wymaganą większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 15
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji,
Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków, w składzie:
− radny Adam Baron,
− radny Jarosław Czapla,
− radny Stanisław Torbus,
− radny Sławomir Wilk.
Następnie poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/12/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie
powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków została
podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. 16
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Zaproponował, aby Przewodniczącym Komisji został
radny Adam Baron.
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Radny Adam Baron wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/13/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu została podjęta wymaganą
większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. 17
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury,
Promocji i Sportu z prośbą o wskazanie kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radny Adam Baron Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu wskazał
kandydaturę radnego Stanisława Torbusa.
Radny Stanisław Torbus wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Następnie poddał ww. projekt uchwały pod
głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/14/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu została podjęta wymaganą
większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. 18
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby jej członków, w składzie:
− radny Lucjan Galios,
− radny Jan Gryc,
− radny Józef Korpak,
− radna Marian OŜga,
− radny Marcin Parys,
− radny Stanisław Wieczorek.
Następnie poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/15/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie
powołania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i określenia liczby jej członków została podjęta
wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. 19
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska. Zaproponował, aby Przewodniczącym Komisji został radny
Marcin Parys.
Radny Marcin Parys wyraził zgodę.
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/16/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska została podjęta wymaganą większością
głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad. 20
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury
i Środowiska z prośbą o wskazanie kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radny Marcin Parys Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska wskazał kandydaturę
radnego Jana Gryca.
Radny Jan Gryc wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska. Następnie poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/17/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska została podjęta wymaganą
większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad. 21
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony
Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków, w składzie:
− radny Jan Gryc,
− radny Gustaw Jochlik,
− radny Jerzy Słodczyk,
− radna Krystyna Trzęsiok,
− radny Sławomir Wilk.
Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie
powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków
została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.
Ad. 22
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Zaproponował, aby Przewodniczącym
Komisji został radny Jerzy Słodczyk.
Radny Jerzy Słodczyk wyraził zgodę.
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
2 radnych nie głosowało.
Uchwała nr I/19/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych została podjęta
wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Ad. 23
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia,
Rodziny i Spraw Społecznych z prośbą o wskazanie kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radny Jerzy Słodczyk Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
wskazał kandydaturę radnego Sławomira Wilka.
Radny Sławomir Wilk wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Następnie poddał ww. projekt uchwały
pod głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/20/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych została podjęta
wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Ad. 24
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu i określenia liczby jej członków, w składzie:
− radny Jarosław Ślepaczuk,
− radny Lucjan Galios,
− radny Mariusz Kupny,
− radny Adam Morawiec,
− radny Jerzy Słodczyk.
Następnie poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego została podjęta wymaganą większością
głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Ad. 25
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Zaproponował, aby
Przewodniczącym Komisji został radny Jarosław Ślepaczuk, Zastępcą Przewodniczącego – radny
Lucjan Galios, Sekretarzem – radny Mariusz Kupny. Następnie poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
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Obecnych na sali 22 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/22/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Tarnogórskiego została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 29
do niniejszego protokołu.
Radny Jarosław Ślepaczuk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił, aby członkowie Komisji
Rewizyjnej przygotowali swoje propozycje do planu pracy Komisji i przekazali je do Biura Rady
Powiatu.
Radny Stanisław Wieczorek zwrócił uwagę, Ŝe przy wszystkich głosowaniach wstrzymywał się od
głosu. Dodał, Ŝe nie wiedział, Ŝe musi zostać radnym powiatu, aby dojść do wniosku, Ŝe moŜna Ŝyć
w dwóch rzeczywistościach: „albo klub jest albo go nie ma”.
Ad. 26
Pani Aleksandra Król-Skowron Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
z późn. zm.
Radny Stanisław Wieczorek zapytał czy proponowana zmiana powoduje zwiększenie ilości komórek
organizacyjnych Starostwa.
Członek Zarządu Powiatu Andrzej Elwart odpowiedział, Ŝe nie powoduje zwiększenia ilości komórek.
Wyjaśnił, Ŝe będąc Wicestarostą Tarnogórskim nadzorował ten sam pion, który teraz będzie
nadzorował jako Członek Zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 21 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
1 radny głosował „przeciw”.
Nikt nie „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała nr I/23/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
z późn. zm. została podjęta wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 30
do niniejszego protokołu.
Ad. 27
Pan Cezary Baryłko Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie
Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok.
Radny Adam Morawiec zapytał z jakich wydatków rezygnuje Zarząd Dróg Powiatowych w przypadku
kwoty 131 000 złotych.
Skarbnik Powiatu odpowiedział, Ŝe w głównej mierze są to środki z wydatków bieŜących i tylko 15 000
złotych to środki inwestycyjne.
Radna Krystyna Kosmala przypomniała, Ŝe na ostatniej sesji została podana informacja, Ŝe środki
na wynagrodzenia zostały w niezbędnej wysokości zabezpieczone zarówno w placówkach
oświatowych jak i w Starostwie. Tymczasem dokonuje się przesunięć, Ŝeby umoŜliwić wypłatę
wynagrodzenia w miesiącu grudniu. Zapytała czy obecne przesunięcia środków na wynagrodzenia są
ostatnimi przesunięciami i czy zostaną zabezpieczone wszystkie potrzeby w tym zakresie.
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Skarbnik Powiatu wyjaśnił, Ŝe proponowane przesunięcia nie dotyczą wynagrodzeń w administracji.
To co dotyczy opieki społecznej, to równieŜ nie są wynagrodzenia lecz tylko i wyłącznie świadczenia.
O wynagrodzeniach i pochodnych w szkołach jest mowa jedynie w przypadku przeniesienia kwoty
92 000 złotych pomiędzy działami 801 a 854.
Radny Józef Korpak odnosząc się do projektu „Kierunek przedsiębiorczość” zapytał czy kwota
131 339 złotych zostanie przesunięta na następny rok. Następnie odniósł się do projektu „Twoja
szansa na pracę” i zapytał co się stało, Ŝe zostały zarezerwowane środki na realizację tego programu
a nie zostaną w tym roku wykorzystane.
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, Ŝe w przypadku projektu „Kierunek przedsiębiorczość” przesunięcie
dotyczy kwoty 15 550 złotych z roku 2014 na 2015 rok, natomiast zmniejszenie dotyczy kwoty
115 789 złotych. Odnosząc się do drugiego projektu wyjaśnił, Ŝe procedura konkursowa rozstrzygnięta
została na początku listopada br., umowa została podpisana 4 listopada br. i konieczne było ustalenie
nowego harmonogramu dotyczącego realizacji całego projektu. W harmonogramie ograniczono
całkowitą wartość projektu i przesunięto realizację jego części na rok 2015.
Radny Józef Korpak odnosząc się do zwiększenia planu dochodów na kwotę 63 000 złotych zapytał
o jakich nagrodach specjalnych jest mowa.
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, Ŝe kwota 63 000 złotych to dotacja celowa za osiągnięte wyniki
przeznaczona na nagrody i jeŜeli nie zostanie w tym roku wykorzystana podlega zwrotowi.
Radny Gustaw Jochlik zwrócił uwagę na narastający problem związany z brakiem środków
na realizacją zadań związanych z pieczą zastępczą. Stwierdził, Ŝe naleŜy wspierać dzieci i rodziny
takŜe kosztem dróg i innych przedsięwzięć.
Radny Józef Korpak zwrócił uwagę, Ŝe budŜet na 2015 rok to trudny budŜet i zapytał czy jest juŜ
opinia RIO dotycząca projektu budŜetu.
Skarbnik Powiatu odpowiedział, Ŝe opinia RIO jest spodziewana między 8 a 12 grudnia br.
Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 21 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
1 radny głosował „przeciw”.
1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała nr I/24/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian
w budŜecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok została podjęta wymaganą większością głosów.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Ad. 28
Pan Cezary Baryłko Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020.
Radna Krystyna Kosmala odnosząc się do upowaŜnienia zawartego w § 4 ust. 3 projektu uchwały
zapytała o kierownikach jakich jednostek jest mowa. Zwróciła uwagę, Ŝe jednostką realizującą projekty
oprócz szkół jest Powiatowy Urząd Pracy. Zapytała o jakie upowaŜnienia chodzi i kogo one dotyczą.
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, Ŝe jest to powtórzenie upowaŜnień dotychczas obowiązujących
a dotyczących akcji zima, zaciągania zobowiązań związanych z ubezpieczeniami składników
majątkowych, których dysponentem był Zarząd Dróg Powiatowych.
Radna Krystyna Kosmala zwróciła uwagę, Ŝe w upowaŜnieniach wymienia się zarówno płatności
związane z realizacją zadań wieloletnich jak i wynikające z umów bieŜącego funkcjonowania Powiatu.
Skarbnik Powiatu powiedział, Ŝe w przypadku umów wykonuje to jednostka powiatowa, a zapis jest
zapisem co do zasady ogólnym, regulującym wszystkie tego typu sprawy.
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Obecnych na sali 21 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Nikt nie głosował „przeciw”.
2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nr I/25/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 została podjęta
wymaganą większością głosów. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Ad. 29
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił zasady tworzenia klubów radnych określone w Statucie
Powiatu Tarnogórskiego oraz zasady dotyczące składania przez radnych oświadczeń majątkowych.
Ponadto poprosił o wypełnienie i przekazanie do Biura Rady druków i oświadczeń, które radni
otrzymali, oraz dostarczenie notek biograficznych i informacji o pełnieniu dyŜurów. Następnie
poinformował o obowiązku odbierania poczty przesyłanej na skrzynki e-mailowe radnych. Dodał,
Ŝe kolejna sesja połączona ze spotkaniem przedświątecznym planowana jest na 17 lub 18 grudnia br.
Ponadto poinformował, Ŝe po zamknięciu sesji Skarbnik Powiatu przedstawi zainteresowanym radnym
charakterystykę podstawowych kategorii ekonomicznych planu budŜetowego oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Radny Józef Korpak poprosił o podanie ostatecznego terminu złoŜenia oświadczenia majątkowego,
skoro 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania wypada w dniu wolnym, tj. 28 grudnia br.
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, Ŝe dokładny termin zostanie podany na następnej sesji
jednak proponuje, aby złoŜyć oświadczenie jak najszybciej, bo wówczas nie będzie Ŝadnych
wątpliwości.
Ad. 30
Wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 14.50 Przewodniczący Rady Powiatu zamknął
posiedzenie I sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Adam Chmiel
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