
 

 
                                                        PROTOKÓŁ NR 35.2013 

     Z OBRAD 35.2013 SESJI  RADY GMINY PANKI  
ODBYTYCH W DNIU 8 LISTOPADA 2013 ROKU  

 W SALI  KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W PANKACH  
 
W skład Rady Gminy Panki wchodzi 15 radnych, podczas obrad w dniu  8 listopada                        
2013 roku na sali obecnych było 14 radnych. 
Nieobecny usprawiedliwiony Radny Pan Piotr Mrozek. 

 
Obrady 35.2013 Sesji Rady Gminy Panki rozpoczęły się o godzinie 1300. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli :  
1. Wójt Gminy Pan Bogdan Praski,  
2. Sekretarz Gminy Pani Danuta Pisula,  
3. Skarbnik Gminy  Pani Elżbieta Wachowska 
4. Radca Prawny Pani Bogusława Raczyńska Cer, 
5. Wicestarosta Kłobucki Pan Henryk Kiepura 
6. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Pan Marian Nowak 
7. Z-ca Dyrektora ZOZ Pani Gabriele Łacna 
8. Radny Rady Powiatu Pan Jerzy Kiepura  
9. Radna rady Powiatu Pani Aniela Stopa 
10. Sołtys wsi Panki Pani Danuta Brzęczek, 
11. Sołtys wsi Kawki Pani Halina Gmyrek, 
12. Sołtys wsi Kostrzyna Kotary Pani Bożena Skwara, 
13. Sołtys wsi Janiki Ślusarze Pan Antoni Ślusarczyk 

  14. Sołtys wsi Praszczyki Pan Stanisław Kozak. 
 
 
Przewodniczący Rady  powitał i przedstawił zebranym gości ze Starostwa Powiatowego:  
Pana  Henryka Kiepurę – Wicestarostę Kłobuckiego. Przewodniczący poprosił zebranych, 
żeby korzystając z obecności gościa kierowali do niego wszystkie pytania związane                       
z realizacją zadań należących do kompetencji starostwa . 
Pana doktora Mariana Nowaka – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz 
Panią Gabrielę Łacny – Zastępcę Dyrektora ZOZ-u  w Kłobucku. 
Przewodniczący Rady wyraził przekonanie, że przedstawiciele ZOZ-u  przybliżą sprawy 
związane ze służbą zdrowia. 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 
Przewodniczący Rady Pan Dominik Mirek dokonał otwarcia 35.2013 Sesji Rady Gminy 
Panki, powitała zgromadzonych na posiedzeniu radnych oraz gości i stwierdził na 
podstawie listy obecności, że na sali obecnych jest 14 radnych Gminy Panki w związku        
z tym podjęte przez Radę w dniu dzisiejszym uchwały będą prawomocne.  
 
Porządek obrad 35. 2013 Sesji Rady Gminy Panki :  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji. 
2.   Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z obrad 34.2013 Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.  
5. Zapytania mieszkańców. 



 

      6.   Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał w sprawach:  
6.1. uchylenia Uchwały Nr 34.260.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 
2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego  

      na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach    
      PROW na lata  2007-2013, działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności   
      wiejskiej”, 

           6.2. uchylenia Uchwały Nr 34.261.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października   
           2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na  
           wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę  Panki w ramach  
            PROW na lata  2007-2013, działanie „ Podstawowe  usługi dla gospodarki i ludności  
            wiejskiej”, 

6.3. uchylenia Uchwały Nr 34.262.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 
października2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę  

      Panki w ramach PROW na lata  2007-2013, działanie „ Odnowa i rozwój wsi”. 
6.4. zmian w budżecie gminy na rok 2013, 

            6.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013 – 2026, 
            6.6. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

6.7. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach PROW na lata 
2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, 
6.8. podatku od środków transportowych na rok 2014, 
6.9. obniżenia średniej ceny skupu żyta, 
6.10. zwolnień od podatku rolnego na rok 2014. 
6.11. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, 
zwolnień podatkowych na rok 2014, 
6.12. zmiany uchwały Nr XXI/152/09 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród 
nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki, 
6.13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki, 
6.14. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Panki. 

      7. Interpelacje radnych i wolne wnioski. 
      8. Sprawy różne. 

            9. Zakończenie 35.2013 Sesji Rady Gminy.  
 
do punktu 2-go 
 
Wójt Gminy  
 
Proszę o skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Panki i wprowadzenie na jej miejsce  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 19.164.2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 roku w sprawie regulaminu 
określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Panki.  Zarówno skreślana jak i wprowadzana do porządku 
obrad uchwała dotyczy tej samej sprawy jednak ze względu na duże zmiany nie możemy 
wprowadzić autopoprawek do tekstu przesłanego projektu uchwały. 

      Proszę również o skreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały   
Nr XXI/152/09  z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego  

      zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych    



 

      jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki. Uchwała ta nie może być  
przedstawiona pod rozwagę Rady z uwagi na negatywną opinię Związku Nauczycielstwa  

      Polskiego o proponowanych w projekcie uchwały zmianach. Będę proponował spotkanie  
      przedstawicieli ZNP z Komisjami Rady w celu wypracowania wspólnego stanowiska,  

ponieważ jak dotychczas Komisje Rady nie zgadzają się z propozycjami Związków,                        
a Związki nie akceptują propozycji przedstawionych przez Komisje .  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z zaproponowanym porządkiem obrad 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad 35.2013 Sesji Rady Gminy zawierający 
zaproponowane zmiany i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad porządkiem obrad głosowało 14 radnych,  za przyjęciem głosowało 14 radnych,  żaden             
z członków Rady nie był przeciwny przyjęciu porządku obrad, nikt z radnych nie wstrzymał 
się od głosu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym Rada będzie 
obradować zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym w postanowieniu nr 35.2013 
uwzględniającym zaproponowane przez Wójta Gminy zmiany. 
 
do punktu 3-go 
 
Protokół z obrad 34.2013 Sesji Rady Gminy Panki został przez Radę przyjęty jednogłośnie 
bez czytania podczas posiedzenia. 
 
do punktu 4-go 
 
Wójt Gminy 
 
Poinformował zebranych, że masa asfaltowa na drodze w Janikach została w dniu 
wczorajszym położona i  wykonawca robót zapewnił nas, że niedługo prace zostaną 
zakończone. Parking jest już wykonany. Jesteśmy już na ostatnim etapie projektowania 
chodnika przy ul. Tysiąclecia. Trwają negocjacje i uzgodnienia z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. Nie będę ukrywał, że jest przy tym wiele problemów, trudno dziwić się 
gminom, że nie chcą wykonywać żadnych prac przy drogach wojewódzkich. Jeśli chodzi                   
o uzgodnienia dotyczące dróg powiatowych również nie jest łatwo, jednak nie w takim 
stopniu jak ma to miejsce jeśli chodzi o drogi wojewódzkie.  
 
do punktu 5-go  
 
Przewodniczący Rady 
 
W tym punkcie chciałbym poprosić naszych gości żeby przedstawili Radzie co dzieje się                   
w powiecie  jakie zadania są i będą realizowane, ze szczególnym uwzględnieniem terenu 
naszej gminy. Natomiast radnych i wszystkich zebranych na sali zachęcam do zadawania 
pytań.  
 
 
 
 
 



 

Wicestarosta Henryk Kiepura   
 
Zważywszy na fakt, że obecni na sali są zarówno radni powiatowi jak i dyrekcja ZOZ-u 
dlatego w swojej wypowiedzi nie będę informował na temat pogotowia czy innych spraw 
związanych z ochroną zdrowia.  
Chciałbym poinformować na temat komunalizacji PKS-u o przygotowaniach do nowej 
perspektywy Unii Europejskiej, ponieważ  jak już wspomnieli Wójt i Przewodniczący Rady, 
sprawy bieżące omawiamy i rozwiązujemy bez zbędnej zwłoki. Ostatnio ważnym tematem 
była sprawa ul. Zwierzynieckiej w Pankach. Doszliśmy do porozumienia, w roku przyszłym 
zostanie uregulowany stan prawny i wtedy gmina będzie mogła złożyć wniosek                        
o komunalizację. Komunalizacja nastąpi w roku 2015, ponieważ tak mówią przepisy. 
Wszystkie szczegóły załatwienia sprawy mamy już z Panem Wójtem uzgodnione. Droga ta 
stanowi własność skarbu państwa, należy dokonać regulacji, żeby znalazła się we władaniu 
powiatu. Jak już zostanie to uregulowane, założona księga wieczysta, wówczas gmina będzie 
mogła wystąpić z wnioskiem o komunalizację, ponieważ droga ta uchwałą Rady Gminy 
sprzed paru lat została zaliczona do kategorii dróg gminnych, sprawdzaliśmy to w geodezji. 
Bardzo ważnym, przyszłościowym tematem są przygotowania do nowej perspektywy Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020,  regularnie spotykamy się z wójtami gmin naszego powiatu             
w tej sprawie. Jest pierwsza propozycja i na tą chwilę jest mowa ok. 60 000 000 zł. na                       
tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne . Na razie trudno mówić o szczegółach czy 
decyzjach, każda gmina zgłosiła projekty, Gmina Panki również – słoneczną gminę  i temat 
kanalizacji. Będzie konieczne porozumienie między Wójtami, ponieważ jest dziewięć 
priorytetów na które podzielone są pieniądze i niektórzy wójtowie będą musieli zrezygnować 
z pewnych działań na rzecz innych wójtów, żeby tego nie rozproszyć, ponieważ na gminę 
wypada po kilkaset tysięcy na kanalizacje i niewiele za to można zrobić. Pewnie będą trzy czy 
cztery projekty w powiecie – ktoś weźmie pieniądze na odnawialne źródła energii, ktoś inny 
na oczyszczalnię ścieków,  ktoś inny jeszcze na wymianę instalacji elektrycznej. Powiat chce 
wymienić instalację w zespołach szkół. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego 
padła propozycja zwiększenia tej puli ale na działania którymi nie do końca powiat i gminy są 
zainteresowani w najbliższych latach. Jest to przygotowanie terenów inwestycyjnych, 
gospodarka odpadami (ten temat akurat uregulowany jest ustawą i przetargiem). 
Wystąpiliśmy do Marszałka o zgodę na przesunięcie tych środków na inne działania, wstępna 
zgoda jest. Chcemy żeby te pieniądze trafiły na kanalizacje, bo potrzeb w tym zakresie na 
terenie powiatu jest więcej niż będzie środków na ich zabezpieczenie. Jako starostwo 
popieramy w pełni dążenia wójtów, żeby ta pula była jak największa. Być może będzie ona na 
poziomie kilkunastu milionów złotych, bo w tym pierwszym rozdaniu było tylko 4 czy 5 
milionów złotych, to tak naprawdę są pieniądze które nie zabezpieczą potrzeb nawet jednej 
gminy. Zakończyliśmy trzy zadania inwestycyjne drogowe, przygotowujemy się do akcji 
„zima”, są rozstrzygnięte przetargi na prace związane z odśnieżaniem. Wykonywane są 
jeszcze ostatnie roboty przygotowujące te najgorsze odcinki dróg do zimy. Mamy 
oszacowane szkody po czerwcowych nawałnicach i deszczach. Dziewięć projektów 
drogowych  na terenie powiatu na kwotę ponad 15 000 000 zł. Realizacja zadań zostanie 
rozpoczęta w zależności od tego, kiedy wojewoda będzie dysponował środkami, ale liczymy 
że w roku 2014 te zadania będą realizowane.  
Temat komunalizacji PKS-u, pierwszy raz sygnalizuję ten temat na posiedzeniu Rady                       
w Pankach, na posiedzeniach rad w innych gminach już o tym mówiłem, prasa o tym donosi. 
Weszła w życie ustawa o transporcie drogowym, która na gminy i powiaty nakłada 
obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego. W tej chwili jesteśmy                  
w okresie przejściowym, natomiast od 1 stycznia 2017 roku, obligatoryjnie gminy będą 
organizować komunikacje autobusową i powiaty, odpowiednio na liniach gminnych                       



 

i powiatowych. Będzie się to wiązać z tym, że w roku 2016 trzeba będzie przeprowadzić 
przetargi na obsługę tych linii nie do końca mając zapewnione źródła finansowania. 
Ustawodawca przerzucił koszty na samorządy. Będą dochody z biletów, dochody zwrotu za 
różnego rodzaju zniżki dla uczniów rencistów, inwalidów. Nie wiadomo jednak  czy te 
budżety z dochodów do końca będą się zamykać i wtedy zostaniemy z problemem, że pewnie 
z budżetu trzeba będzie te koszty zamknąć. W związku z tym, że PKS Częstochowa obsługuje 
cały region dawnego województwa częstochowskiego, zaczęliśmy w roku ubiegłym 
zastanawiać się (jako Powiat Kłobucki jesteśmy liderem w tym temacie)  czy nie 
skomunalizować częstochowskiego PKS-u, nie mieć spółki komunalnej, żeby mieć na nią 
wpływ. Wówczas spółka będąc podległą właścicielowi komunalnemu, musiałaby pewną 
politykę transportową ustalona przez właściciela realizować. Teoretycznie jest również 
możliwa taka sytuacja – jeżeli do komunalizacji nie dojdzie – że ogłaszając przetargi w roku 
2016 , pewnie trzeba będzie jakieś środki w budżecie zabezpieczyć. Dzisiaj koszt każdego 
przejechanego kilometra autobusu kosztuje około 3,60 zł. Pewnie po takich, lub niewiele 
większych  kosztach ta spółka komunalna w postaci PKS-u mogłaby funkcjonować. W tej 
chwili mamy list intencyjny podpisany przez Starostwo Kłobuckie i Starostwo 
Częstochowskie oraz przez wszystkie gminy powiatów kłobuckiego i częstochowskiego,                 
z wyjątkiem Gminy Janów. Złożyliśmy to w maju w Ministerstwie Skarbu, ponieważ 
Minister Skarbu jest właścicielem. Po trzydziestu latach nastąpiła zmiana na stanowisku 
prezesa PKS-u. PKS jest zainteresowany tematem ponieważ jest to dla nich pewny rynek, 
jeżeli wejdziemy w spółkę komunalną to nie trzeba ogłaszać przetargu. A co najważniejsze 
nasi mieszkańcy nie utraciliby zniżek , ponieważ jak wchodzimy w szczegóły ustawy, inaczej 
jest traktowany przewoźnik prywatny, inaczej przewoźnik komunalny. Teoretycznie mamy na 
podjęcie decyzji trzy lata, myślę jednak że w roku przyszłym ta decyzja powinna zapaść. Tym 
bardziej, że w tym rozdaniu unijnym zgłosiliśmy jako starostwo powiatowe taką „fiszkę” na 
12 500 000 zł. na dofinansowanie zakupu autobusów niskoemisyjnych, ponieważ jest tam 
bardzo dużo pieniędzy na ochronę środowiska, między innymi na te sprawy.                     
Zakończyliśmy nabór do szkół średnich powiatu kłobuckiego, mamy po kilkadziesiąt osób 
mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Te koszty oświaty w powiecie rosną. Jeszcze kilka 
lat temu praktycznie subwencji wystarczało na koszty oświaty w minionym roku szkolnym 
dołożyliśmy ponad  2 000 000 zł. myślę, że w tym będziemy musieli dołożyć około           
3 000 000 zł. czyli te koszty oświaty spowodowane przede wszystkim niżem demograficznym 
nam również w starostwie rosną. I tak jak dotąd byliśmy jednostką samorządu terytorialnego, 
która najmniej dopłacała do tzw. wyrównań nauczycielskich w styczniu zapłacimy ponad                   
400 000 zł. ponieważ mniejsza liczba uczniów spowodowała tzw. gołe etaty. Dyrektorzy nie 
chcieli zwalniać nauczycieli, a efekt finansowy będzie taki o jakim mówię.  
Chciałbym przytoczyć sprawę opisywaną przez media związaną z firmą WADROX                        
i problemami jakie wynikły. Udało się uzyskać starostwu od marszałka ponad 2 000 000 zł.  
zatrzymane z tytułu naliczenia kary umownej dla firmy WADROX. Ponieważ urząd 
marszałkowski ma taka zasadę, że jeżeli w projekcie zostaje naliczona kara umowna to 
stanowi to dochód z projektu i o tyle zmniejszają dofinansowanie unijne. Tak się stało, że                    
w międzyczasie Firma WADROX ogłosiła upadłość i wiedzieliśmy , że nie ma żadnej szansy 
na odzyskanie tych pieniędzy i po prawie rocznej batalii  pieniądze wpłynęły na konto 
starostwa. Tym sposobem część problemu finansowego z Firmą WADROX mamy na ta 
chwile załatwioną z drugą połową jesteśmy niestety w sądzie.  
Wicestarosta poprosił o pytania. 
 
 
 
 



 

Pan Czesław Mirek 
 
Zgłaszałem już te sprawy na sesji w starostwie ale żadnych skutków z waszej strony. 
Przejścia dla pieszych. Powstały przy drogach powiatowych przystanki dla dzieci 
dojeżdżających do szkół gminnych (bo PKS ma swoje przystanki), ale przy przystankach nie 
ma przejść. Autobus czy samochód, podwozi dzieci pod ten przystanek czy to z prawej czy 
lewej strony, te dzieci wysiadają i nie ma chodników (ktoś może podniesie ten temat)                     
i nie ma przejść dla pieszych. Powtarzałem to. Wypadek, który został na włosku, na ulicy 
Powstańców a 3 Maja, gdzie dziewczynka została potrącona, cud że żyje. Dalej nie ma. 
Tłumaczenie, że nie ma chodników, to nie ma przejść, to żadne tłumaczenie. Ja trochę po 
Polsce jeżdżę i widzę. Tak samo na drodze wojewódzkiej koło cmentarza. Jak by ktoś tam 
postał i zobaczył jak ci ludzie chodzą…… Chodnik jest tylko po jednej stronie i nie ma 
przejścia dla pieszych. Tłumaczenie, że z drugiej strony nie ma chodnika… W Krzepicach 
koło cmentarza z drugiej strony nie ma chodnika i jest przejście. To jest wszystko do 
zrobienia Panie Starosto, serdecznie w imieniu mieszkańców Gminy proszę, żeby z tymi 
przejściami, w związku z bezpieczeństwem dzieci, coś zrobić w pierwszej kolejności.                      
Cóż z tego, że mamy tutaj takiego pana, który pracuje w Powiatowym Zarządzie Dróg jako      
p.o. kierownik  i on przejeżdża obok tych miejsc i nie ma żadnej interwencji z jego strony. 
Nie wiem czy jemu to nie jest na sercu, czy on się na tym nie zna, czy on robi na złość.                
W pierwszej kolejności on to powinien podnieść. Podnosiłem to już nie raz, zbieranie pisku 
który jest przy krawężnikach. W miejscach bardziej atrakcyjnych, często uczęszczanych 
pracownicy z gminy, którzy są zatrudniani na jakichś tam warunkach to oni sprzątają, ale już 
ul. Powstańców Śl.  rosną osty, na ul. Częstochowskiej jest to zbierane ale nie całkowicie. 
Przecież należałoby to w końcu rozwiązać. Albo potrącać temu co się piasek od niego kupuje 
5, 10, 2 %  na sprzątanie tego. Nie wiem. Albo po prostu uruchomić tych ludzi. Może nie są 
wykorzystani ci panowie, którzy są w Zarządzie Dróg w Przystajni. Ja się przyglądałem 
pewnego roku jak sprzątali ul. Częstochowską, trzech ludzi włącznie z kierowcą wysprzątali 
do godziny drugiej całą Częstochowską  z jednej i drugiej strony. Czyli idzie to zrobić, tylko 
to była prywatna firma. Ktoś ich umiał zdyscyplinować. Mamy tutaj takie miejsce, to jest                
ul. 1 Maja, gdzie wokół posesji  obecnie pana kierownika Zarządu Dróg jest sześć studzienek. 
Jak kłamie to proszę jechać sprawdzić. Natomiast dalej na ul. 1 Maja już nie ma, rynienka jest 
albo walka była o rów. Na ul. Powstańców nie ma nic, a co jest z ul. Częstochowską, po 
ostatnich ulewach  jak płynęły rzeki. To trzeba wszystko sprawdzić. Ci ludzie tam załamywali 
ręce bo przez środek podwórka płynęła woda, ulica cała zalana i nikt nie reaguje ani policja 
ani nikt. Rosną drzewa, niektóre w pasie, drzewa, krzewy przy waszych powiatowych 
drogach i widać jak te korony drzew wycinają TIR-y albo samochody z wysoką naczepą                  
( ja pokazywałem zdjęcia na sesji) . Widać jak ten kwadrat jest wycięty, czy tego drzewa nie 
idzie usunąć. To drzewo nie jest potrzebne tam, niektóre to krzewy. Tak samo to idzie zrobić. 
Chciałbym jeszcze się dowidzieć kiedy będzie konkurs na dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg, czy ewentualnie są już jakieś propozycje. Bardzo mi się podoba Gmina Opatów,                    
no i Złochowice, które są w Gminie Opatów i mieszka tam Pan Starosta. Ostatnio zakładano 
tam kabel na słupach, mógłbym wiedzieć co to za kabel, bo bardzo ciekawi mnie to. 
 
Odpowiedź :  to jest światłowód  (internet)  
 
Może by tak Pan Wicestarosta, trochę pieniędzy przesunął tutaj na Panki. Starosty nie mamy, 
nie ma się kto za nami ….. Jak już ktoś znajdzie się w Kłobucku to o Pankach zapomina…… 
Ja podnosiłem  już sprawę zimowych odśnieżań, koszty i przetargi jak się odbywały, 
wyliczałem ile się ładuje jedną piaskarkę, ile tych piaskarek zostało załadowanych.                       
Na wszystko mi Pan Pułka zdążył odpowiedzieć. Jedno już później pan obecny wystawił mi                    



 

i mnie oczywiście kłamie tak jak we wszystkich pismach. Zużyto 831 ton pisaku z solą za to 
zapłacono nie całe 19 000 zł. na piaskarkę wchodzi między 6 a 7 ton. Proszę 830 podzielić na 
6 czy 7, zobaczymy ile wyjdzie piaskarek. Zapytałem drugie pytanie – ile wypuszczono 
załadowanych piaskarek. To się nic nie zgadza i Pan Wydmuch mi napisał w ten sposób, że 
piaskarki wracały w połowie nie rozładowane. Zimą nikt sobie na piaskarce nie pozwoli 
zostawić piasku bo zamarznie, on tego nie ruszy. Jak już wyjeżdża załadowany to musi to 
rozładować. Ale w drugim roku jak ja już wystąpiłem z takimi problemami to ładowano po 6     
i wracały puste. Tak, że należałoby się temu trochę przyjrzeć, bo tych pieniążków nam 
brakuje wszystkim i te pieniążki mogły by iść na zbieranie tego piasku, na takie inne sprawy. 
Czy ja mogę zadać pytanie Panu Dyrektorowi ZOZ-u.  
 
Przewodniczący Rady  
 
Proszę. 
 
Pan Czesław Mirek 
 
Sprawa dotyczy starszych ludzi. Leczy się na nadciśnienie, na cukrzyce , czy inne choroby               
i wiadomo, że tych leków co miesiąc brakuje. Za każdym razem ta osoba musi iść do tego 
ośrodka, rano wcześnie żeby się zdążyć zarejestrować, nie zawsze czasami z jednego dnia na 
drugi. Po co te kolejki wstrzymywać. Może by to rozwiązać, np. ja daję kartę chipową do 
rejestracji, ta pani mnie tam zapisuje, jak któryś z lekarzy będzie miał trochę czasu wypisze 
mi taka receptę. To by rozwiązało sprawę. 
 
Pani Danuta Brzęczek  
 
Szanowna Dyrekcjo, żeby iść po powtórzenie leków do ośrodka zdrowia to trzeba być 
zdrowym, tam jest kolejka do rejestracji z samego chodnika. Proszę mi wierzyć. Bo nie 
można powiedzieć, że to wina obsługi ośrodka zdrowia, jest bardzo miła, uprzejma i sprytna. 
Ale trzeba coś z tym zrobić. Nie może tak być żeby człowiek schorowany (który czasami jest 
sam w domu) przychodził do ośrodka zdrowia o godzinie 7 po powtórkę leków i wychodził             
o godzinie 18. 
 
Pan Stanisław Kozak  sołtys wsi Praszczyki  
 
1. Jest poprzeczny załam na drodze powiatowej naprzeciwko posesji Pana Wieczorka  
    Zdzislawa, tam był odwiert pod wodę.  
2. Jest jedno drzewo obok posesji Pana Kopyta Andrzeja przy samym asfalcie. 
3. Droga jest na 10 ton  a TIR-y jeżdżą 40 tonowe.  
 
Pan Stanisław Radzioch  
 
Jestem mieszkańcem Konieczek. Ja chcę poruszyć sprawę hałasu i nie tylko hałasu. Droga jak 
u tego pana 10 – 12 ton, pisze taka klauzula - dla ruchu poza lokalnym. Tak, że wszystkie 
markety POLO jadą koło mojego domu. Dróżka jest szeroka 5,8 m, dywanik 3 cm. 
chodników nie ma. Szkoła zbiorcza jest, dzieci na rowerach jeżdżą. Na co czekamy. Lobby 
transportowe się śmieje z Pana Wójta, Starosty, nas wszystkich. Jeżdżą, 42 tony ciągnik, 
wanna, wie Pan co się tam dzieje.  
 
 



 

Przewodniczący Rady  
 
Proszę Pana, pytanie w tym temacie do Starosty, jednak wyciąganie konsekwencji w stosunku 
do kierowców, którzy nie stosują się do znaków drogowych należy do policji. Jest znak trzeba 
się do niego stosować - Starostwo załatwiło sprawę. Pan Wicestarosta słyszy uwagi państwa, 
zresztą problem zapewne zna, ponieważ samochody które jadą przez Konieczki, przejeżdżają 
również przez Złochowice . 
 
Ponieważ  jednocześnie głos zabierało więcej osób nagranie na dyktafonie nie pozwala na 
wiarygodny zapis dyskusji w protokole. 
 
Pan Stanisław Radzioch  
 
Jeszcze temat wody, dlaczego ta woda tak nagle wzrasta, czy ludzie więcej piją. Dlaczego ta 
woda tak zdrożała. Każde gospodarstwo zużywa jakieś 10 - 12 m3 i nagle ………                        
Trzeba odpowiedzieć…. 
 
Wicestarosta Henryk Kiepura  
 
Może do Pana Mirka, bo było dużo wątków, myślę, że w większości jako wnioski. Natomiast 
chciałbym się odnieść do trzech tematów, czyli przejścia, drzewa w pasie drogowym                       
i konkursu. Temat bardzo ważny i przejść przybywa na terenie powiatu, i najlepiej jak są to 
sygnały z gmin, od mieszkańców, czy od sołtysów. Dawno (wiem z opowiadań), jak 
budowano osiedla mieszkaniowe to chodniki budowano w roku następnym w miejscach gdzie 
ludzie najczęściej chodzili jakby „wydeptali” miejsce. Bo zdarzają się takie sytuacje, że 
sytuacje, że jest chodnik a pięć metrów dalej jest wydeptana ścieżka, czyli akurat tamtędy 
chodzą mieszkańcy. Dlatego w miejscach gdzie mieszkańcy wskazują Powiatowy Zarząd 
Dróg maluje przejścia i nic nie stoi na przeszkodzie żeby namalować przejście jak nie ma 
chodnika z drugiej strony. Rzeczywiście przez jakiś czas była taka linia obrony, że musi być 
chodnik . Trochę racji w tym było, bo gdzieś ten pieszy musi zejść, a jeżeli po drugiej stronie 
drogi znajduje się rów, to nie ma sensu malować przejścia. Ale jeżeli jest kawałek pobocza 
(metr, metr dwadzieścia, czy półtora metra) nawet nie utwardzonego  to już jest sens to 
przejście robić. Są znaki pionowe, jest przejście i to bezpieczeństwo się poprawia. Zatem 
jeżeli są takie sygnały, to z Panem Wójtem będziemy w kontakcie, żeby jedno czy dwa takie 
pilne przejścia ……. 
 
Radna Pani Urszula Bujak 
 
Ale pismo  było i otrzymaliśmy na nie negatywną odpowiedź. Pismo było nie jedno , nie dwa 
właśnie  do Starostwa. Między innymi o Praszczyki, tam gdzie są przystanki dla dzieci, nie 
ma do tej pory. Kałmuki, Praszczyki i Kawki z tamtej strony, Konieczki też nie mają 
przejścia. 
 
Wójt Gminy  
 
Musimy odświeżyć temat. 
 
 
 
 



 

Radna Pani Urszula Bujak 
 
To były pisma, i to nie było jedno pismo z podpisem mieszkańców, podpisał się Pan Wójt – 
negatywna odpowiedź była. To było już półtora roku i do tej pory nie ma odpowiedzi. 
 
Radny Pan Stanisław Mann  
 
Gmina może we własnym zakresie to zrobić, Zarząd Powiatowy pozwala. 
 
Wicestarosta Henryk Kiepura  
 
Do mnie to pismo nie dotarło, bo ono idzie do Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast na 
pewno tematem się zajmiemy i tam gdzie trzeba przejścia wymalujemy. W tym roku było 
kilka nowo wymalowanych przejść  miedzy innymi  w Złochowicach, w Starokrzepicach,               
w Kałmukach. Temat jest otwarty, tylko trzeba rozmawiać, a jak nie to może wymieniać się 
pismami, bo temat już rok leży i dobrze, że nikt nie zginął w międzyczasie . Jeśli chodzi                       
o drzewa to proszę o doprecyzowanie w którym miejscu, bo na takie rzeczy to jest reakcja od 
razu, bo to jest bardzo duże niebezpieczeństwo w ruchu. 
 
Pan Czesław Mirek  
 
Tam było zdjęcie. Wszystko po kolei określiłem na sesji powiatu .  
 
Wicestarosta Henryk Kiepura  
 
Czy informacja w którym miejscu w pasie drogowym są te drzewa, jest w Powiatowym 
Zarządzie Dróg.  
 
Pan Czesław Mirek  
 
Mają informacje, bo to jedną. 
 
Wicestarosta Henryk Kiepura  
 
W takim razie ja sobie znajdę… 
 
Pan Czesław Mirek  
 
Tam trzeba wymienić tego gościa on nic nie robi.   
 
Ponieważ  jednocześnie głos zabierało więcej osób nagranie na dyktafonie nie pozwala na 
wiarygodny zapis dyskusji w protokole. 
 
Wicestarosta Henryk Kiepura  
 
Co do konkursu na dyrektora, na razie konkurs na dyrektora nie jest ogłoszony. Zarząd podjął 
decyzje o powierzeniu Panu Wydmuchowi pełnienia obowiązków dyrektora do końca 
bieżącego roku. Natomiast co dalej podejmiemy decyzję w grudniu na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu. Jeżeli chodzi o Pana Stanisława, to przyjmujemy te wnioski. Natomiast co możemy 
zrobić to postawienie znaków ograniczenie nośności.  



 

Wójt Gminy  
 
Znaki już stoją.  
 
Wicestarosta Henryk Kiepura  
 
Takie znaki postawiliśmy od Panek przez Złochowice, Kałmuki, Hutkę. Regularnie na 
każdym posiedzeniu Komisji Porządku, prosimy Komendanta Policji o kierowanie patroli, 
żeby zwracali uwagę gdzie jeżdżą samochody. Bo zgodnie ze wszystkimi przepisami 
powinny jeździć określonymi korytarzami. Czyli samochody o określonej nośności drogami 
krajowymi i wojewódzkimi. W wyjątkowych przypadkach drogi lokalne, czyli powiatowe lub 
gminne, ponieważ musza mieć możliwość dojazdu. Musi dojechać firma, która ma złom                       
w Przystajni, muszą przejechać inne firmy, dlatego wszędzie jest tabliczka „nie dotyczy ruchu 
lokalnego” .  Przepisy są, policja co jakiś czas się uaktywnia, ale kierowcy mają S.B radia, 
telefony, komunikują się między sobą. I jak tylko jest możliwość to jadą najkrótszą drogą,                   
z przyczyn ekonomicznych. Natomiast co do Firmy POLOMARKET, jest to sprawa która 
dotyczy wielu samochodów i mam nadzieję, że uda się wytyczyć dla tej firmy korytarze, żeby 
ominąć teren zabudowany gdzie się tylko da. Bo to jest kilkadziesiąt samochodów, które 
wykonują 150 czy 200 kursów dziennie i rzeczywiście bardzo mocno ich widać. Oni nawet 
nie robią szkód na drodze jeśli chodzi o tonaż, problemem jest hałas i uciążliwe nazwijmy to 
„zamiesznie”. 
 
Pan Czesław Mirek  
 
Jeśli chodzi o to przejście przy cmentarzu, to już ze sześć lat o to mówię i dostałem ostatnio 
odpowiedź z Wojewódzkiego Zarządu Dróg (w tym roku wiosną), że nie będzie przejścia bo 
ma chodnika z drugiej  strony  i za wąski wiadukt. Panie Wójcie trzeba uzgodnić z księdzem     
i przenieść cmentarz. Kolej wiaduktu robić na pewno nie będzie. 
 
Pan Stanisław Radzioch  
 
Panie Wójcie widziałem Pana w sobotę po południu na ul. Polnej, był Pan zainteresowany 
budową drogi. Podoba mi się to, co Pan może to Pan robi. Ale co dalej , połowa drogi jest 
zrobiona……  
 
Przewodniczący Rady  
 
Kwestię tej drogi Starosta już wyjaśniał. Chociaż może to dla nas być trochę mylące, 
ponieważ ul. Zwierzyniecka biegnie aż  do ul.Polnej.  Sprawa tej drogi jest w trakcie 
załatwiania.                    
 
Wójt Gminy  
 
Część tej drogi jest własnością skarbu państwa, zanim zaczniemy coś na niej robić musimy 
uregulować prawo własności. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZOZ-u w Kłobucku 
 
 
 



 

Pan Marian Nowak Dyrektor ZOZ Kłobuck  
 
Chciałbym odpowiedzieć na zadane pytania. Wyjaśnić kwestie pogotowia ratunkowego oraz  
szczegóły dotyczące Ośrodka Zdrowia w Pankach. 
 

Dlaczego tak a nie inaczej z receptami, problem ten występuje nie tylko u państwa, wszyscy 
mi to zgłaszają. Najprostsza odpowiedź to bzdurny przepis. NFZ wymaga, że żeby udzielić 
świadczenia to trzeba najpierw pacjenta zbadać, to się to robi. Niektórzy lekarze omijają ten 
przepis, znają swoich pacjentów, wiedzą jaki jest ich stan zdrowia nic się nie zmienia                      
np. pacjent z uregulowaną cukrzycą. Ja uważam, to za zdrowy rozsądek i toleruję, natomiast 
nie mogę wydać polecenia nakazującego takie postępowanie, bo jest to wbrew przepisom. 
Zgłaszaliśmy ten problem nie raz i do ministerstwa i do NFZ-u, że to nijak się ma do 
rzeczywistości. W opinii wielu lekarzy to właśnie robi niepotrzebny, sztuczny tłok. Dotyczy 
to nie tylko recept , ale wszelakich świadczeń (pielucho-majtki)  to się powtarza, choroba nie 
mija, wiadomo, że przepisać trzeba określoną ilość cewników, pielucho-majtek. Po co 
oglądać pacjenta, jak się stan jego nie zmienia, który jest z niedowładem czy porażeniem                   
i niestety nie możemy jego stanu zmienić. Ten pacjent może żyć latami i będzie potrzebował 
zarówno leków jak i innych środków. Są również postulaty lekarzy żeby mogli                       
to przepisywać nawet na własną odpowiedzialność. Dlatego „na własną odpowiedzialność”, 
że jeżeli lek jest refundowany  a NFZ stwierdzi, że było to zrobione z naruszeniem przepisów, 
to występuje do lekarza o zwrot refundacji i to jest ryzyko. Jeżeli pacjent jest hospitalizowany 
(jest w całodobowym pobycie w innej placówce), lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie 
ma prawa niczego mu przepisać To tamten zakład musi mu zapewnić wszystkie środki.                    
Oni to mają w systemie i wyłapują ewentualne nieprawidłowości, trzeba wyjaśniać  pomyłki, 
które mogą się zdarzyć. Tak czy inaczej rodzi to konsekwencje finansowe.  
Wracając do tematu recept – można, ale według przepisów to w zasadzie – nie można, pacjent 
powinien być powinno się go zbadać i wypisać mu receptę. Niestety w tej kwestii niewiele 
mogę. 
Sprawa pogotowia ratunkowego – ten temat jest omawiany od dawna. Przez ostatnie pół roku 
żyliśmy sprawami ratownictwa medycznego, czyli przekształceń w ratownictwie, nowego 
planu wojewody. W tej chwili trwa konkurs na ratownictwo medyczne, który został 
ogłoszony na pięć lat. Do 12 listopada jest zgłaszanie ofert, ale my jako Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku oferty złożyć nie możemy, dlatego że Fundusz zrobił na terenie 
Województwa Śląskiego, sześć dużych rejonów operacyjnych. Nasz rejon operacyjny to jest 
Częstochowa, który obejmuje powiaty, częstochowski, kłobucki i lubliniecki.                        
To są dwadzieścia dwa zespoły ratownictwa medycznego i my nie mamy takiego potencjału, 
żeby ten rejon objąć. Taki potencjał ma tylko Częstochowa W związku z powyższym jedyne 
wyjście to stać się podwykonawcą Częstochowy. Z kolei Częstochowa też musiała ogłosić 
konkurs, myśmy ten konkurs wygrali. Jeżeli Częstochowa dostanie kontrakt na pięć lat od                  
1 stycznia 2014 roku, będziemy podwykonawcą Częstochowy na terenie Powiatu 
Kłobuckiego.  

Wracając do planu wojewody. Jeżeli chodzi o teren Powiatu kłobuckiego nic się nie zmieniło 
nadal trzy zespoły, jeden specjalistyczny i dwa podstawowe z tymi samymi miejscami 
stacjonowania. Nadal nasi pracownicy, nasze zespoły, ale my jako podwykonawca 
Częstochowy. Następna zmiana która się dokonała 16 września tego roku, to likwidacja 
centrum powiadamiania ratunkowego w Kłobucku. Zgodnie z planem wojewody nastąpiła 
centralizacja dyspozytorni i w tym czasie powstało na terenie województwa sześć dużych 
dyspozytorni ratownictwa medycznego, które pokrywają się z rejonami. Czyli dla każdego 
regionu - jedna dyspozytornia. Od godziny 12, szesnastego września telefony alarmowe 
dzwonią w Częstochowie, a nie u nas. Było parę problemów z tym związanych, w tej chwili 



 

działa to w miarę poprawnie, mimo, że są problemy z telefonem 112. Jeszcze w tym roku 
czeka nas następna zmiana. Wczoraj uczestniczyliśmy ze Starostą Panem Minkiną                        
w konwencie wojewódzkim starostów. Spotkanie to dotyczyło spraw ochrony zdrowia.                     
W podziemiach urzędu wojewódzkiego mieści się tzw. wojewódzkie centrum powiadamiania 
ratunkowego .  To centrum zostało już uruchomione i sukcesywnie do tego centrum włączane 
są rejony operacyjne. My mamy terminarz do 20 grudnia (jako rejon operacyjny 
Częstochowa) ale Pan Wojewoda zastrzegł, że może to nastąpić wcześniej, w zależności od 
możliwości technicznych. Wówczas telefony alarmowe z całego województwa będą dzwoniły 
w Katowicach. Żeby przybliżyć to państwu technicznie,  to centrum wyposażone jest w 35 
stanowisk operatorskich, ale na jednej zmianie siedzi w tej chwili 20 operatorów, jeżeli my 
zostaniemy do nich włączeni to wszystkie „dziewiątki” i 112 będą dzwonić u nich. Dzwoniąc 
na numer alarmowy  straży, pogotowia czy policji odezwą się Katowice. Operator 
telefoniczny ma za zadanie dowiedzie się kto dzwoni, w jakiej sprawie i do jakich służb to 
skierować. Rozeznając czego sprawa dotyczy kieruje do odpowiedniej służby powiatowej czy 
do centrum dyspozytorskiego. Jeśli chodzi o wypadki drogowe z koniecznością udzielenia 
pomocy medycznej, to priorytetem jest ratownictwo medyczne. Operator po rozpoznaniu 
rejonu działania (załóżmy Częstochowa) przełącza rozmowę do Częstochowy i wtedy 
dyspozytor medyczny zbiera wywiad co się stało, ile karetek zadysponować. Jednocześnie ten 
dyspozytor ma możliwość łączenia się ze służbami powiatowymi. Czyli dzwoni do naszej 
straży (musi zebrać informacje z jakim sprzętem wóz bojowy powinien pojechać) i również 
na policję z tym, że to może zrobić w trybie konferencyjnym, czyli, że te służby słyszą 
rozmowę jednocześnie. Natomiast ten telefon co dzwoni może przekierować tylko w jedno 
miejsce. Pan Wojewoda mówi, że to działa super, my przekonamy się jak to działa wtedy 
kiedy te nasze służby będą uruchamiane. Mam zgłoszenia od służb powiatowych, że mają 
wątpliwości, jeśli chodzi o straż, czy ten operator zbierze dobry wywiad jaki zespół tam 
wysłać. Z policją problem jest mniejszy czy  w akcji weźmie udział dwóch policjantów czy 
więcej. Największy problem jest dla straży, czy ten operator zbierze dobry wywiad jaki zespół 
ratowniczy tam wysłać. Oczywiście łączenie tam jest szybkie na łączach światłowodowych, 
ale pozostaje kwestia ludzi. Ci operatorzy którzy pracują nie cały miesiąc też się dopiero tego 
uczą.  To jest system ogólnopolski i wojewoda nie miał wyjścia. Na zorganizowanie takiego 
systemu w skali kraju , termin był do 31 grudnia tego roku. Na sam system teleinformatyczny 
poszło prawie 200 000 000 zł. Z tego 160 000 000 zł. zapłaciła Unia Europejska. Jest taka 
możliwość jak identyfikacja numerów, z numerami stacjonarnymi nie ma problemu, 
Praktycznie jak ktoś zadzwoni (ci operatorzy mają przed sobą 4  monitory, każdy służący do 
czego innego)  na monitorze wyświetla się mapa cyfrowa z punktem z którego telefon dzwoni 
i z adresem. Problem jest z telefonami komórkowymi. Jak numer telefonu nie jest zastrzeżony 
to wyświetla się numer i jego położenie geograficzne (określa współrzędne jak  GPS) i wtedy 
znamy adres czy kilometr drogi na którym się dana osoba znajduje, że tam było to miejsce 
wypadku. W przypadku gdyby wynikła jakaś awaria, jest w stanie przejąć obsługę inne 
województwo.  Jak wszystko ma to zalety i wady. Dla nas system powiatowy z własną 
centralą był lepszy, my uważamy, że szybkość reagowania była lepsza. Jak by na to nie 
patrzeć, ten operator musi poświęcić czas, żeby zebrać pewne informacje, które później i tak 
musi poszerzyć i zebrać dyspozytor medyczny. Więc to musi trwać a to już o tą minutę się 
wydłuży, nie raz ta minuta to długo. Nie chce krytykować przed czasem, zagrożenia widzimy, 
zobaczymy jak to będzie działać w praktyce. Tak to będzie działać i odwrotu od tego nie ma. 
Jeśli chodzi o funkcjonowanie na terenie powiatu, to oprócz tego, że ta droga zgłoszenia 
będzie inna, to w zasadzie nic się nie zmienia. Nasze zespoły jeżdżą do tych samych szpitali, 
tyle, że dysponuje nimi dyspozytorka z Częstochowy. To rodzi problemy, już je mamy, bo 
czy to zgłoszenie do ratownictwa medycznego, czy to zgłoszenie powinno zostać przesłane do 
nocnej pomocy lekarskiej, czy do transportu. Dokąd to było w naszych rekach, to decydowała 



 

nasza dyspozytorka, oceniała możliwość wykorzystania dostępnych karetek. Sposób pomocy 
pacjentowi można było dopasować do posiadanych aktualnie możliwości w zależności od 
tego jak pile było zgłoszenie. Teraz takiej możliwości nie mamy. Jeżeli dyspozytorka                        
z Częstochowy odmawia przysłania pogotowania, bo twierdzi, że jest to zadanie dla lekarza 
nocnej pomocy, czyli tego który znajduje się w ambulatorium, to podaje tylko numer naszego 
ambulatorium, ona się nie łączy. Jak nasza dyspozytorka przyjmowała zgłoszenie to do niej 
należało załatwienie pomocy, czy to przyjazd karetki, czy lekarza nocnej pomocy. 
Dyspozytorka z Częstochowy mówi, że to nie jest sprawa dla pogotowia i podaje numer do 
lekarza nocnej pomocy i informuje, że można zamówić sobie wizytę. Rodzi to nie raz 
problem, ponieważ ta pani nie wiem co ten lekarz u nas robi, a akurat może czekać 
kilkadziesiąt osób  do lekarza w ambulatorium ( a muszę powiedzieć, że ilość zgłoszeń                      
w ambulatorium się znacznie zwiększyła i w soboty bądź niedziele jest po 100 osób                        
w Kłobucku) i jeżeli jeszcze dołożyć mu dwa lub trzy wyjazdy …. Ostatnio taka sytuacja 
miała miejsce zadysponowano wyjazd lekarza nocnej pomocy, lekarza w ambulatorium nie 
było godzinę, w tym czasie zebrała się 20 osobowa kolejka oczekujących. Kretka stała wolna, 
gdyby to było w naszych rękach zadysponowalibyśmy karetkę. I tak się zresztą okazało, że ta 
pacjentka musiała być leczona w szpitalu. Ale to jest problem którego my nie przeskoczymy. 
Ratownictwo medyczne jest w gestii wojewody , to on dostaje na ten cel pieniądze, on ustala 
plan i jest za to odpowiedzialny.  Drugim tematem spotkania w Urzędzie Wojewódzkim, było 
kontraktowanie świadczeń. Jedyny konkurs jaki się odbywa dotyczy ratownictwa 
medycznego, innych konkursów na świadczenia zdrowotne w tym roku nie będzie. Wszystkie 
umowy zostają anektowane z tym, że część do połowy roku a część na cały rok. Szpitale 
mamy zakontraktowane do końca przyszłego roku, natomiast powinny być konkursy na                 
tzw. opiekę specjalistyczną (czyli specjalistów), ale ich nie będzie. Aneks na cały rok 
przeszedł. Ci którzy mają kontrakty się cieszą, ci którzy chcieli by je pozyskać się martwią. 
Jesteśmy wśród tych którzy chcieli pozyskać nowe kontrakty. ZOZ chciał poszerzyć 
działalność, chcemy zakontraktować w Krzepicach poradnię geriatryczną, w Kłobucku 
poradnie gastrologiczna, poradnię wad postawy, poradnie rehabilitacyjną.  Jeżeli będzie 
aneksowane na cały rok to znaczy, że nie mamy szans w ten system wejść i tylko będzie to 
zapisane w naszym statucie a tego nie zrobimy. Z rehabilitacji chcemy zakontraktować 
jeszcze inne świadczenie oprócz tych ambulatoryjnych, tzw. dzienne to  jest inny rodzaj 
świadczeń rehabilitacyjnych, dłuższy okres pobytu pacjenta (kilkugodzinny) z możliwością 
odpoczynku. To byłoby świadczenie, które najwcześniej mogłoby być od 1 lipca 2014 roku. 
Jeżeli kontrakty aneksowane są na pierwsze półrocze, to od pierwszego lipca na te 
świadczenia trzeba by ogłosić konkurs, w takiej sytuacji  być może od 1 lipca to świadczenie 
uzyskamy, jeżeli aneksy będą na rok takiej możliwości mieć nie będziemy. Szczegółów nie 
jestem w stanie przedstawić. Chcieliśmy również zakontraktować badania endoskopowe                
w trybie ambulatoryjnym, żeby można było wykonać gastroskopię i kolonoskopię w trybie 
ambulatoryjnym (na tzw. kasę chorych), jeżeli to będzie aneksowane na rok, też przez rok nie 
ma takiej możliwości żebyśmy to świadczenie zakontraktowali. Ostatnia rzecz o której 
mówimy już od dawna ale procedury z tą sprawą związane trwają długo zaś następne 
kontraktowanie szpitali jest od 1 stycznia 2015 roku, czyli mamy 2014 rok na przygotowanie. 
Chcemy utworzyć oddział geriatryczny na terenie powiatu kłobuckiego, czyli oddziału dla 
osób starszych z wielochorobowością, tj. dla osób 65+ , które mają kilka chorób, to jest dla 
takich pacjentów. To nie jest nawet dla siedemdziesięciolatka, który jest izolowany                        
z nadciśnieniem tętniczym i poza tym na nic więcej nie choruje. Żeby położyć się na takim 
oddziale trzeba mieć kilka chorób. Ostatnie nasze przymiarki są takie żebyśmy to zrobili na 
pierwszym piętrze szpitala w Krzepicach, ograniczając ilość łóżek internistycznych do 
drugiego pietra, a na pierwszym piętrze zrobić oddział geriatryczny. Być może z 50 łóżek 
zostanie nam 48 czy 47 (musimy to piętro trochę przeprojektować), ale najważniejsze jest to 



 

że jest taka potrzeba. Położenie szpitala w Krzepicach jest pod tym względem 
najkorzystniejsze, są tam możliwości lokalowe (bo nie mamy tam wszystkich łóżek 
wykorzystanych), a z Krzepic jest daleko wszędzie, a na to patrzy konsultant  wojewódzki do 
spraw geriatrii. Kłobuck jest w odległości 18 km od Częstochowy gdzie jest oddział 
geriatryczny. Konsultant bierze pod uwagę równomierne rozmieszczenie a z Krzepic jest               
40 km do najbliższego szpitala (nie licząc szpitala w Kłobucku, bo to jest nasz ZOZ).                     
Były już takie rozmowy wcześniej prowadzone, jeżeli konsultant wojewódzki by to 
zatwierdził, złoży taki wniosek do NFZ-tu, żeby nam to zakontraktował. Procedura z tym 
związana jest dość długa. Jeśli chodzi o nasze plany  to do jednych rzeczy jesteśmy 
przygotowani nie ogłaszając konkursu do innych przygotowujemy się, jednak myślę, że ten 
oddział geriatryczny jest najpewniejszy ze względu na jego całkowity brak. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy miała pomóc oddziałom geriatrycznym, myśmy wystosowali pismo do 
Orkiestry argumentując to tym, że nie ma oddziału geriatrycznego i że na oddziałach 
wewnętrznych dużo tych osób geriatrycznych się leczy i niestety oddziały geriatryczne 
dostały sprzęt , my nie. Może po rozstrzygnięciach przetargowych coś zostanie, ponowiłem 
pismo do orkiestry, że my planujemy utworzyć oddział geriatryczny, może będzie miało to 
wpływ na to żeby nam trochę tego sprzętu dali.  W roku przyszłym będziemy aplikować                   
o następny , mając zapisane to w statucie, może inaczej na to spojrzą…  Do remontu ośrodka 
w Pankach przymierzaliśmy się już w roku ubiegłym , ale ze względu na zmiany w zasadach 
przyznawania funduszy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w uzgodnieniu                   
z Panem Wójtem przerzuciliśmy to na ten rok i tak jak obiecywałem do 10 września był 
termin składania projektu, złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu, myślę że koniec roku, 
początek przyszłego kwartału będziemy wiedzieć jaka jest kwota dofinansowania. Bo tam jest 
kwestia ile dotacji, i ile pożyczki. Dotacje są bezzwrotne, pożyczki zwrotne ale dobrze 
oprocentowane opłaca się je wziąć. Rada Społeczna przyznała nam możliwość ubiegania się       
o ten kredyt. Trzy ośrodki chcemy zrobić, to jest prawie pół miliona złotych, ale myślę, że po 
postępowaniach przetargowych ta kwota się zmniejszy. Dlatego że koszt jeśli chodzi                        
o Panki (kosztorysowo) jest bardzo duży i to jeszcze nie jest wszystko co chcielibyśmy zrobić 
jest to kwota 280 000 zł.   Przedstawię po krotce to co jest konieczne do zrobienia bo to nie 
jest tylko izolacja ścian ; wymiana okien drewnianych na okna PCV (zostały piwnice                       
i poddasza), drzwi zewnętrzne, które są w opłakanym stanie , też na alu – ocieplane, wymiana 
bramy drewnianej na bramę stalową uchylna (to na pewno chodzi o kotłownię), murki przy 
zjeździe również są w opłakanym stanie. Drzwi drewniane na poddaszu na drzwi stalowe 
ocieplane – to z kolei wymogi p.poż. i one muszą takie być. Docieplenie ścian piwnic. 
Docieplenie poddasza (wełna, styropian) i stropu nad poddaszem i głowice termostatyczne, to 
już jest wymóg Funduszu jak już coś robimy na kaloryferach nawet bez zmiany kaloryferów 
muszą być głowice termostatyczne.  I to razem daje taki koszt, myślę, że po postępowaniu 
przetargowym ta kwota znacznie się zmniejszy. Drugi etap który chciałbym zrobić 
jednocześnie to remont schodów wejściowych głównych  i bocznych i wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych. Dlatego jest to rozdzielone, ponieważ jest to również duży koszt 
(kosztorysowo mamy to na 80 000 zł.) i rzeczywiście tak jest. Ale jak chce się to porządnie 
zrobić…. Robiliśmy taki podjazd w Starokrzepicach, wykonany ze stali nierdzewnej, 
spełniający wszystkie wymogi, drobna kratownica - żeby nie było problemu z zaleganiem 
śniegu, ze śliskością. To jest w tej chwili najlepszy materiał. Tam ten podjazd był 1,4 m                 
z dwoma załamaniami, kosztował ten podjazd 70 000 zł. Ponieważ w ośrodku zdrowia                        
w Pankach jest niżej dlatego liczymy na całość 80 000 zł. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie                
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (koniecznym jest 
wykonanie projektu i złożenie wniosku, które przyjmowane są dopiero z początkiem nowego 
roku. Ponieważ PFRON dokąd nie ma ustalonego budżetu nie przyjmuje wniosków, czasami 
się okazuje, że wniosek można złożyć dopiero w kwietniu lub maju) Problemem jest 



 

skoordynowanie tego w jednej robocie budowlanej. Jeżeli się uda że będę miał z PFRON-u 
informacje, że dostajemy dofinansowanie i uda nam się powiązać terminy wykonania tych 
robót zrobimy to jako jedną robotę. Mam tu jeszcze kilka rzeczy , które kierownik ds. 
technicznych chciałby zrobić, ale to musi poczekać. To co chciałbym zrobić w tym roku to 
termomodernizację i podjazdy, z tym że nawet dzisiaj jak to oglądałem zdecydowanie 
najlepszą lokalizacją jest główne wejście na lokalizację podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych.  

Radny Pan Stanisław Mann  
 
Przy tylu zmianach, czy nie ma możliwości zmiany tych pań z rejestracji, przynajmniej na 3-4 
miesiące na oddział na szpital, żeby wiedziały jak się pracuje. Ostatnio rejestrowałem się do 
chirurga i w okienku były trzy panie i musiałem czekać zanim zainteresowały się, że tam                 
w ogóle stoję. Sprawa dotyczy ośrodka zdrowia w Kłobucku. Stałem jako jedyny pacjent do 
rejestracji i czekałem jedna z tych pań rozmawiała przez telefon, druga sobie tam coś pisze, 
trzecia gra na komputerze. Zwróciłem uwagę.  
 
Dyrektor ZOZ Kłobuck  
 
Dobrze, że pan temat poruszył, wprawdzie nie nasze pielęgniarki i my specjalnego wpływu 
nie mamy. Ale my właśnie tak robimy, u nas jest standardem ……………..  
 
Radny Pan Stanisław Mann przedstawił przebieg rejestracji do chirurga w trakcie której 
okazało się, że pomimo tego, że jest emerytem od roku 2009 okazuje się, że nie jest 
ubezpieczony, wynikło to w trakcie weryfikacji danych z karty Chip-owej.   
W pokoju gdzie został skierowany w celu weryfikacji danych poinformowano Pana Manna, 
że mógł  potwierdzić swoje uprawnienia do korzystania z usług opieki medycznej, dowodem 
osobistym i legitymacją emeryta i rencisty.  
Dlatego sugeruję, że panie pracujące w recepcji powinny popracować przez jakiś czas na 
oddziale w szpitalu. Bo szpital w Kłobucku muszę pochwalić, leżałem przez siedem dni 
byłem bardzo zadowolony z obsługi.  
Z imienia i nazwiska Pan  Mann wymienił lekarzy z pracy których był zadowolony, pochwalił 
wyposażenie szpitala.   
 
Dyrektor ZOZ Kłobuck  
 
Standardem u nas jest zmiana stanowiska polegająca na przeniesieniu do pracy na oddziale 
szpitalnym. Poruszył pan problem systemu eWUŚ . Fakt posiadania dowodu czy legitymacji 
nie jest podstawa do uzyskania świadczenie, musi Pan napisać oświadczenie i na siebie wziąć 
odpowiedzialność, że jest pan ubezpieczony. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli mam pewność, że 
jestem ubezpieczony, to niezależnie od tego że w systemie „świecę się na czerwono”, piszę 
oświadczenie, że  jestem ubezpieczony i mam udzielone świadczenie z funduszu, ale 
jednocześnie muszę wiedzieć , że się do tego funduszu należy zgłosić i wyjaśnić dlaczego 
system pokazuje, że jestem nieubezpieczony.  Niestety w systemie są błędy i czasami ten 
system eWUŚ nie jest w stanie tego opanować. Np. system osobę chorującą dłużej niż 
miesiąc odczytuje jako osobę nieubezpieczoną, ponieważ ZUZ w takim przypadku nie 
odprowadza od pracownika składek. Ja podaję przykład jak działa system eWUŚ.                        
Informacje ministerstwa, że błędy systemu eWUŚ to zjawisko marginalne nie są prawdą, 
pacjentów którzy są ubezpieczeni a system widzi to inaczej, jest kilku dziennie. Skoro pan 
minister i pani prezes uważają, że to sprawa marginalna, dlaczego nie wprowadzić zasad jak 



 

w ratownictwie medycznym, gdzie do udzielenia świadczeń w ratownictwie wystarczy być 
obywatelem polskim, nie trzeba być ubezpieczonym. Jesteś obywatelem Polski według 
konstytucji należy ci się leczenie. Jeżeli jest to taki malutkim margines, darujmy to sobie że 
ktoś jest nieubezpieczony. Prawo do bezpłatnego leczenia przysługuje praktycznie wszystkim 
polakom, tylko my mamy szukać z jakiego tytułu on ma prawo do bezpłatnego leczenia. 
Prawo do bezpłatnego leczenia ma również bezdomny, za niego zapłaci wójt, burmistrz czy 
prezydent. Wystarczy to zgłosić do  GOPS-u i on ma prawo do bezpłatnego leczenia, tylko 
nie z NFZ-tu, nie ze składki zdrowotnej. Każde dziecko do 18 roku życia ma prawo do 
bezpłatnego leczenia, bez względu na to czy rodzic jest ubezpieczony czy nie. System jest 
skomplikowany,. Nie wiadomo w jakim celu a cały problem  skupia się na udzielającym 
świadczenie.  
 
Pan Czesław Mirek  
 
Czy rencista, który ma rentę z tzw. wariatkowa, powinien posiadać prawo jazdy czy nie. 
 
Dyrektor ZOZ Kłobuck  
 
To nie jest z zakresu NFZ-towskiego, to jest z zakresu medycyny pracy. Lekarz posiadający 
uprawnienia do badania kierowców może określić jaki stan jego zdrowia.                        
Bo w „wariatkowie” można się leczyć na różne schorzenia, najprostszy przykład, ktoś znalazł 
się w szpitalu psychiatrycznym z powodu depresji. Został wyleczony z tej choroby i on jest            
w stanie jeździć samochodem. Nie wszystkie choroby psychiczne są nieuleczalne. Natomiast 
jak ktoś ma schizofrenie urojeniową, na pewno nie będzie mógł prowadzić pojazdu.   
 
Przewodniczący Rady dziękując za przekazanie informacje wyraził zadowolenie, że będzie 
remontowany ośrodek zdrowia w Pankach.  
 
Z-ca Dyrektora ZOZ Pani Gabriela Łacna  
 
Poruszyliście państwo problem, że od godziny 7 rano czekacie żeby się zarejestrować                      
o przedłużenie leków.  Zanim przyjechaliśmy tutaj byliśmy w ośrodku zdrowia, miedzy 
godziną 12 a 13, jest dwóch lekarzy a nie było ani jednego pacjenta. Nie wszyscy muszą się 
rejestrować o godzinie 7 rano , proszę spróbować rejestrować się telefonicznie, zarejestrować 
można się o godzinie 9 i umówić się na konkretną godzinę. Bo w zasadzie lekarz w tym 
ośrodku zdrowia powinien być od godziny 8 do godziny 18  (poza wizytami) to nie czekajcie 
państwo tyle na tą receptę. Co do kultury osobistej pracowników, my zatrudniamy ponad 
sześćset osób i na umowach cywilnych i na umowach o prace. O tym przypadku o którym 
mówił pan radny, to akurat nie są nasi pracownicy, tylko poradni specjalistycznych. Przy 
sześciuset osobach trudno ręczyć że wszyscy to osoby o wysokiej kulturze. Trzeba pamiętać             
o tym, że my wszyscy mamy pracę dzięki składkom od pacjentów. Co do inwestycji; między 
rokiem 2007 a 2013 na terenie ośrodka zdrowia w Pankach były remonty (inwestycje) na 
kwotę 140 000 zł. gmina dofinansowała nam do tego 10 000 zł. Teraz jak powiedział Pan 
Dyrektor będzie to znaczny wydatek, termomodernizacja to ogromny wydatek ale                       
z doświadczenia wiemy, że w budynkach gdzie termomodernizacja została wykonana mamy 
ogromną oszczędność na ogrzewaniu. Nie bez znaczenia jest również estetyczny wygląd 
budynku. Mamy ogromny problem z pozyskaniem lekarzy do pracy, u państwa jest dość 
komfortowa sytuacja, ponieważ macie pediatrę na cały etat i internistę na cały etat.                    
My na ośrodkach zdrowia mamy piętnastu emerytów. Mamy dwadzieścia trzy ośrodki 
zdrowia, w każdym jest dwóch lekarzy, ale na cała ilość ośrodków zdrowia mamy piętnastu 



 

emerytów. I gdyby nie ci emeryci, to my nie bylibyśmy w stanie zabezpieczyć opieki dla 
naszych pacjentów (nawet przedłużyć recepty) mamy taki deficyt z lekarzami, mamy 
mieszkania służbowe dla lekarzy i wydaje mi się że płacimy dobrze. Liczymy na to że teraz 
jak na Parkitce lekarze odejdą to przyjdą do nas, również lekarze w Blachowni dostali 
trzymiesięczne wypowiedzenia. Jak tylko mamy możliwość pozyskujemy bardzo chętnie 
lekarzy do pracy w ośrodkach zdrowia, ponieważ w szpitalach nie mamy problemu                        
z lekarzami. W ośrodkach zdrowia zdecydowanie brakuje nam specjalistów. Bardzo 
staraliśmy się aby to pogotowie funkcjonowało na takich zasadach jak było kiedyś, ponieważ 
wydawało nam się, że to funkcjonuje dobrze. O potrzebie zadysponowania karetki bądź 
lekarza pomocy nocnej, świątecznej z ambulatoriów z Kłobucka, decydowała nasza 
dyspozytorka, to byli nasi pracownicy. Nie oszczędzaliśmy, dziecka z gorączką nie ciągło się 
do szpitala na badanie, tylko wysyłało karetkę jak najszybciej . W tej chwili nie mamy na to 
żadnego wpływu. Staraliśmy się bardzo żeby zostało 16 CPR-ów  a nie 6, zbieraliśmy 
podpisy (mieliśmy z samego powiatu kłobuckiego 30 000 podpisów), państwo nam 
pomagaliście, pojechaliśmy do wojewody, pisaliśmy do ministra. Zarząd i Rada Powiatu 
wystosowali zdecydowany protest do wojewody odnośnie planu który jest teraz na 6 rejonów 
operacyjnych. Minister zadecydował i jest tak jak jest. Mamy nadzieje, że uda nam się 
znaleźć miejsce w tym systemie i dalej będą to nasi pracownicy, którzy znają teren naszego 
powiatu, będą jeździć do naszych pacjentów. Będziemy podwykonawcą dla Częstochowy.                
Po pierwsze ludzie nie stracą pracy a ponadto będą jeździli pracownicy którzy znają teren. 
Proszę mi wierzyć, że jest to bardzo istotne.  Na początku jak został przełączony CPR do 
Częstochowy, w naszym rejonie są dwie miejscowości o nazwie Lipie, kilka miejscowości ma 
ta sama nazwę i te dyspozytorki zdarza się , że się mylą, i karetkę mogły by wysłać nie do 
tego miejsca gdzie rzeczywiście jest zgłoszenie. Przygotowując się do tego, żeby to 
pogotowie zachować w naszych strukturach kupiliśmy nową karetkę z własnych pieniędzy 
bez żadnych dotacji. „Załatwiliśmy” ISO, które jest rankingujące dla pozyskania tego 
kontraktu, Częstochowa tego ISO nie miała , a mimo to zostaliśmy wchłonięci przez 
Częstochowę. Myślę, że pacjenci nie powinni tego negatywnie odczuć, my w każdym razie 
zrobimy wszystko żeby tak było. Na terenie Gminy Panki jest jeden ośrodek zdrowia, czyli 
jesteście w dobrej sytuacji bo macie państwo jeden „kłopot”, natomiast Gmina Wręczyca 
Wielka ma cztery ośrodki zdrowia i my tam od nich co roku zwracamy się o pomoc                       
i Pan Wójt oraz Rada Gminy co roku daje nam ok. 40 – 50 000 zł. na te ośrodki zdrowia.                        
Na pewno korzystacie państwo z rehabilitacji na terenie naszego powiatu. To również jest 
drażliwy temat, trzy lata temu udało nam się pozyskać dużo większy kontrakt niż mieliśmy               
w latach poprzednich, a mimo to czeka się na rehabilitacje kilka miesięcy. Oczywiście dla 
przypadków pilnych (np. po wylewie) pan kierownik stara się tą kolejkę przyspieszyć dla 
pacjentów. Ale, i tak jest to bardzo mało. I gdyby sama rehabilitacja miała funkcjonować poza 
strukturami ZOZ-u , za te pieniądze nie była by w stanie się utrzymać, była by deficytowa. 
ISO, mamy w pogotowiu od roku, w przyszłym roku będziemy mieli również ISO (mam 
nadzieję, że pozytywnie nam audyt zaopiniuje) na pracownie endoskopową (kolonoskopia                     
i gastroskopia). Będziemy mieli również ISO na rehabilitację. Robimy to ISO ponieważ jest 
to rankingujące w NFZ-cie, chcielibyśmy na tą endoskopię dostać kontrakt, żeby lekarze 
podstawowej opieki zdrowotnej mogli wypisywać skierowanie na to badanie i nie trzeba się 
było kłaść do szpitala. Jeśli chodzi o pracownie endoskopii czy poradnie geriatryczną, mamy 
pracowników, mamy bardzo dobry sprzęt, mamy przygotowane pomieszczenia. 
Zainwestowaliśmy w to mnóstwo pieniędzy a kontraktu  nie możemy się doczekać. Możemy 
komercyjnie albo dla pacjentów szpitalnych to robić. Jeśli chodzi o laboratorium, to minął rok 
odkąd funkcjonuje na nowych zasadach i zdążyliście się państwo do pewnych rzeczy 
przyzwyczaić. Od 1 stycznia pacjent jak idzie na badania nie dostaje do ręki wyników badania 
w oryginale, tylko musi wrócić do przychodni i musi te wyniki wcześniej zobaczyć lekarz. 



 

Wynika to z przepisów, że wyniki muszą być w dokumentacji pacjenta. Jednak pacjent ma 
prawo do tych wyników i dlatego panie robią ksero albo wpisują te wyniki do karty pacjenta             
i pacjentowi wydają. Czasami zdarza się, że pacjenci, którzy leczą się u specjalisty prywatnie, 
przychodzą do lekarza podstawowej opieki medycznej (niejako przysłani przez tego lekarza)   
i proszą o skierowanie na serię badań. Lekarz POZ nie może tych badań przepisać, ponieważ 
jak lekarz specjalista , który leczy pacjenta te badania zlecił, powinien pokryć koszty badań , 
ponieważ to on bierze pieniądze za pacjenta. Tak jest zgodnie z przepisami, lekarz specjalista 
nie powinien przerzucać tych kosztów na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W tej 
chwili są takie informacje w ośrodkach zdrowia, że to lekarz POZ decyduje jakie badania 
można pacjentowi przepisać. Pacjenci mnie pytają, czy raz w roku należy się morfologia                  
i ob. Nie ma czegoś takiego „się należy” jeżeli jest potrzeba to wykonuje się u pacjenta takie 
badanie 10 razy w roku, natomiast jeżeli takiej potrzeby nie ma to nie robi się takiego badania 
nawet przez kilka lat. To lekarz odpowiada za pacjenta i powinien decydować co pacjentowi 
zlecić. Ambulatoria działają od godziny 18 rano do godziny 8 rano i całodobowo w soboty                   
i niedziele. Tomograf , który mamy w Kłobucku nie jest własnością ZOZ-u , ZOZ wynajmuje 
pomieszczenia firmie zewnętrznej, która zainwestowała w to dość duże pieniądze ponieważ 
jest to drogie urządzenie. Dla pacjentów szpitala za badania na tym tomografie płacimy my. 
Natomiast można również zrobić tomograf ambulatoryjnie, ale to nie może być skierowanie 
od lekarza POZ-etu, tylko musi to być skierowanie od lekarza specjalisty. Kolejka 
oczekujących jest dość długa, nawet do kilku miesięcy. Jeśli chodzi o system  eWUŚ, to my 
co jakiś czas monitorujemy naszych pacjentów (czyli ok. 80 000 naszych mieszkańców) 
chcemy sprawdzić jak oni będą „się świecić” , robimy to po to aby sprawdzić wcześniej 
(zanim pacjent pójdzie do lekarza), kto w systemie widnieje jako ubezpieczony. Bo to że  
„świeci się na czerwono”, nam w systemie pokazuje, że ten pacjent jest nieubezpieczony.                 
Na 80 000 mieszkańców nam system pokazuje , że 10% to osoby nieubezpieczone , a to 
wcale nie są osoby nieubezpieczone . To co Pan Dyrektor powiedział, zmiana miejsca pracy, 
ukończenie przez dziecko 18 lat,  ukończenie szkoły …., przeróżne sytuacje które powodują, 
ze pacjent jest ubezpieczony a w systemie „świeci się na czerwono” i wystarczy podpisać 
oświadczenie, że jest się ubezpieczonym i dalej to już jest problem NFZ-tu.  
 
Przewodniczący Rady  podziękował gościom za wyczerpujące odpowiedzi, za informacje na 
temat działań jakie podejmuje powiat oraz zasad pracy i planów służby zdrowia. Wyraził 
przekonanie, że pozyskiwanie informacji dotyczących działań podejmowanych na terenie 
naszej gminy przez służby spoza samorządu gminnego od osób kompetentnych do ich 
udzielenia jest potrzebne i służy rzetelnemu przepływowi informacji do mieszkańców.  
 
O godzinie 1450 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 
Obrady 35 Sesji Rady Gminy Panki zostały wznowione o godzinie  1500  
 
do punktu 5-go  
 
Pan Czesław Mirek  
 
Chciałbym się odnieść do tego konkursu, nie wiedziałem nawet o tej Sesji bo bym był może 
przyszedł. Były pod moim adresem rożne sprawy. Ja chcę wytłumaczyć sam konkurs, co to 
jest konkurs. To, że był konkurs, to jak to mnie jako obywatelowi nie wolno wiedzieć 
wyników. Jakieś podejrzenia, jakieś zapytania, posądzania że ja tutaj koleżanki mam, że ja 
tutaj od kogoś mam wiadomości. Na następny konkurs ja przyjdę i będę i nikt mnie nie może 
wygonić, ja tylko mogę wyjść. Albo za kurtyną powinno być samo głosowanie. A nie to że ja 
mam merytorycznie nie wysłuchać argumentów które zadają, czy pytania, czy jakieś inne 



 

sprawy uczestnicy którzy przesłuchują w tym konkursie, to nie może tak być. Mieliśmy teraz 
głosowanie na Dolnym Śląsku,  kamery z całej Polski patrzyły, za moment przeczytali wynik, 
co się komu stało, tez było tajne. Nie może tak być żeby pozbawić kogoś proszę państwa…. 
Osoby które brały udział, to znaczy mnie chodzi o te osiem osób które głosowały, moim 
zdaniem nie powinny (ja to sobie wyjaśnię u prawników) bo tam konflikt interesów był. Skąd 
Mirek wiedział, a skąd Mirek wiedział. Przecież była zamówiona restauracja, był zamówiony 
poczęstunek, jak to się da ukryć, tego się nie da ukryć w Panakch. Moim zdaniem, co to było 
czy poczęstunek czy inna forma, bo to nie była restauracja która była czynna, ona była ……... 
 
Przewodniczący Rady  
 
Panie Mirek, to są sprawy prywatne, dotyczące indywidualnych osób i Rada nie jest nimi 
zainteresowana. Jeśli ma Pan konkretne sprawy związane z działalnością urzędu, czy 
jednostek pomocniczych, czy inne sprawy związane bezpośrednio z gminą, zapraszamy do 
dyskusji. Natomiast takich spraw proszę nie poruszać podczas obrad Rady, ponieważ  ich 
rozważanie nie leży w kompetencji Rady.  
 
Pan Czesław Mirek  
 
Dlatego mówię, że to sobie wyjaśnię. Natomiast na tej Sesji gdzie był przydział tych 
nadgodzin (ja to czytałem, nie byłem ale czytałem), to moim zdaniem Pan Przewodniczący 
powinien wyłączyć osobę, która jest bezpośrednio związana z osoba dla której był przydział 
nadgodzin, bo to jest konflikt interesów. Takie jest moje zdanie i ja mam prawo zapytać się, 
mam prawo dostać odpowiedź. Inne sprawy o które zostałem pomówiony wyjaśnię sobie 
gdzie indziej. Jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa opału na Konieczkach. Szkoła Panki spala 
tak gdzieś około 27-26 (przeciętnie), Aleksandrów podobnie a w szkole na Konieczkach                  
40 ton. Tak dostałem wydruk na moje pytanie. Uważam, że trzeba by się nad tym zastanowić 
to te 40 ton moim zdaniem jest za dużo.  
 
Przewodniczący Rady  
 
Myślę, że Wójt zajmie się tą sprawą z opałem i faktycznie trzeba się temu przyjrzeć, mniejszy 
budynek a spala się więcej niż w większym. A była  przeprowadzana termomodernizacja.  
 
do punktu 6-go  
 
Ponieważ pod rozwagę Rady przedstawione zostały trzy projekty uchwał w sprawie uchylenia 
uchwał podjętych  podczas poprzedniej Sesji Rady  Przewodniczący Rady zaproponował aby 
uchwały w sprawach :  
1.w sprawie uchylenia Uchwały Nr 34.260.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 
2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki  w ramach   PROW 
na lata  2007-2013, działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności  wiejskiej”, 
2. uchylenia Uchwały Nr 34.261.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października  2013 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie zadania realizowanego przez Gminę  Panki w ramach PROW na lata  2007-
2013, działanie „ Podstawowe  usługi dla gospodarki i ludności  wiejskiej”, 
3. uchylenia Uchwały Nr 34.262.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października2013 roku w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 



 

finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach PROW na lata  2007-
2013, działanie „ Odnowa i rozwój wsi”  
omówione zostały przez Skarbnika Gminy jednocześnie. 
 
Skarbnik Gminy 
 
Uchwały te dotyczą finansowania z PROW-u i były podjęte podczas obrad ostatniej Sesji 
Rady. Jednakże ze względu na wymóg Regionalnej Izby Obrachunkowej, nowe stanowisko 
RIO,  dotyczy to § 16 uchwały budżetowej, gdzie był wpisany limit zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek zaciąganych na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów  i pożyczek to 
było ponad 800 000 zł. w poprzedniej uchwale, tam były ujęte również te pożyczki na 
prefinansowanie PROW-u. Jak sama nazwa wskazuje pożyczki….. Jednakże RIO wymaga 
teraz limitów wyodrębnionych na pożyczki na prtefinansowanie PROW-u  w związku z tym 
nie  możemy tych uchwał mieć, musimy je uchylić. Omawiając zmianę w budżecie wrócę do 
tematu pożyczek. Wszystkie te trzy uchwały wymagają uchylenia, związane jest tylko                        
i wyłącznie za stanowiskiem RIO w sprawie określenia limitu zaciąganych zobowiązań                   
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawionym pod rozwagę Rady 
projektem uchwały Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr 34.260.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku  w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
zadania realizowanego przez Gminę Panki  w ramach   PROW na lata  2007-2013, działanie 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i przeprowadził głosowanie jawne.  
Nad uchwałą głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, żaden                 
z członków Rady nie był przeciwny przyjęciu uchwały , nikt z radnych nie wstrzymał się od 
głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.263.2013 w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr 34.260.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku                     
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki  w ramach   PROW na lata  2007-
2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, została przez Radę 
przyjęta jednogłośnie.  
 
Z uwagi na fakt, że Skarbnik Gminy omówiła potrzebę przyjęcia uchwał w sprawie uchylenia 
uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki a radni nie mieli pytań i uwag związanych                       
z przedstawiona pod rozwagę Rady uchwałą  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 34.261.2013 
Rady Gminy Panki z dnia 22 października  2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki                     
w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego 
przez Gminę  Panki w ramach PROW na lata  2007-2013, działanie „ Podstawowe  usługi dla 
gospodarki i ludności  wiejskiej”, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały                       
i przeprowadził głosowanie jawne.  
 
Nad uchwałą głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, żaden                       
z członków Rady nie był przeciwny przyjęciu uchwały , nikt z radnych nie wstrzymał się od 
głosu 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.264.2013 w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr 34.260.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku                     



 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki  w ramach   PROW na lata  2007-
2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, została przez Radę 
przyjęta jednogłośnie.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag Przewodniczący Rady  odczytał projekt kolejnej 
omówionej przez Skarbnika Gminy uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 34.262.2013 
Rady Gminy Panki z dnia 22 października2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki                     
w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego 
przez Gminę Panki w ramach PROW na lata  2007-2013, działanie „ Odnowa i rozwój wsi”                  
i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, żaden                 
z członków Rady nie był przeciwny przyjęciu uchwały , nikt z radnych nie wstrzymał się od 
głosu 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.265.2013 w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr 34.260.2013 Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku                     
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki  w ramach   PROW  na lata                    
2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, została przez Radę przyjęta jednogłośnie.  
 
Następnie Rada przeszła do prac nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2013 o zreferowanie treści projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika 
Gminy. 
 
Wójt Gminy 
 
Proszę o wprowadzenie autopoprawki do uchwały. 
 
Skarbnik Gminy 
 
Ja podyktuję zmiany, to są tylko dwie kwoty. 
W związku z wcześniej uchylonymi uchwałami w § 3 pkt 2, projektu uchwały (tam gdzie jest 
zapisany nowy limit)  proszę poprawić kwotę 175 929,16  na kwotę 170 024,46 zł. tak jak jest 
wpisane w § 2 projektu uchwały. Natomiast pkt 1  tam gdzie jest zapisane 770 024,46 zł. 
proszę poprawić na kwotę 775 929,16 zł. te same kwoty są do poprawienia w załączniku 
przychody i rozchody budżetu. Tu mamy już te limity określone zgodnie z aktualnymi 
wymogami RIO, wyodrębnione są limity na kredyty i pożyczki i wyodrębniony jest 
oddzielnie limit na pożyczki na prefinansowanie z udziałem środków PROW.                        
Zmiany dokonane są również po stronie wydatków (zał. nr 1 do uchwały) zwiększenia                      
o kwotę 8 000,- zł. w rozdziale rady gmin, zwiększenia o kwotę 38 721,51 zł. z tytułu 
wynagrodzeń w urzędzie gmin , tam nie były środki w pełni zabezpieczone dotychczas. 
Zmniejszenie w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 46 721,51 zł. 
Dotyczy to wpłat gminy na rzecz innych jednostek a konkretnie było to zabezpieczenie kar 
które miał naliczone Związek Międzygminny do spraw Ochrony Wód Panki Przystajń.                 
Te kary będą umorzone, jednak zabezpieczenie w budżecie musiało być gdyby stało się 
inaczej. To było raczej nie możliwe, ale w budżecie mimo wszystko musiało to widnieć.       
W tej chwili mamy przesunięcie na rok przyszły w związku z tym wiemy że w tym roku te 
środki nie będą wykorzystane. Innych zmian w budżecie nie ma. 



 

Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z omówionym projektem uchwały                      
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013  Przewodniczący Rady odczytał treść 
uchwały. 
 
Skarbnik Gminy 
 
Przepraszam ale wprowadziłam radnych w błąd. W § 3 zapisy mają zostać tak jak                        
w przedstawionym  radnym projekcie uchwały (materiał, który otrzymaliście państwo przy 
zaproszeniu na sesję Rady). Również w załączniku zmiany nie powinny być wprowadzone, 
poprawny jest egzemplarz który państwo otrzymaliście. 
 
Przewodniczący Rady  
 
Rozumiem, że obowiązujące są kwoty które mamy zapisane w materiałach, tych które mamy 
w wersji papierowej. Nie bierzemy pod uwagę zmian , które Pani Skarbnik podyktowała . 
 
Przewodniczący Rady ponownie odczytał zapisy § 3 uchwały z poprawnie zapisanymi 
kwotami i przeprowadził głosowanie jawne. 
Nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 glosowało 14 radnych za 
przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez Wójta Gminy głosowało 14 radnych, 
żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu uchwały , nikt z członków Rady nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.266.2013 w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2013 została przez Radę przyjęta do realizacji jednogłośnie. 
 
Następnym tematem prac Rady była uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Panki na lata 2013 – 2026, o zreferowanie treści projektu uchwały 
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy.  
 
Skarbnik Gminy 
 
Zmianie ulegają dwa załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej czyli załącznik                       
nr 1 -WPF oraz załącznik nr 3 - objaśnienia. W załączniku nr 1 uległy zmianie kwoty 
dostosowujące  WPF do wcześniej uchylonych uchwał w sprawie pożyczek  oraz naniesione 
zmiany po stronie przychodów oraz zwiększono dochody i wydatki o kwotę 84 838,25 zł. 
zmiana ta związana jest w wcześniejszymi zarządzeniami Wójta. Zwiększenia budżetu po 
stronie dochodów i wydatków są to zwiększeni z tytułu dotacji. W załączniku o inwestycjach 
nie ma żadnych zmian.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 
2013-2026 na rok 2013 glosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały w kształcie 
zaproponowanym przez Wójta Gminy głosowało 14 radnych, żaden z radnych nie był 
przeciwny przyjęciu uchwały , nikt z członków Rady nie wstrzymał się od głosu. 
 



 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.267.2013 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013 - 2026 została przez 
Radę przyjęta do realizacji jednogłośnie. 
 
Kolejnym tematem prac Rady była uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, o zreferowanie treści aktu Przewodniczący 
Rady poprosił Skarbnika Gminy 
 
Skarbnik Gminy 
 
W związku z tym, że uchylone zostały uchwały o pożyczce na prefinansowanie, w ich 
miejsce zostanie zaciągnięty zostanie kredyt. Nawet gdyby tamte uchwały pozostały, 
czasowo, ze względu na procedury (procedury RIO i przede wszystkim procedury BGK-u) 
nie zdążylibyśmy tych pożyczek zaciągnąć. Tan kredyt zaciągany jest na dwa zadania. 
Zaciągany kredyt jest kredytem na krotki okres czasu (rozpisany jest do roku 2018, ze 
względu na WPF) jednak kredyt ten zostanie spłacony w roku przyszłym z dotacji jaką 
otrzymamy z Unii Europejskiej na te zadania.  
 
Przewodniczący Rady  
 
Rozumiem, że ta uchwała jest bezpośrednio związana z wcześniej uchylonymi przez Radę 
uchwałami w sprawie pożyczek na zadania inwestycyjne.  
 
Skarbnik Gminy 
 
Tak, to są te same kwoty. Jeżeli zliczyć kwoty wynikające z uchylonych uchwał i porównać                
z kwotami wynikającymi z uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki 
podejmowanymi w dniu dzisiejszym to są one takie same.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                     
i pożyczek głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez 
Wójta Gminy głosowało 14 radnych, żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu uchwały , 
nikt z członków Rady nie wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.268.2013 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została przez 
Radę przyjęta do realizacji jednogłośnie. 
 
Kolejnym tematem prac Rady była uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez 
Gminę Panki w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”                       
o zreferowanie treści projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy. 
 
Skarbnik Gminy 
            
Ta uchwała jest w takim samym kształcie i treści co uchylona uchwała a konieczność 
uchylenia i podjęcia uchwały o takiej samej treści wynikała z konieczności umieszczenia                    



 

w uchwale budżetowej zapisu dotyczącego limitu na pożyczki z PROW, który był ujęty                  
w limicie ogólnym na pożyczki i kredyty. Właściwą kolejnością związaną z podejmowaniem 
uchwał jest najpierw zapis w uchwale budżetowej, a potem uchwała w sprawie pożyczki. 
Proszę o przyjęcie tej uchwały w sprawie pożyczki ponieważ jest ona zgodna z uchwałą 
budżetową. Jest to pożyczka na budowę drogi  w Janikach, a ponieważ zadanie jest jeszcze 
nie skończone jest realizacja do końca listopada, więc płatność będzie do końca grudnia, 
zatem tą pożyczkę zdążymy zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego, jako pożyczkę na 
prefinanowanie. 

 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach PROW na 
lata 2007 – 2013  głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym 
przez Wójta Gminy głosowało 14 radnych, żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu 
uchwały , nikt z członków Rady nie wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.269.2013 w sprawie  
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
zadania realizowanego przez Gminę Panki w ramach PROW na lata 2007 – 2013  została 
przez Radę przyjęta do realizacji jednogłośnie.  
 
Następnie Rada przeszła do prac nad uchwałami  w sprawie podatków na rok 2014, 
Przewodniczący Rady odczytał zebranym protokół z wspólnego posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty Kultury  i Sportu  na którym 
omawiane były propozycje związane z podatkami na rok 2014.  Komisje zaakceptowały 
propozycję Wójta Gminy i stawki podatków w roku 2014 zostaną zwiększone w stosunku do 
roku 2013  średnio o 1%. 
 
Jako pierwsza pod rozwagę Rady przedstawiona została uchwała w sprawie podatku od 
środków transportowych na rok 2014, o zreferowanie projektu uchwały Przewodniczący Rady 
poprosił pracownika Urzędu Gminy Panią Rozalię Herudzińską. 
 
Pracownik Urzędu Gminy Pani Rozalia Herudzińska. 

 
Podwyżka podatku transportowego jest planowana o  0,9 - 1%  (różnica ta wynika                        
z zaokrągleń) . 
 
Przewodniczący Rady 

 
Praktycznie podatek pozostaje na dotychczasowym poziomie , ponieważ podwyżka o 1%  jest 
nieodczuwalna. Ale biorąc pod uwagę, że mamy kryzys, że przedsiębiorstwom nie wiedzie się 
zbyt dobrze, nie możemy ich jeszcze dodatkowo obciążać. Chociaż potrzeby gminy są wielkie 
i gdyby Wójt chciał mógł dać nawet do 5%. 
 
Radny Pan Henryk Tomczyk 
 
Reguła była taka, że podwyższamy podatek o wskaźnik inflacji i nie było problemu. 
 



 

Wójt Gminy 
 
Tak , ale niektórzy dają powyżej inflacji, tak jak Przewodniczący mówił zależy od…… 
 
Przewodniczący Rady 
 
Inflacja, to minimalny wskaźnik. Nie można zejść poniżej inflacji ponieważ wówczas maleją 
realne dochody. Jednak zawsze wzrost był trochę powyżej inflacji. Mimo wszystko, te nasze 
podatki mieszczą się w dolnych strefach porównując z sąsiednimi gminami.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014 głosowało 14 
radnych za przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez Wójta Gminy głosowało 
14 radnych, żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu uchwały , nikt z członków Rady nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.270.2013 w sprawie  
podatku od środków transportowych na rok 2014 została przez Radę przyjęta do realizacji 
jednogłośnie.  
 
Kolejnym tematem prac Rady była uchwała w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta. 
Przewodniczący Rady poinformował, że sugestia Komisji  dotycząca obniżenia ceny skupu 
żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego została spełniona i w treści uchwały  kwotę          
44, 40 zł. zastąpiono kwotą 44,00 zł.  
 
Radny Pan Tadeusz Izydorczyk 
 
Chciałbym zwrócić uwagę radnych, że obecnie cena żyta w młynie wynosi 40,00 zł.                       
za kwintal. I dodatkowo rolnicy mają problem ze zbyciem zboża. 
 
Radny Pan Ryszard Olczyk 
 
Ministerstwo podało cenę 69,00 zł. 
 
Przewodniczący Rady 
 
Panie Radny, ta cena żyta która jest ustalana uchwałą Rady służy tylko do naliczenia podatku. 
Jeżeli jest obniżona w stosunku do roku ubiegłego, to podatek jest niższy. W różnych 
rejonach kraju ceny zboża są inne. Ogłaszana przez Prezesa GUS cena zboża jest w pewnym 
stopniu zrównoważeniem. My obniżamy  cenę żyta ogłoszoną przez GUS.  
 
Ponieważ radni nie mieli więcej pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta głosowało 14 radnych za 
przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez Wójta Gminy głosowało 14 radnych, 
żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu uchwały, nikt z członków Rady nie wstrzymał 
się od głosu. 



 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.271.2013 w sprawie  
obniżenia średniej ceny skupu żyta została przez Radę przyjęta do realizacji jednogłośnie.  
 
Następnie Rada przeszła do prac nad uchwałą w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 
2014. 
 
Przewodniczący Rady  
 
Treść tej uchwały pozostaje taka sama w zasadzie z roku na rok. Do podejmowania jej co 
roku obliguje nas ustawa. A zwalniamy z podatku grunty za które podatek obciążał by nasz 
budżet gminny. 
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2014, głosowało 14 radnych za 
przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez Wójta Gminy głosowało 14 radnych, 
żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu uchwały, nikt z członków Rady nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.272.2013 w sprawie  
zwolnień od podatku rolnego na rok 2014 została przez Radę przyjęta do realizacji 
jednogłośnie.  
 
Kolejnym tematem prac Rady była uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych na rok 2014.  
 
Przewodniczący Rady 
 
Rozumiem, że wzrost podatku w stosunku do roku ubiegłego wynosi również 1% ,                 
a sugestie Komisji dotyczące opłaty targowej zostały umieszczone w projekcie uchwały 
przedstawionej pod rozwagę Rady.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty 
targowej, zwolnień podatkowych na rok 2014, głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały 
w kształcie zaproponowanym przez Wójta Gminy głosowało 14 radnych, żaden z radnych nie 
był przeciwny przyjęciu uchwały, nikt z członków Rady nie wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.273.2013 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień 
podatkowych na rok 2014 została przez Radę przyjęta do realizacji jednogłośnie.  
 
Następnie Rada przeszła do prac nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości na rzecz Gminy Panki, treść dokumentu zreferowała Pani Bożena Mirek – 
pracownik Urzędu Gminy. 
 
 



 

Wójt Gminy 
 
Poprosił o wprowadzenie autopoprawki do tekstu uchwały. 
Materiały zostały rozdane radnym.   
 
Pani Bożena Mirek – pracownik Urzędu Gminy. 
 
Grunty te zakupujemy na poszerzenie drogi gminnej ul.Staszica (jest to najstarsza część tej 
ulicy). W roku 2008 dokonano podziału geodezyjnego i część gruntu (po jednej stronie ulicy) 
wykupiliśmy. Natomiast część mieszkańców (po przeciwnej stronie ulicy) nie wyraziła zgody 
na sprzedaż gminie gruntu pod poszerzenie ul. Staszica. W roku 2011 Pan Wójt sporządził                   
z mieszkańcami umowy cywilno-prawne i na podstawie tych umów mieszkańcy przesunęli 
ogrodzenia w głąb swoich działek i ośmiu właścicieli nieruchomości przeznaczyło swój grunt 
(ok. 2 m szerokości) pod poszerzenie ulicy Staszica. W roku bieżącym jesteśmy przygotowani 
finansowo na wykupienie tego gruntu, prace geodezyjne są już na ukończeniu. Jeszcze w tym 
roku chcielibyśmy ten grunt na mienie komunalne nabyć. Tym bardziej, że ten pas gruntu jest 
już zabudowany drogą gminną i ta regulacja jest konieczna. Pierwszy wykup gruntu miał 
miejsce w roku 2008, natomiast porozumienia z mieszkańcami zostały podpisane w roku 
2011.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki , 
głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez Wójta 
Gminy głosowało 14 radnych, żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu uchwały, nikt                
z członków Rady nie wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.274.2013 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki została przez Radę 
przyjęta do realizacji jednogłośnie.  
 
Ostatnim projektem uchwały przygotowanym pod rozwagę Rady podczas 35/2013 Sesji Rady 
Gminy Panki była uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 19.164.2012 Rady Gminy Panki                
z dnia 14 września 2012 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Panki.  
 
Pani Bogusława Raczyńska Cer - Radca Prawny 
 
Rok temu Rada przyjmowała uchwałę w sprawie  regulaminu określającego zasady udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Panki, 
ta uchwałą jest w miarę nowa, spełnia wymagania. Zmiana polega na tym, że stypendia                      
i zasiłki szkolne zgodnie z później przyjętą uchwałą Rady będą realizowane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotychczas obowiązuje nas zapis, że wniosku o stypendia 
szkolne i zasiłki szkolne są składane w sekretariacie Urzędu Gminy.  W związku z tym, że 
zadanie zostało przekazane do realizacji GOPS-owi jest taka formalność polegająca na 
wprowadzeniu zmiany, że te wnioski są składane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Zmianie ulega zapis § 10, który wcześniej był bardziej rozbudowany, ponieważ przepisy 
przewidywały, że takie wnioski były opiniowane przez dyrektora szkoły. W związku z tym, 
że zmieniła się ustawa o systemie oświaty i nie ma takiego wymogu, żeby dyrektor opiniował 



 

te wnioski (cała procedura została skrócona) w związku z tym § 10 uchwały został skrócony                      
i określa się w im że wnioski będą składane w GOPS-ie.  
 
Ponieważ radni nie mieli pytań i uwag związanych z przedstawioną pod rozwagę Rady 
uchwałą  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie jawne. 
 
Nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 19.164.2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 
września 2012 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Panki, 
głosowało 14 radnych za przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez Wójta 
Gminy głosowało 14 radnych, żaden z radnych nie był przeciwny przyjęciu uchwały, nikt                
z członków Rady nie wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że Uchwała Nr 35.275.2013 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 19.164.2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 roku w sprawie 
regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Panki została przez Radę przyjęta do realizacji 
jednogłośnie.  
 
do punktu 7,8 
 
Przewodniczący Rady  
 
Podczas obrad 33 Sesji Rady Gminy Panki został mi publicznie postawiony zarzut jakoby 
bezprawnie jestem radnym (również Przewodniczącym Rady). Zgodnie z moją wiedzą mam 
takie prawo. Jednak skoro taki zarzut został przedstawiony, wybrałem się do Wydziału 
Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiłem sprawę i poprosiłem o wydanie 
opinii. Owszem potwierdzone zostało, że nie ma żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o  pełnienie 
przeze mnie funkcji radnego, jednak Nadzór Prawny Wojewody nie wydaje takich opinii 
osobom bezpośrednio zainteresowanym. Można złożyć skargę i taką drogę polecam każdemu. 
Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to pisze a nie straszy. Poprosiłem Wójta Gminy, żeby poprzez 
nasz nadzór prawny wydał opinię w tej sprawie. 
Przewodniczący Rady rozdał radnym opinię radcy prawnego przygotowaną w oparciu                       
o przepisy regulujące prawo mieszkańców gminy do zasiadania w radzie gminy. 
Chciałbym żeby każdy mógł się zapoznać z tymi materiałami żeby nie było niejasności, żeby 
w przyszłości uniknąć dyskusji. Nie wiem jak to nazwać... zastraszenia czy jakichś innych 
działań pozaregulaminowych. Jak ktoś ma wątpliwości, ma prawo, powiem nawet więcej - 
obowiązek żeby takie wątpliwości zgłosić. Powinno zostać to rozstrzygnięte zgodnie                        
z kompetencjami.  
 
Wójt Gminy 
 
Szanowni Radni proszę żeby na przyszłość, żaden z Radnych nie wydawał poleceń radcy 
prawnemu. Proszę zwracać się do mnie, ponieważ radca prawny jest pracownikiem urzędu, to 
ja wydaję polecenia. Najlepiej zwrócić się do mnie na piśmie i wówczas ja zlecam…. 
 
 
 
 
 



 

Przewodniczący Rady 
 
Panie Wójcie, zgodnie z porządkiem obrad na każdym posiedzeniu w punkcie interpelacje 
radnych i wolne wnioski, każdy radny, na każdy temat ma prawo zgłosić interpelację. 
 
Radny Pan Stanisław Mann 
 
Będzie wytyczana ul. Dworcowa, czy to, jest aktualne. Przyszło do mnie pismo  w sprawie 
wytyczania ul.Dworcowej. 
 
Wójt Gminy 
 
Chce sprostować wszelkie pogłoski w tej sprawie. PKP same dokonują regulacji swoich 
gruntów. My nie mamy na to wpływu ponieważ nie jest to nasz teren. Gdybyśmy my chcieli 
regulować teren kolei wówczas musielibyśmy się do nich zwrócić na piśmie i otrzymać taką 
zgodę. Na razie nie jesteśmy zainteresowani. Widać że coś się dzieje w PKP, ponieważ 
podczas ostatniej rozmowy z Marszałkiem Województwa dowiedziałem się, że znów się 
pojawia pomysł przekazywania samorządom majątku po PKP. Nie znam szczegółów, ale być 
może robią jakąś inwentaryzację. Oczywiście muszą być powiadomieni mieszkańcy związani  
z tym terenem, ale do nas do urzędu żadna informacja nie spłynęła. Informacje w tym temacie 
mam tylko od Marszałka Województwa.  
 
Radny Pan Stanisław Mann 
 
Do osób które graniczą z terenem PKP poprzychodziły pisma. 
 
Wójt Gminy  
 
Tak jak mówię, zawsze sąsiedzi są powiadamiani. 
 
Przewodniczący Rady  
 
Te pomiary są już na ukończeniu. Niektóre osoby zgłaszały problem, że granice ich działek, 
te zastałe w terenie w wyniku tych pomiarów są poprzesuwane. Tereny PKP, są terenami 
zamkniętymi, co dodatkowo komplikuje sprawę pomiarów geodezyjnych. Granice tych 
gruntów (ogrodzenia) są w tym miejscu od lat, a teraz PKP wskazuje, że te granice są                     
w innym miejscu. Miałem dzisiaj taką informacje od jednego z mieszkańców ulicy 
Dworcowej. Te pomiary wykonywane są na potrzeby PKP i  nie wiem czy będą zgłaszane do 
zasobów geodezyjnych. Myślę, że tak powinno być. Nie możemy jednak w tej sprawie 
pomóc, ponieważ jest to poza naszymi kompetencjami.  
 
Rady Pan Stanisław Mann  
 
Ja tylko pytam, czy jest coś więcej wiadomo w tej sprawie. Pan Czesław Mirek widocznie to 
przeoczył…  
 
Radny Pan Ryszard Olczyk  
 
W sprawie ogrzewania w Konieczkach, jestem zainteresowany sprawą, ponieważ jestem 
radnym z Konieczek. Nie wiem z jakich źródeł Pan Czesław Mirek ma te informacje,                       



 

że 40 ton opału było spalone, w którym okresie grzewczym. Za jaki okres grzewczy ma te 
dane.  
 
Wójt Gminy   
 
Pan Czesław Mirek złożył pismo o udzielenie informacji publicznej. Jako urząd coraz więcej 
takich zapytań otrzymujemy. Mamy obowiązek udostępnienia tych informacji.  
 
Radny Pan Ryszard Olczyk  
 
Pod koniec ubiegłego sezonu Szkoła w Konieczkach miała zakupiony opał. My już palimy ze 
względu na przedszkole. W Pankach mogą jeszcze sobie ograniczyć palenie ponieważ nie 
mają takich maluchów w szkole i nie palą tak długo jak szkoła w Konieczkach.                       
Co nie znaczy, że nie mam zastrzeżeń do tej kotłowni jaka tam jest. Nad  przebudową tej 
naszej kotłowni w Konieczkach trzeba będzie pomyśleć, tam jest to trochę źle rozwiązane. 
Jestem zorientowany w sprawie ponieważ pracuję w kotłowni. Nie jest prawdą, że spaliliśmy 
40 ton opału za sezon, ponieważ my z tamtego sezonu mamy jeszcze opał. W tym roku (na 
ten sezon) dla Konieczek nie był kupowany opał, a my już palimy (ogrzewamy szkołę). 
Błędne informacje Pan Mirek dostał, bo jeżeli to było za tamten sezon…  
 
Ponieważ  jednocześnie głos zabierało więcej osób nagranie na dyktafonie nie pozwala na 
wiarygodny zapis dyskusji w protokole. 
 
Wójt Gminy  
 
Być może w informacji od Pani Dyrektor była już zawarta cała ilość zakupionego opału.                  
Nie oznacza to, że został on zużyty w minionym sezonie grzewczym. Jednak jeśli chodzi                    
o kotłownie, to oglądaliśmy ją z hydraulikiem i rzeczywiście wykonanie nie jest takie jak 
należy. Nie wiem kto myślał o tej kotłowni, ale trzeba tam włożyć sporo pieniędzy, żeby to 
sprawnie działało. 
 
Radny Pan Ryszard Olczyk  
 
Może nie tyle pieniędzy, ale trzeba odłączyć te kotły olejowe, bo one już  w życiu nie będą 
używane. Tam jest to tak źle zaprojektowane, że żeby to mogło wszystko funkcjonować, 
ogrzewanie musi przechodzić przez kocioł olejowy…. 
 
Ponieważ  jednocześnie głos zabierało więcej osób nagranie na dyktafonie nie pozwala na 
wiarygodny zapis dyskusji w protokole. 
 
Radny Pan Ryszard Olczyk  
 
Jest zbiornik buforowy i dodatkowo wymiennik ciepła, a tam wystarczyłby tyko  wymiennik 
ciepła między kotłownią na groszek a instalacją. Ja również korzystałem z rad hydraulików, 
wystarczyło by założyć większy wymiennik ciepła i nie byłby to duży koszt – a trzeba to 
przerobić. W tej chwili jest taka sytuacja że na kotle jest temperatura 60 stopni a na sieci                 
45 stopni. Co to jest za temperatura, jak grzejnik ma 45 stopni to wiadomo, że przy mrozach 
nie zagrzeje. Trzeba podnosić na kotle temperaturę do 80 stopni, żeby w szkole było ciepło.  
 
 



 

Przewodniczący Rady  
 
Takich różnic między kotłownią a grzejnikami, nie ma u nas w firmie, chociaż odległość 
części grzejników od kotłowni wynosi kilkaset metrów.  
 
Radny Pan Grzegorz Hyra  
 
W związku z ustawą śmieciowa, ludzie mają obawy. Zgodnie z regulaminem jaki dostaliśmy 
od firmy REMONDIS  mamy sortować osobno szkło, osobno plastik. Przyjeżdża firma ładuje 
to razem z plastikami, szkło się tłucze. A zgodnie z regulaminem szkło potłuczone powinno 
być w śmieciach miesznych. Ludzie maja obawy, czy za pół roku się nie okaże, że gmina 
śmieci nie segreguje i podniesione zostaną opłaty. Przy zbiórce segregowanych odpadów 
samochody maja odpowiednie przegrody, natomiast u nas, (nawet dzisiaj to obserwowałem) 
wrzucane jest to razem, szkło się tłucze przecina worki.  
 
Wójt Gminy  
 
Na razie dostajemy pozytywne raporty, oznacza to że nie ma zastrzeżeń do naszej segregacji, 
więc myślę, że problem jest po stronie wykonawcy.  
 
Przewodniczący Rady  
 
Jeśli chodzi o tworzywa, to worki nadają się bardzo dobrze, natomiast jeśli chodzi o szkło, to 
już są problemy.  
 
Raca Prawny  
 
Dlatego być może jest mowa o tym, żeby szkło było w całości, żeby worki się nie targały.  
 
Ponieważ  jednocześnie głos zabierało więcej osób nagranie na dyktafonie nie pozwala na 
wiarygodny zapis dyskusji w protokole. 
 
Przewodniczący Rady  
 
Z tej naszej dyskusji wynika, że ludzie zaczynają sami pilnować tych spraw, ponieważ mają 
w tym interes. Dostrzegam dobrą stronę tej ustawy, zaczynamy myśleć o segregacji.  
 
Wójt Gminy  
 
Mamy szczęście, że u ans wygrała firma REMONDIS, w pozostałych gminach naszego 
powiatu wygrała Firma STRACH, wójtowie tych gmin mają w związku z wywozem śmieci 
problemy. Nie wiem jaki będzie wynik następnego przetargu, na razie  możemy mówić, że 
nam się udało, bo mamy dobrą, solidną firmę. 
 
Radna Pani Renata Sówka w imieniu mieszkańców wsi Janiki oraz własnym podziękowała 
Wójtowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Radnym, za wybudowaną drogę w miejscowości 
Janiki. Wprawdzie pozostały do wykonania drobne (kosmetyczne) sprawy, ale droga jest                  
i można z niej korzystać. 
 
 



 

Skarbnik Gminy  
 
Jak wynika z rachunków związanych z wywozem śmieci, zaległości na tą chwilę są dosyć 
spore. Mam prośbę do radnych, żeby w miarę możliwości przypominać sąsiadom , czy 
rodzinie, że płatności za określony miesiąc winny być regulowane w danym miesiącu (jeżeli 
jest to np. za październik, to płatności należy dokonać do końca października), jeżeli ktoś ma 
ustaloną płatność miesięczną. Bo dużo zaległości jest takich miesięcznych, bo ktoś płaci               
w listopadzie dopiero za październik (zawsze w tył), tak że tej płynności nie mamy 
zachowanej. Dużo osób, które nie wiadomo czy z przeoczenia czy z niewiedzy nie wpłaciły 
na tą chwile jeszcze nic. Zaczynamy wysyłać upomnienia, a to się wiąże z kosztami. 
Wiadomo, że odbiorca musi te koszty pokryć, a szkoda. Lepiej żeby sobie ktoś przypomniał, 
że ma jeszcze jedną płatność od tego roku. Wracając do konstrukcji rachunku, sytuacji że ktoś 
zadeklarował segregacje śmieci a ich nie segreguje,  jest bardzo łatwe do ustalenia. Ponieważ 
wraz z rachunkiem przychodzi imienny wykaz mieszkańców poszczególnych wsi wraz                       
z informacją, czy dany mieszkaniec oddał w miesiącu jeden kosz czy też dwa, czy szkła 
oddał, czy plastiki oddał. Tak, że każdy indywidualnie co miesiąc jest rozliczony. Zatem 
wystarczy tylko przejrzeć te listy i już wiadomo czy wszyscy segregują odpady tak jak 
zadeklarowali, czy nie. Tak, że można tą informację przesłać w teren. To wszystko jest do 
wglądu. 
 
Przewodniczący Rady  
 
Dobrze, że nie jest to ewidencjonowane w sposób zbiorowy (anonimowy). Powoli zaczyna 
robić się porządek.  
 
Radny Pan Stanisław Mann  
 
Przejeżdżałem przez Kotlinę Kłodzką, trzy kosze przed każdym domem stały (żółty, 
niebieski, czarny). Czyli oni mają kosze na wszystkie rodzaje segregacji i problemu nie mają. 
 
Ponieważ  jednocześnie głos zabierało więcej osób nagranie na dyktafonie nie pozwala na 
wiarygodny zapis dyskusji w protokole. 
 
Skarbnik Gminy  
 
Ja może jeszcze dodam, bo to ważna informacja, jeśli chodzi o którą przekonałam się sama. 
Jeżeli ktoś w danym miesiącu ma więcej śmieci, bo zdarzają się takie miesiące przy 
większych porządkach w domu robionych (zdarza się to na wiosnę czy jesień). Jeżeli ktoś ma 
pełny koszt po tygodniu, zgłasza do gminy, gmina zgłasza do REMONDIS-u przyjeżdżają, 
odbierają i nie ma za to dopłaty. Tak że jeżeli ktoś zapełni kosz po tygodniu, czy po dwóch 
tygodniach i wie, że do końca miesiąca będzie mu potrzebna dodatkowa przestrzeń, proszę 
zgłaszać do gminy w pokoju nr 16. Remondis dodatkowo przyjedzie ten kosz zabierze. 
 
Wójt Gminy  
 
Ponieważ takie przypadki się zdarzają, proszę powiedzieć znajomym, że jeżeli ktoś robi 
remont, może zamówić sobie w Remondisie kontener i nie ponosi z tego tytułu żadnych 
dodatkowych kosztów. Można zgłosić to do Urzędu Gminy  i  my powiadamiamy Remondis   
i dostarczą taki kontener. Również na placu urzędu gminy jest pojemnik do którego można 
wrzucać śmieci. Biośmieci (wszelkie gałęzie, trawę, liście) można zawozić do pojemnika 



 

który znajduje się na placu oczyszczalni ścieków. Ludzie nie korzystają z tych możliwości 
jakie są. 
 
Lech Wójcik  
 
W sytuacji gdy ktoś ma nie pełny worek szkła , czy plastiku. Nie w każdym miesiącu jest tak, 
że tego rodzaju śmieci się nazbiera pełny worek, czy należy oddawać te odpady co miesiąc. 
W sytuacji kiedy nie oddamy jakiegoś rodzaju odpadów w którymś z miesięcy, nie 
zostaniemy przez firmę odbierająca śmieci „odhaczeni” jako segregujący odpady. 
 
Skarbnik Gminy  
 
Co miesiąc. Dla ostrożności, lepiej oddać worek z odpadami nawet jeżeli jest niewiele                       
w środku. Wtedy jest odhaczone, że śmieci są segregowane. 
 
Radny Pan Tadeusz Izydorczyk  
 
Chciałem przypomnieć Panu Wójtowi o wycięciu krzaków. Gdyby pracownicy mieli trochę 
czasu….  
 
Ponieważ radni nie mieli więcej spraw których rozstrzygnięcia oczekiwaliby podczas 
dzisiejszego posiedzenia, w związku z wyczerpaniem planowanego porządku obrad 
Przewodniczący Rady zakończył obrady 35.2013 Sesji Rady Gminy Panki, dziękując 
zebranym za udział w obradach.  
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