
Or.VI.0062-143/10        Kłobuck, dnia 25.05.2010 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 143/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 13 maja 2010 roku 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  
Bardziński Jerzy  - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
Wykaz spraw 143 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 
Ref. Starosta 

 
 

2. Uchwały Zarządu Powiatu: 
2.1. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku na 2010 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 
 

2.2. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Iga Kozacka)                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 



2.3. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Wiktoria Zejler)                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

2.4. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Marek Izydorczyk)                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

2.5. w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego                     Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

2.6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat                        Ref. Maria Lasota 
Wydział GKN 

 
 

3. Sprawa dotycząca dzierżawy lokali usytuowanych w budynku ZOZ Kłobuck  
Ref. Przedstawiciele NZOZ-ów 

 

4. Przedstawienie propozycji podwyżek wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku                       Ref. Zarząd OPZZ Konfederacja Pracy  

 

5. Sprawa dotycząca zaopiniowania lokalizacji drogi łączącej ulicę Jagiełły w m-ci Miedźno z drogą 
powiatową 2027S w m-ci Borowa                              Ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik Wydziału AB 
 

6. Prośba Amatorskiej Ligii Siatkówki o wsparcie finansowe na zakup pucharów, statuetek, nagród i 
dyplomów dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach w sezonie 2009/2010 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 
7. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pana Grzegorza Solucha prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą Zakład Usługowo Transportowy „GREGORY” z siedzibą w Przystajni przy ul. 
Częstochowskiej 34 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy 

Ref. Wicestarosta  
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8. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przeprowadzonej wobec Pana Łukasza Matyja prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą ZPHUT „MATYJA-BIS” z siedzibą w Przystajni przy ul. Nowej 44a w zakresie prawidłowości 
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy 

Ref. Wicestarosta  
 
9. Sprawy różne. 

 
 
Ustalenia 143 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13.05.2010r. 
 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 143 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 3. 
Na wniosek Pani Grażyny Bęś NZOZ „OTO-MEDICUS” Poradnia Otolaryngologiczna na posiedzenie Zarządu 
zostali zaproszeni przedstawiciele NZOZów w sprawie przedłużenia umów dzierżawy pomieszczeń 
usytuowanych w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
Pani Majchrowska ponownie argumentowała przedłużenie umów tym iż, do dnia dzisiejszego nie zwróciły się 
koszty poniesione na uruchomienie działalności (tj. remonty pomieszczeń, sprzęt). 
Zwróciła uwagę na niską wartość kontraktu, która się nie zwiększa w zakresie udzielania świadczeń oraz o 
niewielkiej możliwości pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność z komercyjnego udzielania 
tych świadczeń, ale przede wszystkim w konieczności zachowania ciągłości udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom. Ponadto dodała, że pacjenci przyjmowani są ponad limity za co NFZ nie zwraca 
kosztów. 
Pan Kulej natomiast dodał, że został przez nich przyjęty personel średni, gdzie pielęgniarki mają umowy na 
czas nieokreślony oraz kartoteki pacjentów, u których musi być kontynuowana ciągłość leczenia. 
Pan Goc zwrócił uwagę na fakt, iż pacjenci przyjmowani są w dniu, w którym się rejestrują. W pojedynczych 
przypadkach wyznaczane są późniejsze terminy wizyt. W przypadku gdyby nie zostały przedłużone umowy 
wydzierżawianych pomieszczeń mogłoby dojść do dużej dezorganizacji. 
Na powyższe stwierdzenia Starosta dodał, że sprawa NFZ jest regularnym tematem na Konwencie Starostów. 
Na pytanie na jaki okres wydzierżawić lokale? – Starosta odpowiedział, że na wniosek Dyrektora każdy będzie 
potraktowany indywidualnie. 
W powyższej sprawie Starosta oddał głos Dyrektorowi ZOZ w Kłobucku. 
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Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck poinformował zebranych, iż nie jest możliwe żeby Rada czy 
Zarząd Powiatu podejmowali decyzje niezgodne z obowiązującym prawem. 
Uchwała Nr 150/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad 
wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku narzuca przepisy, które obowiązywały na dzień 1.12.2008 roku. Na argument 
dotyczący podpisania umów przez stomatologów, Dyrektor odpowiedział, że umowy z nimi zostały podpisane 
w połowie 2008 roku czyli przed podjęciem uchwały Nr 150/XXII/2008. 
Co do kwestii niskich kontraktów dodał, że z Narodowym Funduszem Zdrowia trzeba negocjować. 
Pani Jolanta Garus-Kmieć na powyższą wypowiedź Dyrektora odpowiedziała, iż odnosi wrażenie, że na 
przedstawione argumenty lekarzy nie padła ze strony Zarządu żadna pozytywna decyzja. 
Pani Majchrowska dodała, że byli przeciwni prywatyzacji. Poniesione koszty się nie zamortyzowały przez 2,5 
roku, część sprzętu została wydzierżawiona od ZOZu, natomiast reszta została zakupiona za prywatne 
pieniądze. 
Starosta zwrócił uwagę zebranym, iż tematem rozmowy jest przedłużenie umów na kolejny okres. 
Po czym Pan Kulej dodał, żeby porozmawiać o kwocie jaką skłonni są zapłacić za 1 m² wydzierżawianego 
pomieszczenia. 
Pan Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, iż stawka gminy nie wyznacza stawki czynszu za 1 m². Powyższą stawką 
trzeba się tylko kierować przy ustalaniu wielkości czynszu. 
 
 
Ad. 2. Uchwały Zarządu Powiatu. 
Ad. 2.6. 
Pani Maria Lasota przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 
powyżej 3 lat wyjaśniając, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej  z 
dnia 19.04.2010r. w sprawie o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokali w budynku w 
Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5A, lokali gabinetów ginekologicznych w GOZ we Wręczycy Wielkiej, 
Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku, Przychodni Rejonowej w Krzepicach, w Przychodni Rejonowej Nr 1 w 
Kłobucku, GOZ w Pankach i GOZ w Popowie oraz 18 lokali gabinetów stomatologicznych w placówkach ZOZ  
na okres min. 6  lat .  

Z końcem roku 2010 upływa termin obowiązywania umów dzierżawy w/w lokali, w których udzielane są 
specjalistyczne świadczenia zdrowotne przez niepublicznych świadczeniodawców. Kończy się również okres 
umów dla pomieszczeń dzierżawionych przez stomatologów. Sukcesywnie napływają wnioski 
dotychczasowych dzierżawców o przedłużenie umów na kolejne okresy.  
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 509/2010 z 
dnia 13 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat. Wykonanie 
uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
 
Ad. 2.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w 
Kłobucku na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie 
wywozu nieczystości, ścieków, zakupu usług pocztowych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 510/2010 z 
dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku na 2010 
rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 2.2. 

Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Przyznano stypendium artystyczne w dziedzinie muzyki Pani Idze Kozackiej w kwocie 400 złotych na okres 8 
miesięcy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 511/2010 z 
dnia 13 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
 
Ad. 2.3. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Przyznano stypendium artystyczne w dziedzinie plastyki Pani Wiktorii Zejler w kwocie 400 złotych na okres 8 
miesięcy. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 512/2010 z 
dnia 13 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
 
Ad. 2.4. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Przyznano stypendium artystyczne w dziedzinie plastyki Pan Markowi Izydorczykowi w kwocie 200 złotych 
na okres 8 miesięcy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 513/2010 z 
dnia 13 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 

 

Ad. 2.5. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Przyznano dotacje w kwocie 4.000 zł na organizację V Dożynek Powiatowo-Gminnych, organizowanych w 
dniu 22 sierpnia 2010 roku w Dankowie, Gmina Lipie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 514/2010 z 
dnia 13 maja 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie uchwały 
powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
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Ad. 4.  

Pan Krzysztof Bukalski – Wiceprzewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy przy Starostwie Powiatowym w 
Kłobucku odczytał Zarządowi odpowiedź na pismo Or.IV.0716-2/3/10 skierowane do Związku, a dotyczące 
kształtowania się podwyżek pracowników tut. Starostwa w latach 2007-2009. 
Ponadto mając na uwadze przedstawione dane oraz sytuację materialną pracowników Zarząd Związku wniósł 
o wzrost wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 500 zł brutto na jednego pracownika z wyrównaniem od 
stycznia br. 
Przewodnicząca zasugerowała, żeby podczas przyznawania podwyżek wziąć pod uwagę zakres obowiązków 
pracownika, wkład pracy, pełnione funkcje, wiedzę, wykształcenie, wiek, doświadczenie oraz okresową ocenę 
pracownika. 
 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości treść pisma Związku Zawodowego lecz nie traktuje tegoż pisma jako 
elementu negocjacji płacowych. 
 
Ad. 5. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował lokalizację drogi łączącej ulicę Jagiełły w m-ci Miedźno z drogą powiatową 

2027S w m-ci Borowa. 
 
Ad. 6. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Amatorskiej Ligii Siatkówki o 
wsparcie finansowe na zakup pucharów, statuetek, nagród i dyplomów dla wszystkich drużyn uczestniczących 
w rozgrywkach w sezonie 2009/2010. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100). 
 
Ad. 7. 
Zarząd powiatu przyjął treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Grzegorza Solucha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 
Usługowo Transportowy „GREGORY” z siedzibą w Przystajni przy ul. Częstochowskiej 34 w zakresie 
prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 
 
Ad. 8.  
Zarząd powiatu przyjął treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Łukasza Matyja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZPHUT 
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„MATYJA-BIS” z siedzibą w Przystajni przy ul. Nowej 44a w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 
transportu drogowego rzeczy. 
 
Ad. 9. Spraw różnych nie było. 
 
 
 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego - 
Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą 
zgłosić do niniejszego protokołu wniosek o jego sprostowanie 
lub uzupełnienie. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/-Stanisław Garncarek/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Henryk Kiepura/ 

/-Jerzy Bardziński/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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