
 1

Or.VI.0062-156/10                Kłobuck, dnia 6 sierpnia 2010 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 156/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

Uw dniu 6 sierpnia 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 
Maciej Biernacki                          - Sekretarz Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 

 
 
Wykaz spraw 156 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 
 

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

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 155 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29.07.2010r. 
Ref. Starosta  
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3. UUchwały Zarządu PowiatuU: 
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia 

czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach           Ref. Starosta 

 

3.2. w sprawie zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom, w trybie bezprzetargowym, 
pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na udzielanie 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii na 
okres 3 lat                 Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
 
 

4. Dotyczy przedłużenia umów dzierżawy lokali dla poradni specjalistycznych  
Ref. Przedstawiciele NZOZ 

Ref. Starosta 
 

5. Prośba Stowarzyszenia Razem Łatwiej o pomoc finansową dla mieszkańców gminy Czechowice-
Dziedzice               Ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz. Or 

 
6. Prośba MOK w Kłobucku o dofinansowanie XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego „Nad Okszą” 

Ref. Tomasz Wałęga 
Naczelnik Wydz. Or 

 
7. Informacja ZOZ w Kłobucku w związku z pismem lekarzy Oddziału Chorób Wewnętrznych z dnia 

22.07.2010 roku, dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Kłobucku            Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
 

8. Sprawy różne. 
 
 
 

W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane według następującej kolejności. 
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Ustalenia 156 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6.08.2010r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 156 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 155/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29.07.2010 roku. 
 
Ad. 3.1. 
Pan Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia członków 
Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Wyjaśnił, iż zmiana uchwały dotyczy wyznaczenia i upoważnienia Pana Romana Minkinę – Wicestarostę 
Kłobuckiego oraz Pana Henryka Kiepurę – członka Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację 
budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 569/2010 z 
dnia 6 sierpnia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w 
Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
 
 
Ad. 7. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku przedstawił Zarządowi wyjaśnienia w związku z pismem z dnia 
22.07.2010 roku skierowanym do Zarządu Powiatu przez lekarzy Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala 
Rejonowego w Kłobucku. 
W piśmie tym lekarze wskazują na szereg nieprawidłowości, które ich zdaniem zaistniały podczas 
przeprowadzania konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego 
w Kłobucku.  
Zarząd przyjął wyjaśnienia Dyrektora ZOZ w tej sprawie. 
Dyrektor poinformował również Zarząd, że na stanowisko Ordynatora został wybrany lek.med. Pan Ryszard 
Paczkowski, dodał również, że wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się 
do właściwego podmiotu, który ogłosił konkurs, w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową 
kandydata na stanowisko objęte konkursem. 
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Ad. 4. 
Na posiedzenie przybyli przedstawiciele NZOZ (wg załączonej listy obecności). 
Starosta na wstępie zadał pytanie czy przedstawiciele NZOZ-ów chcieliby wnieść nowe argumenty w sprawie 
dotyczącej przedłużenia umów dzierżawy lokali dla poradni specjalistycznych. 
Pani Grażyna Bęś – przeczytała artykuł zamieszczony w gazecie „lubelskiej” odnoszący się do przedłużonych 
umów dzierżawy w tamtejszych Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, zadając przy tym pytanie 
dlaczego w tamtym regionie można przedłużać umowy, a w naszym nie? 
Na co Starosta odpowiedział, że Zarząd nie może brać pod uwagę tego o czym piszą w gazetach. 
Pani Aleksandra Majchrowska zwróciła się z zapytaniem czy Pan Dyrektor Nowak zwrócił się do Zarządu z 
wnioskiem o przedłużenie umów dzierżawy dla poradni specjalistycznych? 
Starosta wyjaśnił, że Dyrektor złożył wniosek do Zarządu o wyrażenie zgody na wydzierżawienie 
dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym pomieszczeń ZOZ Kłobuck z przeznaczeniem na 
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Dodał, że Zarząd podejmie decyzje po rozpoznaniu 
całej sytuacji w tym zakresie, o czym poinformuje zainteresowanych. 
Innych argumentów nie zgłoszono. 
 
Ad. 3.2. 
Na prośbę Przewodniczącego Zarządu wszyscy obecni nie będący członkami Zarządu opuścili salę obrad na 
czas głosowania. 
W nawiązaniu do ad. 4, Starosta przedstawił pozostałym członkom Zarządu projekt uchwały w sprawie zgody 
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz 
świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, a następnie poddał uchwałę pod głosowanie: 
Głosował  5 członków Zarządu, w tym: 

• głosów „za” …………………………….. oddano 1 

• głosów „przeciw” ………………………. oddano 3 

• głosów „wstrzymujących się” ………… oddano 1 

W wyniku głosowania Zarząd nie wyraził zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym dotychczasowym dzierżawcom pomieszczeń, w których udzielane są 
specjalistyczne świadczenia zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii.  

Po głosowaniu Starosta poinformował przedstawicieli NZOZ-ów, że Zarząd podjął decyzję o nie wyrażeniu 
zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie pomieszczeń dotychczasowym dzierżawcom. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 570/2010 z dnia 6 sierpnia 
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2010 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom, w trybie 
bezprzetargowym, pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z przeznaczeniem na 
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu 
stomatologii na okres 3 lat. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kłobucku.  
 
Ad. 5. 
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Or. przedstawił Zarządowi prośbę Stowarzyszenia Razem Łatwiej o 
pomoc finansową dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, których dotknęła tegoroczna powódź. 
Ustalenie: 
Zarząd nie widzi aktualnie możliwości przekazania środków finansowych na pomoc dla powodzian ze 
względu na wcześniej podjętą uchwałę Nr 281/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 sierpnia 
2010 roku dotyczącą pomocy finansowej dla Gminy Dwikozy . 
 
Ad. 6. 
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Or. przedstawił Zarządowi prośbę MOK w Kłobucku o 
dofinansowanie XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego „Nad Okszą”. 
Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 800 złotych (słownie: 
osiemset złotych 00/100 gr) na koszty związane z organizacją festiwalu. 
 
Ad. 8. 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 Organizacyjny 


