
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2006 

Z XXXVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 19 CZERWCA 2006 ROKU 

 

 

W dniu 19 CZERWCA  2006r. o godz. 1100 w  Urzędzie Miasta i Gminy w 

Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6  rozpoczęła się  XXXVIII Sesja Rady Powiatu 

w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 21 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego 

oraz zaproszeni goście według załączonych list obecności. Obrady Sesji prowadził 

Pan Władysław Serafin – Przewodniczący  Rady Powiatu w Kłobucku. 

 
1. Otwarcie Sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Powitanie uczestników Sesji. 

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

6. Informacja Starosty w sprawie podejmowanych działań w sprawie poprawy 

sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

7. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku o podejmowanych 

działaniach w związku z sytuacją strajkową w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

8. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku o wynikach 

kontroli w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Przychodni Rejonowej Nr 

1 w Kłobucku. 

9. Wystąpienia przedstawicieli środowisk lekarskich i pielęgniarskich z Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

10. Dyskusja. 

11. Wolne wnioski i oświadczenia. 

12. Podjęcie ewentualnych uchwał. 

13. Zakończenie XXXVIII Sesji. 
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 AD.p.1/2/3/4 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kłobucku – Pan Władysław Serafin otworzył 

obrady Sesji Rady Powiatu w Kłobucku słowami” otwieram obrady XXXVIII Sesji 

Rady Powiatu w Kłobucku zwołaną w trybie nadzwyczajnym z powodu obecnej 

sytuacji panującej w służbie zdrowia, a mianowicie z akcją protestacyjną służby 

zdrowia na terenie powiatu kłobuckiego”. Zwrócił uwagę, że w tym przedmiocie 

sprawy zostały przeprowadzone  liczne konsultacje, spotkania z Komitetem 

Strajkowym, a podczas tej sesji będzie możliwość wypowiedzenia się, wypracowania 

wiążących stanowisk przez wszystkie strony, których ten problem dotyczy.  

Następnie przedstawił porządek obrad sesji.  

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zaznaczył, że według Statutu Powiatu Kłobuckiego w 

porządku obrad sesji brakuje punktu – interpelacje i zapytania radnych oraz 

informacji Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami, w związku z 

czym zwrócił uwagę, aby takie punkty wprowadzić do porządku obrad. 

 

Pan Władysław Serafin – odpowiedział, że jeżeli Rada taki wniosek przyjmie to nie 

ma żadnych przeszkód, aby punkty wprowadzić do porządku obrad. Natomiast z 

uwagi na to, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, punkty obligatoryjne 

zostały ograniczone.  

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwagę, aby przestrzegać Statutu Powiatu 

Kłobuckiego. 

 

Pan Władysław Serafin – ponownie podkreślił, że nie ma żadnych przeciwwskazań, 

aby poddać wniosek Radnego pod głosowanie. 

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – stwierdził, że nie ma potrzeby głosowania punktów, 

które są obligatoryjne i wynikają ze Statutu Powiatu Kłobuckiego. 
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Pan Władysław Serafin – upomniał Radnego, że w tej chwili łamie Statut, ponieważ z 

urzędu nie wprowadza się wniosków, tylko Przewodniczący przedstawia porządek 

obrad i jeżeli jest potrzeba rozszerzenia poddaje wniosek pod glosowanie. Dodał, że 

po to jest dyskusja, po to Radny ma możliwość zabrania głosu, aby wprowadzić 

ewentualne poprawki. 

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że Przewodniczący nie potrzebnie poddaje pod 

głosowanie niniejszy wniosek, ponieważ są to punkty obligatoryjne, wynikające ze 

Statutu Powiatu Kłobuckiego.   

 

Pan Władysław Serafin – uzupełnił, że nie wnosi sprzeciwu, aby punkty wprowadzić 

do porządku obrad sesji, w związku z czym polemika jest tutaj zbędna i nie 

potrzebnie podejmowana. Następnie poddał pod głosowanie przedstawiony 

porządek obrad sesji z zaproponowaną zmianą. 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

 

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

• głosów „ wstrzymujących się”- .................................oddano  7 

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

 

Porządek został przyjęty.  

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w obradach XXXVIII Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Powiatu w Kłobucku  bierze udział 20 radnych. 

Następnie powitał wszystkich uczestników Sesji, Zarząd Powiatu na czele ze Starostą 

Kłobuckim, Dyrekcję ZOZ, kierowników i szefów jednostek organizacyjnych, 

Wójtów i Burmistrzów, Przewodniczących Rad, jak również przedstawicieli 

środowisk pielęgniarskich i lekarskich, a wśród nich Przewodniczącą Komisji 

Zakładowej NZSS „Solidarność”- Panią Joannę Kamieniak, Przewodniczącą 

Zakładowej Organizacji Zawodowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Rejonowym w Kłobucku  – Panią Beatę 
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Szczerbak, Przewodniczącą Terenowego Ogólnopolskiego Związku Lekarzy- oddział 

w Kłobucku – Panią Danutę Ligęzę, Przewodniczącą Niezależnego Związku 

Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia przy ZOZ w Kłobucku – Panią Danutę 

Gosławską oraz wszystkich pozostałych gości.     

 

AD. p.5 

Pan Władysław Serafin – zgłosił, że w protokole z poprzedniej sesji brakuje 

końcowych sekwencji, które zgłosił podczas sesji, w związku z czym wniósł o 

uzupełnienie zapisu.  

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czego dotyczy brakujący zapis. 

 

Pan Władysław Serafin – odpowiedział, że brakuje wniosku zgłoszonego w punkcie 

19.  

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czego dotyczył wniosek. 

 

Pan Władysław Serafin – odpowiedział, że wniosek dotyczył Dyrektora PZD, po 

uzupełnieniu będzie można się z nim zapoznać, a do sprawy zawsze powrócić.  

 

Nie zgłoszono więcej uwag do protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie protokół z XXXVII Sesji Rady 

Powiatu w Kłobucku uwzględniając poprawkę o zapis końcowej sekwencji.  

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

 

• głosów „za” - ................................................................oddano 17 

• głosów „ wstrzymujących się”- .................................oddano  2 

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

Protokół został przyjęty. 
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AD. p.6 

Pan Władysław Serafin - poprosił Starostę Kłobuckiego o przedstawienie informacji  

w sprawie podejmowanych działaniach przez Zarząd Powiatu oraz warunków 

funkcjonowania służby zdrowia na terenie powiatu kłobuckiego. 

 

Pan Krzysztof Nowak – Starosta Kłobucki poinformował, że Zarząd Powiatu od 

poprzedniej Sesji Rady Powiatu tradycyjnie podejmował uchwały Zarządu 

dotyczące przygotowania najbliższej sesji, która odbędzie się 26 czerwca 2006 roku. 

Poza tym sześciokrotnie spotykał się z Komitetem Strajkowym, podczas których 

ustalane były warunki płacy dla pracowników służby zdrowia. Komitet Strajkowy 

przedstawiał swoje propozycje, a Zarząd proponował możliwe do spełnienia 

warunki płacy. Ponadto poinformował, że w związku z podjętą uchwałą Rady 

Powiatu w Kłobucku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycje w ZOZ w 

wysokości 1.000.000 zł została uruchomiona procedura przetargowa na kredyt. 

Ponadto przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji na 

termomodernizację dwóch obiektów służby zdrowia tj. Szpitala w Kłobucku i w 

Krzepicach. Dodał, że inwestycje te wpłyną na poprawę sytuacji finansowej ZOZ-u 

poprzez oszczędności w zużyciu opału i energii na ogrzewanie tych obiektów. 

Poinformował również, że Starostwo na bieżąco monitoruje sytuację finansową ZOZ-

u, Dyrekcja ZOZ składa sprawozdanie finansowe informując Zarząd Powiatu o 

wszystkich przedsięwzięciach mających wpływ na sytuację finansową zakładu. W 

związku z ogłoszoną akcją strajkową gospodarka finansowa ZOZ została w ostatnim 

czasie poddana szczegółowej analizie. Zwrócił uwagę, że sprawozdanie finansowe 

ZOZ-u za 2005 rok zostało przyjęte przez Radę Społeczną.   

 

Pan Władysław Serafin –zgłosił wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad 

jako pkt. 7- powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Poddał pod głosowanie 

rozszerzenie porządku obrad o pkt.7 
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Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek, aby dokończyć pkt.6, a dopiero 

wówczas uzupełnić porządek obrad o punkt zgłoszony przez Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Pan Władysław Serafin – stwierdził, że z przyczyn formalnych nie poddaje pod 

głosowanie wniosku Radnego Mieczysława Chwałczyka. 

 

Następnie poddał pod głosowanie wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad 

sesji o punkt 7.  

 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

 

• głosów „za” - ................................................................oddano 20 

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

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

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że w ostatnich tygodniach w służbie 

zdrowia panuje bardzo napięta sytuacja, sytuacja do której wszyscy przywiązują 

absolutnie wielką wagę. Powiedział, że Zarząd Powiatu wielokrotnie spotykał się z 

Dyrekcją ZOZ-u, prowadził wielostronne rozmowy z Komitetem Strajkowym, jego 

przedstawicielami, z lekarzami, z wieloma radnymi. Problemy służby zdrowia 

spoczywają na organie założycielskim jak i również na  systemie ustanowionym 

przez państwo, w tej sprawie trwają negocjacje Komitetów Ogólnopolskich, jak 

również debata sejmowa na ten temat. Zwrócił uwagę, że zapowiadany jest strajk 

generalny, ale te sprawy które należą do powiatu, powinny zostać rozstrzygnięte 

podczas tej sesji. Ponadto poinformował, że kilka lat temu był inicjatorem próby 

powołania przekształcenia w niepubliczny kłobuckiego ZOZ-u, jednak nie uzyskało 

aprobaty, a wiele rzeczy mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Zaznaczył, że ważnym 

zadaniem jest w związku z tym, aby w dniu dzisiejszym szczerze wypowiedziały się 

wszystkie strony i zaproponowały ewentualne propozycje co do dalszego 

prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia na terenie naszego powiatu.  
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AD. p.7 

Następnie zgłoszono trzy kandydatury do komisji Uchwał i Wniosków i 

jednogłośnie 

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni: 

 

1. Wiesław DRYNDA 

2. Mieczysław SZEWCZYK 

3. Władysław OWCZAREK 

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy w związku z tym, że punkt 6 nie został 

zakończony, można zgłosić zapytanie do Starosty Kłobuckiego, czy była to tylko 

czysto informacja Starosty do zapoznania. 

 

Pan Władysław Serafin – odpowiedział, że w punkcie 9 przewidziana jest dyskusja. 

Następnie poprosił Pana Mariana Nowaka o przedstawienie informacji o 

podejmowanych działaniach w związku z sytuacją strajkową w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku.  

  

AD.p.8/9 

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  przedstawił 

terminarz tego co dzieje się obecnie w powiecie kłobuckim i w ZOZ Kłobuck. 

Poinformował, że spór zbiorowy został wszczęty 20 kwietnia 2006 roku przez 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Pielęgniarek i Położnych. Przedstawił żądania niniejszych związków, które są na 

poziomie ogólnopolskim, nie odbiegają od żądań innych Zakładów Opieki 

Zdrowotnych : 

• wzrost zasadniczego wynagrodzenia lekarzy, pracowników ZOZ  

Kłobuck co najmniej 30% w stosunku do stanu obecnego i do kwoty 

nie niższej niż 2.400 zł, 
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• wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, 

pracowników ZOZ Kłobuck co najmniej 30% w stosunku do stanu 

obecnego i do kwoty nie niższej niż 1.500 zł, 

• przedstawienie realnego sposobu wzrostu płac lekarzy 

pracowników ZOZ Kłobuck o co najmniej 100% w stosunku do 

stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku w roku 2007 lub 

wprowadzenie minimalnej płacy lekarzy w  kwocie 5.000 zł dla osób 

zatrudnionych w ZOZ Kłobuck, 

• przedstawienie realnego sposobu wzrostu płac pielęgniarek i 

położnych, pracowników ZOZ Kłobuck o co najmniej 100% w 

stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku w roku 2007 lub 

wprowadzenie minimalnej płacy pielęgniarek i położnych w  

kwocie 3.000 zł dla osób zatrudnionych w ZOZ Kłobuck, 

Dodał, że żądania wzrostu płac odnoszą się do osób zatrudnionych o umowę o 

pracę, jak i osób wykonujących pracę na rzecz zakładu na podstawie umowy 

cywilno-prawnej. W wyniku tych żądań na podstawie ustawy o rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych zostały przeprowadzone rokowania, w dniu 10 maja został 

podpisany protokół rozbieżności zarobków wskazujący żądania obu stron, natomiast 

w dniu 12 maja podpisano protokół rozbieżności  z mediacji z udziałem Pana 

Starosty ze wskazaniem stanowiska obu stron. Zachowano 5 dniowy termin 

pomiędzy ogłoszeniem strajku, a jego rozpoczęciem.  Ogłoszono, że całodobowo 

będą działały ambulatoria przy Szpitalach w Kłobucku i Krzepicach, oddziały 

szpitalne pracują w systemie dyżurowym, czyli pracują wyznaczeni lekarze. Ponadto 

dodał, że 7 czerwca 2006 razem ze Starostą odbyli spotkanie w NFZ w sprawie 

omówienia zasad, możliwości i ewentualnych strat jakie poniesie ZOZ w wyniku 

akcji strajkowej. Dodał, że Dyrektor NFZ powiedział, że w chwili obecnej nie ma 

żadnych środków finansowych na zwiększenie finansowania ZOZ-u  Kłobuckiego. 

W środę Dyrektor ZOZ otrzymał informację o podwyższeniu świadczenia na 

rehabilitację na sumę ok. 15.000 zł. Następnie poinformował o skutkach roszczeń 

pracowniczych: 
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• podstawa wynagrodzenia funduszu płac wzrosłaby o 421.517 zł miesięcznie, 

przychód z funduszu kształtuje się w granicy 1.350.000 zł, po podwyżkach  

fundusz płac wzrósłby do 1.419.126, czyli sam fundusz płac przewyższyłby 

przychody osiągalne comiesięcznie z funduszu, co jest niemożliwe do 

zrealizowania bez uzyskania dodatkowych środków finansowych,   

 

Poinformował, że Komitet Strajkowy złagodził żądania płac ustalając je na poziomie, 

dla lekarzy płaca zasadnicza 1.900 zł, z I stopniem specjalizacji 2.100 zł i 2.300 zł dla 

lekarzy z II stopniem specjalizacji, natomiast symulacja finansowa wykazuje, że 

spowodowałoby to wzrost miesięczny funduszu płac o 109.000 zł, co również jest nie 

do udźwignięcia przez ZOZ. Ponadto poinformował o dużych zobowiązaniach ZOZ-

u na dzień dzisiejszy, gdzie np. zobowiązania dla dostawców to kwota 1.200.000 zł. 

Podkreślił, że jeżeli środki pojawią się w październiku to zostaną odpowiednio 

rozdzielone, natomiast w chwili obecnej nie ma żadnych możliwości finansowych na 

to, aby takie podwyżki uczynić, ponieważ doprowadziłoby to do likwidacji zakładu i 

utraty płynności finansowej. Lekarzom został zaproponowany dodatek do 

wynagrodzenia średnio w wysokości 200 zł netto, co dałoby kwotę miesięcznego 

wynagrodzenia 1400 zł bez specjalizacji, 1600 z pierwszym stopniem specjalizacji, 

1800 z drugim stopniem specjalizacji. Koszt finansowy zakładu byłby w granicy 

35.000 zł co byłoby do udźwignięcia przez zakład w formie dodatku do października 

tego roku. Powiedział, że te propozycje jednak nie zadawalają lekarzy, w chwili 

obecnej prawie wszyscy lekarze strajkują, wykonują prace tylko lekarze wyznaczeni 

na dyżury.  

 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji o wynikach kontroli 

w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Przychodni Rejonowej Nr 1 w 

Kłobucku. 

 

Pan Marian Nowak – poinformował, że sprawa dotyczy Pana doktora Stanisława 

Lewandowskiego pracującego w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w 

Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku. Przypomniał, że Pan doktor Stanisław 
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Lewandowski złożył skargę do Komisji Ochrony Zdrowia w Kłobucku na jego osobę, 

iż w trakcie pracy nie jest mu zapewniana obsada pielęgniarska, a w związku z tym 

brak dostępu do dokumentacji medycznej. Powiedział, że kontrola wewnętrzna 

wykazała nieprawidłowości, sprawa zakończyła się upomnieniem dla Pana doktora 

Stanisława Lewandowskiego oraz Kierownika Poradni za brak właściwego nadzoru, 

od którego Pan doktor Lewandowski odwołał się. Odwołanie zostało jednak 

rozpatrzone negatywnie. Ponadto w okresie przed strajkowym ukazały się artykuły 

prasowe, że na terenie powiatu pracuje „Dr Judym”, który chce pracować za pół 

darmo, że pracuje ponad siły, jedna z gazet napisała, że jednego dobrego doktora to 

Dyrektor ZOZ niszczy, natomiast toleruje obiboków, pijaków, łapówkarzy, 

zaznaczył, że był to bardzo nieprzyjemny kontekst dla środowiska lekarskiego. 

Wspomniał, że Przewodniczący Władysław Serafin w Wielki Piątek przed Świętami 

Wielkanocnymi zorganizował naradę dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ 

sytuacja była bardzo napięta i wymagała stosownej reakcji. Podczas spotkania 

ustalono, aby powołać specjalną komisję do zbadania całej sprawy. Poinformował, że 

w składzie komisji pracowało trzech lekarzy ZOZ-u, w tym dwóch radnych, 

przedstawiciel okręgowej Izby Lekarskiej, Przewodniczący Związku Zawodowego 

Lekarzy, szefowa kadr, szefowa działu zdrowotnego, specjalista ds. kontroli 

wewnętrznej, przełożona pielęgniarek, w składzie tej komisji byli również 

przedstawiciele Związku Branżowego Pracowników Ochrony Zdrowia. W związku 

z czym zarzuty, co do składu tej komisji są bezpodstawne, choć takie się pojawiały. 

Termin komisji wyznaczył do 31 maja, w dniu 30 maja otrzymał protokół o wynikach 

przeprowadzonej kontroli. Odczytał protokół z kontroli, który stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. Zapoznał z treścią pisma Nr DN-2781/06 z dnia 13 czerwca 

2006 roku skierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku w sprawie 

zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana doktora 

Stanisława Lewandowskiego, które dotyczy posługiwania się niewłaściwą pieczątką 

przez doktora. 
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AD. p. 9 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił zapytanie, jakie są wyniki przeprowadzonej 

kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

AD. p.10/11 

Wystąpienia przedstawicieli środowisk lekarskich i pielęgniarskich z Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Pan Mieczysław Szewczyk – wniósł, aby przedstawiciele środowisk lekarskich 

zabrali głos i odnieśli się do wypowiedzi Starosty i Dyrektora Nowaka. 

  

Pani Danuta Ligęza – Przewodnicząca Terenowej Organizacji Związku Zawodowego 

Lekarzy przy ZOZ w Kłobucku oraz Członek Śląskiego Komitetu Strajkowego 

powiedziała, że postulaty Związku Zawodowego Lekarzy Izby Lekarskiej w 

Katowicach znane były od października 2005 roku  i nikt z członków rządu do marca 

tego roku nie podjął decyzji w tym temacie. Ponadto przestawiła postulaty 

Związków Zawodowych Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych z terenu powiatu 

kłobuckiego. 

 

Pani Beata Szczerbak – Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powiedziała, że średnie 

wynagrodzenie pielęgniarki to 1.100 zł brutto, ale są również takie, których 

wynagrodzenie wynosi 900 zł, w związku z czym żądania 30% podwyżki nie są zbyt 

wygórowane.  Dodała, że propozycja podwyżki ze strony Dyrekcji ZOZ Kłobuck to 

65 zł netto. Powiedziała, że pielęgniarki nie ustosunkowały się jeszcze do propozycji, 

po konsultacji udzielą odpowiedzi, ale w tej chwili jest to raczej propozycja nie do 

przyjęcia. 

 

Pani Danuta Gosławska -  poinformowała, że pracownicy służby zdrowia to nie 

tylko lekarze i pielęgniarki, pracują również inne grupy zawodowe pracujące w ZOZ 
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Kłobuck, o których również należy pamiętać i wziąć pod uwagę podwyżki dla tych 

osób. Ponadto podkreśliła, że w zakładach niepublicznych również są 

przeprowadzane strajki. 

 

Pan Władysław Serafin – zapytał, czy wprowadzenie oferty częściowej jako formy 

rekompensaty wymaga podpisania porozumień ze związkami, Komitetem 

Strajkowym, czy Dyrekcja może wystąpić z własnej inicjatywy nie czekając na 

wyniki ogólnopolskich protestów. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że zawsze można wystąpić z taką inicjatywą.   

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że związki zawodowe nie akceptują propozycji 

przedstawionych przez Dyrekcję ZOZ, a jest to czynność, na którą Starostwo stać bez 

skutków utraty płynności finansowej. Zapytał, czy niezależnie od tego, Pan Dyrektor 

nie powinien wprowadzić z własnej inicjatywy zaproponowanych podwyżek.  

 

Pan Stefan Pawłowski – oznajmił, że skoro lekarz w podstawowej opiece zdrowotnej 

jest zmuszony przyjąć 50-80 pacjentów dziennie i więcej może stanowić zagrożenie 

dla pacjentów. Poinformował, że w styczniu przyjął 1155 pacjentów, poza tym 

propozycja dla pielęgniarek i lekarzy nie zadowoliła, ani środowisko lekarskie, ani 

środowisko pielęgniarskie. Zgłosił wniosek o zaciągnięcie kredytu na pokrycie żądań 

wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek.  

 

Pan Marek Sawicki – zwrócił uwagę, że podczas tej sesji należy podjąć konkretne 

wnioski i stanowisko w tym sporze. Zwrócił uwagę, że żądania zarówno związku 

zawodowego lekarzy jak i pielęgniarek są słuszne, ale nie można zaciągać kolejnego 

kredytu.  Zwrócił uwagę, że bez prywatyzacji czy innych form, które ograniczą 

straty w specjalistce i w innych działach, gdzie można zaoszczędzić, czyli 

prywatyzacji laboratorium, prywatyzacji rentgena i innych służb medycznych, która 

mogłaby być sprywatyzowana. Ponadto następnym kierunkiem działania jest 

konieczna pomoc gmin dla ośrodków zdrowia. Sprywatyzowanie ośrodków zdrowia 
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w tej chwili nie jest możliwe, ponieważ ośrodki nie spełniają warunków unijnych. 

Ośrodki mogą funkcjonować do 2008 roku na tzw. programie dostosowawczym, 

który wymaga ogromnych nakładów finansowych, a niestety Starostwo  nie będzie 

w stanie takich wydatków udźwignąć. Zaapelował do Wójtów i Burmistrzów o 

większe zainteresowanie problemami opieki zdrowotnej.  

 

Pan Władysław Owczarek – zapytał, jaka jest wiedza nt. możliwości uzyskania 

dodatkowych pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby 

zdrowia. 

 

Pani Aleksandra Majchrowska – powiedziała, że należy poszukać pieniędzy, poza 

tym Dyrektor zapewnił, że pożyczka z restrukturyzacji będzie umorzona w 70%, co 

pozwoli zaoszczędzić 2.000.000 zł. Zwróciła uwagę, że pracownik służby zdrowia 

jest odpowiedzialny za coś najcenniejszego w życiu, a mianowicie jest 

odpowiedzialny za zdrowie i nie powinien otrzymywać jałmużny. Poinformowała 

również, że szczególnie źle pracuje się w szpitalu, chorym są wydawane 

zaświadczenia, trzeba przygotowywać karty wypisowe, a wykonują to zaledwie 

dwie osoby, co jest ponad siły tych ludzi, a w konsekwencji stanie się to zagrożeniem 

dla pacjentów. Zwróciła uwagę, że ZOZ kłobucki jest w takiej samej sytuacji jak 

wszystkie zrestrukturyzowane placówki medyczne, nie jest w niczym gorszy, a 

najważniejsze jest to, że  600 osób ma pracę. Zwróciła się do Komitetu Strajkowego, 

aby zwiesić strajk i odczekać do października.   

 

Pan Mieczysław Szewczyk – wyraził zdziwienie, że na sesji nie ma przedstawicieli 

społeczeństwa, którzy z tych usług medycznych korzystają. Zwrócił uwagę, że taka 

sesja jest niezbędna, należy bowiem znaleźć odpowiedni kierunek rozwiązania tej 

uciążliwej sytuacji. Podkreślił, że jeżeli sytuacja będzie się nadal utrzymywać 

rozpocznie się strajk społeczeństwa przeciwko służbie zdrowia, bo to, że pracownicy 

służby zdrowia zarabiają bardzo mało nie podlega dyskusji. Zaproponował, aby 

podnieść wynagrodzenia o tyle, na ile jest stać ZOZ w chwili obecnej, aby nie 

doprowadzić do jego upadłości i zaprzestać strajkowania. Zaznaczył, że potrzebne są 

 13



środki na funkcjonowanie przychodni przyszpitalnych, aby mogły działać na 

odpowiednim poziomie.  

 

Pan Władysław Serafin – zapytał,  jakie mogą być ubytki w refinansowaniu przez 

NFZ świadczeń z tytułu akcji protestacyjnej.  

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że w chwili obecnej można mówić o 

potencjalnych stratach, odnośnie  poradni specjalistycznej przychody są rzędu 

100.000 zł, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną to ponad 400.000 zł miesięcznie. W tym 

momencie trzeba od tego odliczyć wynagrodzenie lekarzy, którego nie pobiorą i to 

będą straty ZOZ, lekarze otrzymają wynagrodzenie tylko za pełnienie dyżurów. 

Przedstawił płace lekarzy w strukturze ZOZ- u, które stanowią brutto 205.000 zł 

miesięcznie.  

 

Pan Władysław Serafin – zapytał, jaka kwota w budżecie ZOZ-u jest przewidziana 

na cztery miesiące na podwyżki wynagrodzeń.  

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że jest to ok. 350.000 zł. 

 

Pan Władysław Serafin – zapytał, czy w związku z tym z budżetu zostanie wydana 

kwota 350.000 zł, ale jednocześnie tyle samo ZOZ nie otrzyma z NFZ z tytułu strajku. 

 

Pan Marian Nowak – dodał, że pożyczka pobrana przez ZOZ z poręczeniem 

Starostwa sprawy nie załatwia, kredyt trzeba spłacić, czy pożyczki  w związku z 

czym kiedy w październiku znajdą się środki na podwyżki dla tych osób, to 

wówczas ewentualne środki w październik trzeba pomniejszyć o spłatę tego kredytu 

z kosztami bankowymi, procentami. Poza tym ZOZ nie ma zdolności kredytowej, 

każdy ZOZ jest umieszczony na półce ze zwiększonym ryzykiem finansowym, 

jedyne co załatwia sprawę to poręczenie Starostwa, ale do tego banki też nie 

podchodzą zbyt przychylnie. Podkreślił, że sfinansowanie tych pożyczek przez ZOZ 

będzie kosztowne i odbije się to na dalszej kondycji ZOZ-u.  
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Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego podkreślił, że Starostwo 

może tylko poręczyć kredyt ZOZ-owi, ale będzie to kolejny kredyt.  W odniesieniu 

do innych ZOZ-ów na terenie Polski, np. ZOZ w Oświęcimiu miał przewidziane 

wydatki na inwestycje. W związku z tym powiat przejął na siebie wydatki 

inwestycyjne, a pieniądze, które były przeznaczone w ZOZ-ie przeznaczono na 

wynagrodzenia. Poza tym Zarząd Powiatu w Kłobucku poręczając  kredyt musi 

wykazać zwiększenie dochodów. Zaproponował poczekać do października, a do 

tego momentu podnieść wynagrodzenia o tyle na ile jest stać powiat.  

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że każdy dzień strajku zwiększa straty z tytułu 

niezrealizowanego kontraktu. Dodał, że program restrukturyzacji podjęto dopiero w 

ubiegłym roku, poza tym samorząd powiatowy nic nie zrobił w kierunku 

prawidłowego funkcjonowania ZOZ-u w Kłobucku.   

 

Pan Władysław Serafin –  zwrócił uwagę, że zmiana statusu struktury ZOZ z 

publicznego na niepubliczny charakter udzielania świadczeń medycznych jest różnie 

odbierany przez społeczeństwo. 

 

Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Kłobucku zwróciła 

się z prośbą, aby wstrzymać się do października. Zwróciła uwagę, że kredyt 

poręczony ZOZ-owi obciąży Starostwo, poza tym ważnym zadaniem powiatu są 

drogi i inne instytucje, które również wymagają nakładu finansowego. 

 

Pan Andrzej Szczypiór – Wójt Gminy Miedźno powiedział, że sytuacja jest ciężka i 

jakiekolwiek przesunięcie środków finansowych jest kosztem podatnika, trudno 

podjąć jest decyzję co do rezygnacji z tej struktury ZOZ-u w gminach. Podkreślił, że 

istotne jest dostosowanie ośrodków zdrowia do warunków unijnych do 2008 roku. 

Zaproponował, aby rozważyć możliwość przekazania przychodni gminom, 

wówczas gminy będą się poczuwały współodpowiedzialne za służbę zdrowia w 

powiecie kłobuckim. Przychylił się do propozycji, aby wstrzymać się do końca 
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września na środki obiecane przez Ministra Religę, natomiast rezygnacja z realizacji 

jakiejkolwiek inwestycji np. infrastruktury będzie negatywnie odebrane przez 

społeczeństwo. Zwrócił uwagę, żeby pracownicy służby zdrowia przychylili się do 

proponowanych podwyżek wynagrodzeń przez Dyrekcję ZOZ i jeżeli w 

październiku nie będzie obiecanych środków podjąć stosowne kroki. 

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że pracownicy służby zdrowia to 

nadrzędna służba, dlatego sprawa jest priorytetowa i należy szukać prawidłowego 

rozwiązania tej niedogodności. Zaproponował, aby zastosować tą podwyżkę, którą 

proponuje Dyrekcja ZOZ-u, zwiesić na ten czas strajk i odczekać do propozycji 

rządu.   

 

Pan Marian Nowak – podkreślił, że ZOZ w Kłobucku nie stać, aby strajk utrzymywał 

się do końca października. 

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że w tym kształcie organizacyjnym w jakim jest 

w tej chwili ZOZ w Kłobucku nie ma możliwości funkcjonowania na prawidłowym 

poziomie, nie są podejmowane odpowiednie działania, należy podjąć decyzje 

restrukturyzacyjne, które przynosiłyby dochody dla ZOZ-u. 

 

Pan Marian Nowak – zwrócił uwagę, że przyjęty program restrukturyzacyjny 

pozwolił na zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000 zł, z czego 70% może zostać 

umorzone. 

 

Pan Władysław Owczarek – zapytał, ile osób w związku z prywatyzacją straciłoby 

pracę w służbie zdrowia. 

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że nie można przekształcenia publicznego 

ZOZ w niepubliczny ZOZ nazywać prywatyzacją, ponieważ jest to charakter 

obowiązkowej opieki zdrowotnej. Następnie zgłosił wniosek formalny, aby nie 

czekając na zakończenie sporu zbiorowego związków Rada zaleciła realizację 
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podwyżek, które są w możliwościach finansowych ZOZ-u, z taką ofertą wyjść do 

pracowników służby zdrowia, wdrożyć ją w życie, oczekując reakcji związków 

lekarskich i pielęgniarskich. Ponadto zobowiązał Zarząd Powiatu w Kłobucku, oraz 

Dyrekcję ZOZ do przedłożenia na najbliższej Sesji Rady Powiatu tj. 26 czerwca 2006 

roku, poświęconą również kłobuckiej służbie zdrowia zarysu zmiany systemu 

funkcjonowania poprzez zmianę statusu, specjalistki, aby zacząć od tej gałęzi, która 

jest najbardziej chłonna w chwili obecnej.  

 

Pan Krzysztof Krawczyk – powiedział, że przedstawione propozycje podwyżek 

Dyrektora ZOZ nie znalazło aprobaty wśród grona lekarskiego i pielęgniarskiego, 

zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000 zł może doprowadzić do utraty płynności 

finansowej ZOZ. W związku czym, zapytał jakie w tej chwili należy podjąć 

rozwiązanie, żeby strajk został zawieszony. 

 

Pan Stanisław Malina – Kierownik Szpitala Rejonowego w Kłobucku odniósł się do 

pracy Radnych Rady Powiatu w Kłobucku i powiedział, że wystąpienia powinny być 

lakoniczne i konkretne. Ponadto dodał, że problem służby zdrowia pojawił się w 

1999 roku, gdzie pieniądze z reformy przeznaczonej na leczenie zostały przekazane 

na inwestycje. Następnie zapytał – „ ilu jest Radnych w Paryżu - 20, a w powiecie 

kłobuckim 21, więc gdzie jesteście w stosunku do świata”. 

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że biurokrację Pan Stanisław Malina również 

kształtował, mając na nią ten sam wpływ jak każdy inny na tej sali. Zwrócił uwagę, 

że nie przyjmuje krytyki, zarzutów, które nie zależą od tego grona radnych, 

pełniących mandat konstytucyjny na określonych zasadach. Podkreślił, że wbrew 

temu, czy środowisko lekarskie i pielęgniarskie zaakceptuje warunki Dyrektora ZOZ 

wprowadzić taką formę podwyżki. Wniósł, aby zobowiązać Zarząd Powiatu i 

Dyrekcję ZOZ do wprowadzenia w trybie przepisów podwyżek, na którą jest stać na 

dzień dzisiejszy ZOZ.  
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Pani Gabriela Łacna – Z-ca Dyrektora ZOZ w Kłobucku powiedziała, że straty 

poprzez żądania związków mogą pogrążać ZOZ i doprowadzić do upadłości 

zakładu. Wymieniła zobowiązania ZOZ-u, które należy uregulować jak najszybciej: 

• z tytułu ustawy „203” – 460.000 zł, 

• kredyt w PBK – 2.500.000 zł, z czego rata do końca roku – 250.000 

zł, 

• kredyt w BOŚ – 900.000 zł, 

• zobowiązania wobec wierzycieli i dostawców – 1.200.000 zł, 

• odsetki pracownicze w lipcu – 700.000 zł, 

Ponadto poinformowała, że lekarze są w stanie podpisać porozumienie przy 

wynagrodzeniu w granicy 2.300 – 2.100 – 1.900 zł. Powiedziała, że Dyrekcja ZOZ 

zaproponowała od 100-300 zł netto dla lekarzy i 65 zł dla pielęgniarki.  Zaapelowała, 

żeby wziąć pod uwagę wnioski i skargi społeczeństwa, zawiesić akcję strajkową i do 

1 października 2006, podpisać tą ugodę.  

 

Pani Aleksander Majchrowska – zwróciła uwagę, że jest to kwestia kilku miesięcy, 

ustępstwa powinny płynąć z obu stron. Dodała, że każda restrukturyzacja łączy się 

niestety ze pozbawieniem ludzi pracy. Podkreśliła, że nie jest przeciwna 

prywatyzacji, ale powinna być ona szczególnie uczciwa, a nie tak jak było 

poprzednio, że najlepsze ośrodki przejęli tylko kierownicy, bez pielęgniarek czy 

pozostałych lekarzy. Zapytała, ile jest pieniędzy z NFZ w związku z ustawą „203”, 

które są do odebrania.  

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że prywatyzowanie nie jest naszym celem, 

ponadto ważne jest, aby rozmawiać o prywatyzacji. Następnie powiedział, że jako 

organ założycielski ponosi odpowiedzialność za to co się dzieje z służbą zdrowia. 

Docenił apel Pani Aleksandry Majchrowskiej o zaniechanie protestu. Ponadto 

podkreślił, że mówiąc o zmianie statusu służby zdrowia, najważniejszym elementem 

tego przekształcania musi być zabezpieczony interes pacjenta. 
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Pani Danuta Goławska – zaapelowała, aby związki pielęgniarek przyjęły warunki 

Dyrekcji ZOZ, przyjęły 65 zł podwyżki  i zwiesiły strajk do października. Poza tym 

dodała, że jest grupa ludzi w służbie zdrowia, dla których ta podwyżka nie została 

przewidziana, w związku  z czym zwróciła się z prośbą, aby wziąć tych ludzi pod 

uwagę i dla nich również przewidzieć podwyżki.  Podkreśliła ponadto, że straty 

spowodowane strajkiem niedługo przekroczą już wszelkie podwyżki, ponieważ 

pacjenci z terenu kłobuckiego zaczną korzystać z usług medycznych Częstochowy.  

 

Pan Władysław Serafin – poparł wniosek Pani Danuty Goławskiej i powiedział, że 

należy wziąć pod uwagę pozostałych pracowników służby zdrowia i dla nich 

również tą podwyżkę przewidzieć. Powiedział, że należy rozważyć jaki jest możliwy 

sposób podwyżek dla pozostałej kadry pracowników służby zdrowia.  

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że finansowo ZOZ nie jest w stanie tego 

udźwignąć, poza tym ustawa która jest opracowywana przewiduje podwyżki dla 

wszystkich pracowników i według tej ustawy będą realizowane podwyżki, 

natomiast w tej chwili najważniejszą rzeczą jest wygaszenie strajku, ponieważ z tego 

tytułu są ponoszone wymierne straty. Podkreślił, że w tej chwili podejmowane są 

działania ratownicze służące temu, aby lekarze mogli zaprzestać strajku.  

 

Pan Marian Nowak – powiedział, że Dyrekcja ZOZ jest w sporze zbiorowym z 

dwoma organizacjami związkowymi, dlatego podwyżki zostały przewidziane dla 

lekarzy i pielęgniarek.   

 

Pan Stefan Pawłowski – zwrócił uwagę, że dyskusja trwa trzy godziny i nie zostało 

ustalone żadne stanowisko, które pozwoliłoby rozwiązać ten spór. Odniósł się do 

restrukturyzacji i powiedział, że jest to proces długofalowy i dyskusja w tym temacie 

w dniu dzisiejszym jest nieodpowiednia, natomiast znalazłaby miejsce podczas 

secesji przewidzianej na 26 czerwca. W dniu dzisiejszym priorytetową sprawą jest 

strajk służby zdrowia i należałoby w związku z tym wypracować odpowiednie 

stanowisko, żeby zaradzić i przerwać strajk.  
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Pan Marian Nowak – powiedział, że roszczenia wobec NFZ zostały wycenione na ok. 

5.000.000 zł, zaznaczył, że jest to suma wirtualna, ale nawet gdyby była możliwość 

uzyskania 50-60% tej kwoty to byłoby to satysfakcjonujące. Ponadto dodał, że jeszcze 

żaden ZOZ nie otrzymał zwrotu, mimo, że wyroki już zapadły, dlatego nawet przy 

wygranym procesie ZOZ w tym roku nie otrzyma z tego tytułu pieniędzy. 

 

Pan Krzysztof Nowak – powiedział, że Starostwo może zaciągnąć kredyt na sprzęt, 

doposażenie, nie może zaciągnąć kredytu na płace, czy wynagrodzenia. Dodał, że 

Starostwo jest gotowe poręczyć kredyt w takiej wysokości,  na ile jest w stanie 

udźwignąć ZOZ.  

 

Pan Władysław Serafin –przypomniał, że wszelkie oświadczenie, stanowiska Rada 

Powiatu przyjmuje się w postaci uchwały,  w związku z czym poprosił Komisję 

Uchwał i Wniosków o przygotowanie uchwały zwierającej treść, że Rada Powiatu 

zobowiązuje Zarząd Powiatu w Kłobucku do przygotowania i wdrożenie w życie 

środków finansowych, propozycji przygotowanych przez Dyrekcję ZOZ-u. Dodał, że 

jest to jednostronna propozycja powiatu – „ile jest stać tyle dajemy”, nie 

warunkowana zgodą związków zawodowych, tj. 4 miesiące po 70.000 zł. Zapytał, 

czy Skarbnik Powiatu Kłobuckiego widzi pozytywne możliwości realizacji takiego 

stanowiska. 

 

Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego odpowiedział od strony 

formalno-prawnej, że jeżeli Rada ma podjąć taką uchwałę bez akceptacji Komitetu 

Strajkowego to byłby przeciwko. 

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że propozycja jest adekwatna do możliwości 

finansowych, w związku z czym poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przygotowanie uchwały . 
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Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że to nie jest kwota negocjowana, jest to 

kwota którą wobec problemów służby zdrowia, z inicjatywy Rady Powiatu można 

przeznaczyć na wyposażenia wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek, jest to w 

granicy kondycji finansowej.   Natomiast jest zapowiedź ze wszystkich stron, że jest 

to sprawa do uregulowania przez rząd i podwyżkę dla całej służby zdrowia będzie 

regulował rząd, natomiast ta kwota jest przeznaczona jako regulacja doraźnej 

pomocy na cztery miesiące.  

 

Pani Danuta Kopacka - Księgowa ZOZ w Kłobucku – powiedziała, że  każdy strajk 

przynosi straty, podejmując taką uchwałą należy wziąć pod uwagę, że każdy bank 

musi sprawdzić wiarygodność i wydajność zakładu, może zdarzyć się, że odpowiedź 

banku będzie negatywna wówczas nie będzie pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń.    

Dodała, że ZOZ jest jednostką, która nie ma zdolności kredytowej, w związku z 

czym, żeby uniknąć strat trzeba przerwać strajk, żeby przerwać strajk muszą  

porozumieć się dwie strony, a skoro Komitet Strajkowy opuścił salę obrad to nie jest 

zainteresowany  propozycją Dyrekcji ZOZ. 

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że jest to podwyżka, na którą stać ZOZ i nie 

grozi to zapaścią finansową i poręczenie ZOZ-owi kwoty 350.000 zł nie spowoduje 

utraty płynności finansowej, natomiast każda większa kwota spowodowałaby utratę 

tej płynności. Zaproponował zawieszenie strajku do czasu podjęcia decyzji przez 

rząd, dlatego, że to właśnie będzie podejmował ostateczne decyzje w tym temacie. 

Podkreślił, że nie jest to akt porozumienia z Komitetem Strajkowym, tylko akt dobrej 

woli ze strony Rady Powiatu.  

 

Pan Krzysztof Krawczyk – zwrócił uwagę, że nie widzi sensu podwyżki w takiej 

formie, poza tym Komitet Strajkowy nie występuje przecież przeciwko Radzie 

Powiatu. 

 

Pan Władysław Serafin – odpowiedział, że Komitet Strajkowy wymaga od organu 

założycielskiego 30% podwyżki, Rada Powiatu jest adresatem właściwych roszczeń  
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służby zdrowia powiatu kłobuckiego, natomiast z uwagi, że problem dotknął cały 

kraj, sprawą zajmuje się rząd. Ponownie podkreślił, że skala podwyżek 

proponowana przez radę nie jest zmianą zasady finansowania etatów 

poszczególnych pracowników służby zdrowia, tylko na cztery miesiące rozwiązuje 

w oczekiwaniu na decyzję rządu. Następnie poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

przedstawienie ewentualnego projektu uchwały. 

 

Pan Mieczysław Szewczyk – zwrócił uwagę, że na podstawie dyskusji oraz 

konsultacji ze Skarbnikiem Powiatu Kłobuckiego zaproponował stanowisko, które 

różni się od propozycji Przewodniczącego Pana Władysława Serafina. Następnie 

odczytał w brzmieniu – „ Rada Powiatu zobowiązuje Zarząd Powiatu oraz 

Dyrektora ZOZ w Kłobucku do ponownego przedstawienia Komitetowi 

Strajkowemu zaproponowanej na Sesji Rady Powiatu w dniu 19 czerwca 2006 roku 

wysokości płac / tj. 70.000 zł miesięcznie/ do końca września 2006 roku. Rada 

Powiatu uzasadnia kwotę w/w podwyżki ograniczonymi środkami finansowymi 

ZOZ w Kłobucku”. Zwrócił uwagę, że różnica pomiędzy tym stanowiskiem, a 

propozycją Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczy prowadzenia dalszych 

rozmów z Komitetem Strajkowym, aby nie przyjmować podwyżki płac bez 

porozumienia, która nie zadawala, nie jest zaakceptowana przez związki.  

 

Pan Władysław Serafin – zapytał – „od kiedy Skarbnik prostuje Radnego”.  

Przypomniał, że obowiązkiem Komisji Uchwał i Wniosków jest wykonywanie pracy 

zgodnie ze Statutem, poprosił o przedłożenie projektu uchwały w brzmieniu – „Rada 

Powiatu w Kłobucku upoważnia Zarząd Powiatu w Kłobucku i Dyrekcję ZOZ w 

Kłobucku do wprowadzenia zmiany systemu płac zaproponowanego przez 

Dyrektora ZOZ na okres od 1.06 do 30.09.2006r., projekt proponowanych podwyżek 

przez Dyrektora ZOZ w Kłobucku stanowi załącznik do niniejszego stanowiska” 

 

Pan Krzysztof Krawczyk – zgłosił, aby w projekcie uchwały zobligować Zarząd 

Powiatu do przedstawienia tej uchwały Komitetowi Strajkowemu do następnej Sesji 

Rady Powiatu”. 
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Pan Władysław Serafin – podkreślił, że przedłożone wynagrodzenie podwyżek, na 

jakie jest stać Starostwo zostało przedłożone Związkom Zawodowym i Komitetowi 

Strajkowemu jednak zostały odrzucone, w związku z czym nie należy 

zobowiązywać Zarządu Powiatu do negocjacji czegoś co zostało odrzucone.  

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym jest to propozycja Rady, 

natomiast wczoraj była to propozycja Zarządu Powiatu. 

 

Pan Marek Sawicki – zwrócił uwagę, że jeżeli nadal będzie strajk to pieniądze nie 

zostaną wypłacone, zaproponował przychylnie się do propozycji Komisji Uchwał i 

Wniosków  

 

Pan Władysław Owczarek – zwrócił uwagę, że wniosek Przewodniczącego Rady 

Powiatu jest najbardziej  adekwatny do sytuacji. 

 

Pan Władysław Serafin – zapytał, czy jest to czynność administracyjna, czy z woli 

pracodawcy czynność prawna. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że jest to czynność prawna.   

 

Pan Władysław Serafin – dodał, że jest to forma dodatku na okres czterech miesięcy. 

Poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Głosowało 18 radnych, w tym: 

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

• głosów „ przeciw” - ...................................................................oddano  6 

• głosów „wstrzymujących się” - ...............................................oddano   4 

 

Uchwał Nr 352/XXXVII/2006, została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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AD. p. 12  

Pan Mieczysław Chwałczyk – przypomniał, że zapytanie dotyczyło kontroli przez 

PIP, a także kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego przeprowadzona w 

grudniu w ZOZ-ie. 

 

Pan Marian Nowak -  odpowiedział, że odnośnie kontroli przez PIP zalecenia 

dotyczyły wypłat za dyżury lekarskie, wypłat za ekwiwalent. Protokół kontroli PIP 

jest do wglądu tylko przez Dyrektora ZOZ-u. Natomiast, jeżeli chodzi o wyniki 

kontroli przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe wyniki tej kontroli posiada 

Zarząd Powiatu.  

 

Pan Krzysztof Nowak – dodał, że jeżeli jest taka potrzeba to protokół zostanie 

przedstawiony na następnej sesji.  

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy informacja 

dotycząca konfliktu zaistniałego pomiędzy Dyrektorem ZOZ, a Panem doktorem 

Stanisławem Lewandowskim przedstawiona w punkcie 8 przez Dyrektora ZOZ jest 

wyczerpująca.  

 

Pan Henryk Mach – odpowiedział, że relacje dotyczyły pracownik-pracodawca, w 

związku z czym protokół o wynikach kontroli w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc 

należy przyjąć jako informację do wiadomości.   

 

Rada nie wnosi uwag do informacji Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku o wynikach kontroli w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w 

Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku 
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Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił, aby na następnej sesji uczestniczył radca 

prawny. 

Pan Władysław Serafin – stwierdził, że wniosek jest bezzasadny, ponieważ obsługa 

prawna jest obecna podczas każdej sesji. 

 

Pan Mieczysław Chwalczyk – zwrócił uwagę, że wniosek był skierowany do 

Zarządu Powiatu. 

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że wniosek został skierowany do 

Przewodniczącego Rady Powiatu, który jest organizatorem sesji, a w dniu 

dzisiejszym prawnicy wykonują obowiązki na zewnątrz, w związku z czym nie 

mogli uczestniczyć w sesji.  

 

Pan Henryk Mach – zapytał, co Przewodniczący Rady Powiatu przewiduje w 

punkcie 13 – kolejnej Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że podczas sesji zostaną przekazane dyplomy i 

wyróżnienia ze ciężką pracę i poświęcenie dla wyróżniających się pracowników 

służby zdrowia.   

AD. p.13 

W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1515 

Przewodniczący Władysław Serafin zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

      PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  

                W KŁOBUCKU 

                          Władysław SERAFIN 

Protokołowała 

Magdalena Nowak 
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