
PROTOKOŁ NR XXXIX/2006 

Z XXXIX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU 

Z DNIA 26 CZERWCA 2006 ROKU 

 

W dniu 26 CZERWCA 2006r. o godz. 1300 w  Urzędzie Miasta i Gminy w 

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

Kłobucku. W obradach uczestniczyło 20 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. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 

6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami. 
 
7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 
 

8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje 
w okresie między sesjami.  

 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 

 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2005. 

 
11. Strajk w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, wystąpienie przedstawicieli 

Zarządu Związku Zawodowego Lekarzy. 
 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w 
Szpitalu Rejonowym w Krzepicach w Pracownię Endoskopii. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie  Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
14. Podziękowania za działalność w zakresie służby zdrowia. 

 
15. Informacja w sprawie podziału Powiatu Kłobuckiego na okręgi, ich numery, granice 

oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze. 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.  

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.  

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kłobucku. 

 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

23. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

23. Zakończenie XXXIX Sesji. 

 

AD. p.1/2 

Obrady rozpoczęto o godz. 13.00 

 

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Serafin. 

Otworzył sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz stwierdził, że posiedzenie Rady 

zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniem ustawy o samorządzie 

powiatowym i Statutem Powiatu. Oświadczył jednocześnie, że zgodnie z listą obecności  
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w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 

radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Nieobecny – Radny – Pan Krzysztof Krawczyk. 

 

Lista radnych powiatu obecnych na XXXIX sesji Rady oraz lista zaproszonych na sesję 

stanowią integralną część niniejszego protokołu. 

 

AD. p.3 

Przystąpiono do ustalania porządku obrad sesji. 

Do przekazanego radnym projektu porządku Pan Władysław Serafin zwrócił się z prośbą na 

wniosek Zarządu Powiatu o wprowadzenie dodatkowych trzech punktów tj. punkt 18 – 

podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok, punkt 19 – 

podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz punkt 20 – podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.  

 

Pan Stefan Pawłowski – zaproponował wprowadzenie punktu 10 w brzmieniu – „Strajk w 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, wystąpienie przedstawicieli Zarządu Związku 

Zawodowego Lekarzy”. 

 

Pan Władysław Serafin – zaproponował, aby wystąpienie nad problemami służby zdrowia 

wprowadzić jako punkt 11.  

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zgłosił wniosek, aby nie wprowadzać do porządku obrad 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kłobucku ze względu na brak możliwości zapoznania się ze  Statutem, który został w 

dniu dzisiejszym przedłożony radnym.  

 

Pan Krzysztof Nowak – Starosta Kłobucki zwrócił uwagę, że nowa ustawa o finansach 

publicznych nakłada na jednostki organizacyjne powiatu obowiązek posiadania Statutu. 

Ponieważ Urząd Pracy w najbliższym czasie będzie kontrolowany, a w tezach do kontroli 

uwzględniony jest również Statut jednostki dlatego wprowadzenie tego punktu pod obrady 
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sesji jest zasadne. Poinformował, że Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt tej 

uchwały i prosi, aby Rada również w dniu dzisiejszym przychyliła się do prośby Pani 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i uwzględniła go w porządku obrad sesji.    

 

Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kłobucku.  

 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

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

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

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano  5 

 
Następnie Pan Władysław Serafin – poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad 

sesji. 

W obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęto do realizacji  porządek obrad.

Tematykę sesji realizowano zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 

 

AD. p.4 

Przewodniczący wniósł o zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady.  Zaznaczył, że ze 

względów technicznych  nie został jeszcze uzupełniony zapis w protokole z XXXVII sesji. 

Dodał, że niniejszy zapis zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.  

 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty w obecności 20 radnych, w tym czterech 

wstrzymało się od głosowania. 

 

AD. p.5 

Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał  

i Wniosków. Zgłoszono trzy kandydatury i jednogłośnie. 

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni: 
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1. Przewodniczący –  Mirosław SZYMANEK 

2. Członek – Jan PRASKI 

3. Członek – Wiesław DRYNDA 

 

AD. p.6 

Przewodniczący Władysław Serafin – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z 

działalności Zarządu z okresu między sesjami oraz z działalności samorządu powiatowego. 

 

Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 24 maja do 26 czerwca 2006 roku 

przedstawił Starosta Kłobucki – Krzysztof Nowak. 

 

Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

AD. p.7 

W punkcie - informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu Pan Władysław Serafin poinformował, że wpływająca korespondencja dotyczyła 

spraw związanych z akcją protestacyjną w służbie zdrowia.  

 

Kopia pisma w załączeniu do protokołu. 

 

AD. p.8/9 

Pan Waldemar Robak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku 

poinformował, że realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej  wyznaczono na dzień 30 maja 

2006 roku kontrolę wydatków na sprzęt medyczny i inwestycje remontowo – budowlane w 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Poinformował, że zespół kontrolny w wyznaczonym 

terminie, nie zastał  wymaganych dokumentów, w związku z czym wyznaczono kolejny 

termin przeprowadzenia kontroli na dzień 6 czerwca 2006 roku. Powiedział, że w drugim 

terminie zespół kontrolujący nie otrzymał dokumentów koniecznych do przeprowadzenia 

kontroli, w związku czym odstąpiono od jej przeprowadzenia. Dodał, że o zaistniałej sytuacji 

powiadomiono Starostę Kłobuckiego, w konsekwencji Komisja Rewizyjna wnioskuje  

Zarządu Powiatu o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w przedmiotowym temacie przez 
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pracowników merytorycznych Starostwa i zobowiązuje do przedstawienia do wyników z 

przeprowadzonej kontroli na sesji.  

 

Pan Mieczysław Szewczyk – poprosił o wyjaśnienie przez Dyrektora ZOZ-u zaistniałej 

sytuacji. Następnie zwrócił się z zapytaniem, jakie w związku z tym Zarząd Powiatu podejmie 

działania. 

 

Pan Władysław Serafin – zaproponował, aby zapytanie Radnego Mieczysława Szewczyka 

umieścić w punkcie – interpelacje i zapytania radnych.  

 

Pan Jan Praski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku 

poinformował, że w dniu 22 czerwca 2006 roku na swoim posiedzeniu podjęli wniosek 

skierowany do Zarządu Powiatu, aby w § 1 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kłobuckiego 

za I półrocze wprowadzić następujący zapis: „ – stan należności i zobowiązań w tym 

wymagalnych”. 

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy wypowiedź Radnego Mieczysława Szewczyka została 

zakwalifikowana jako interpelacja. 

 

Pan Władysław Serafin – ponownie powtórzył, że zapytanie radnego zostało przyjęte jako 

interpelacja.   

 

AD. p.10 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2005. 

 

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił uchwałę 

w sprawie sprawozdania finansowego ZOZ w Kłobucku za 2005 rok.  

 

Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego poinformował, że Zarząd Powiatu 

przeanalizował sprawozdanie za 2005 rok przedłożone przez Dyrekcję ZOZ i odnotował 

straty w wysokości ponad 450.000 zł. Dodał, że jest to strata co prawda mniejsza niż za 2004 

rok, ale potwierdza ona złą kondycję finansową jednostki. Zwrócił uwagę, że sytuacją ZOZ 
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Kłobuck nie jest dobra, a wskaźniki znajdują się poniżej norm zalecanych, jedynie wskaźniki 

rentowności nieco się poprawiły, jednak nadal są niekorzystne.  Stwierdził, że mimo trudnej 

sytuacji finansowej, Zarząd wnioskuje o przyjęcie sprawozdania za rok 2005. Zobowiązuje 

jednak Dyrektora ZOZ do podjęcia niezbędnych działań naprawczych. Wnioski w tej kwestii 

Zarząd sformułował w czterech punktach: 

• prowadzić działalność bieżącą i rozwojową w porozumieniu z organami statutowymi 

Powiatu, w sposób bardziej efektywny, poprawiający wskaźniki ekonomiczne, 

• zaproponować radzie Powiatu, w porozumieniu z Zarządem Powiatu i Radą 

Społeczną ZOZ, rozwiązania restrukturyzacyjne uwzględniając wszystkie możliwości 

wykorzystania rozwiązań strukturalno-organizacyjnych, 

• dbać na etapie negocjacji o maksymalnie korzystne kontrakty z NFZ na kolejne lata, 

w przypadku takich możliwości, renegocjować umowy w trakcie roku, 

• na bieżąco, zgodnie z terminami ustawowymi i uchwałami RP monitorować i 

informować organy Powiatu o działalności organizacyjnej i kondycji finansowej w 

trakcie roku budżetowego. 

 

Pan Mieczysław Szewczyk – odniósł się do zaleceń Zarządu i zwrócił uwagę, że do tej pory 

współpraca pomiędzy ZOZ-em, a Starostwem nie była zadawalająca. Zapytał, jak Zarząd 

widzi polepszenie tej współpracy, przepływu informacji, aby w efekcie ZOZ funkcjonował na 

lepszym poziomie. Następnie zapytał, na czym miałyby polegać rozwiązania 

restrukturyzacyjne, jakie Zarząd widział rozwiązania restrukturyzacyjne formułując to 

stanowisko. 

 

Pan Krzysztof Nowak – Starosta Kłobucki odpowiedział, że jest to Samodzielny Zespół 

Opieki Zdrowotnej, posiadający własną dyrekcję i księgowość, w związku z czym trudno, aby 

Zarząd Powiatu ingerował w sprawy bieżące. Natomiast Zarząd aktywnie uczestniczy w 

pozyskiwaniu dodatkowych środków na zakup sprzętu oraz aktualnie w negocjacjach z 

Komitetem Strajkowym w sprawach płacowych. Poinformował, że nie ma prostej recepty na 

uleczenie problemów służby zdrowia, przygotowanie do restrukturyzacji wymaga wielu 

analiz, dyskusji i takie będą się musiały rozpocząć w najbliższym czasie. 
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Pan Władysław Serafin – poprosił o wyjaśnienie, czy prawidłowo jest to Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, czy Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że jest to Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, jednak 

Samodzielne Publiczne Zespoły Opieki Zdrowotnej powstały na mocy ustawy i w myśl niej 

ZOZ w Kłobucku jest SP ZOZ.   

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zwrócił uwagę, że w Statucie nie ma takiej struktury jak SP 

ZOZ.  

 

Pan Marian Nowak – podkreślił, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jest 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w myśl ustawy. 

 

Pan Mieczysław Szewczyk – zapytał, jak przedstawiałby się wynik finansowy ZOZ, gdyby 3 

lata temu nie została podjęta uchwała w sprawie restrukturyzacji ZOZ w Kłobucku. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że gdyby nie działania restrukturyzacyjne, ZOZ w chwili 

obecnej być może już by nie istniał, a na pewno byłby postawiony w stan likwidacji Ponadto 

w roku 2003 płace lekarzy podstawowego wynagrodzenia kształtowały się poniżej 1.000 zł, 

dodał, że wszelkie środki z zysków są przekazywane na płace i na zobowiązania ustawy 

„203”, natomiast na działalność bieżącą z funduszu pozostaje tyko 25%.  

 

Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał  

i Wniosków o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 353/XXXIX/2006 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

za rok 2005. 
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Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  18 

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

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   1 

 

Uchwała Nr 353/XXXVI/2006 została przyjęta i wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.11 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że w związku z akcją protestacyjną pracowników 

ochrony zdrowia została zwołana sesja nadzwyczajna w dniu 19. 06.2006r., podczas której 

założeniem było porozumienie stron i zawieszenie strajku. Dodał, że na dzień dzisiejszy 

Zarząd Powiatu przygotował na wniosek Dyrekcji ZOZ grupę podwyżek w tych grupach 

zawodowych, które były przedmiotem negocjacji ze związkami zawodowymi. Przypomniał, 

że spór dotyczy dwóch problemów tj. regulacji finansowych, które zależą od Ministra 

Zdrowia, oraz zabezpieczenia wzrostu płac tej grupie służby zdrowia za okres do 1 

października. Ponadto podkreślił, że każdy dzień nie przystąpienia do pracy służby zdrowia 

powoduje straty dla budżetu ZOZ-u w postaci braku środków z Narodowego Funduszu 

Zdrowia.  Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy Starostwo przeznaczyło na regulacje płac 

kwotę ok. 300.000 zł, natomiast w tym okresie w wyniku strajku, budżet ZOZ zmniejszył się 

o kwotę ok. 400.000 zł. Dodał, że stan budżetu w tej chwili jest deficytowy i istnieje bardzo 

duże niebezpieczeństwo, że w przypadku nie osiągnięcia porozumienia między Dyrekcją 

ZOZ, a Komitetem Strajkowym może doprowadzić do likwidacji ZOZ, jego upadłości, 

przekształcenia.  

 

Pan Maciej Niewiński – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego Polskiego Związku 

Zawodowego Lekarzy. „Półtorej godziny uczestniczyłem w spotkaniu z lekarzami i muszę 

powiedzieć, że tak zdeterminowanego środowiska jak tutaj rzadko, w którym mieście 

widziałem, a jeżdżę codzienne po różnych ośrodkach, w różnych miastach. Taka determinacja 

pokazuje tylko jedno, że poziom wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia jest na 

poziomie 1947 roku, czyli w roku w którym padł rozkaz NKWD, że pracownicy ochrony 
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zdrowia, oświaty i na stanowiskach kierowniczych mają być wynagradzani jak najniżej i 

państwo polskie jako jedyne z państw radzieckich konsekwentnie tą politykę realizuje do dnia 

dzisiejszego. Są trzy szczeble do rozwiązania tego problemu, ogniwo pierwsze to jest 

Warszawa sprawa znana, ale brak decyzji, drugi szczebel to NFZ, aby płacił w terminie za 

chorych pacjentów. Państwo jako Radni powinni zapewnić obywatelom tego powiatu opiekę i 

przerwać rządy trwające od 1947 roku do dzisiaj. Apeluje, aby ten lekarz zarabiał 2.400 zł 

brutto, odpowiednie rozwiązania muszą się znaleźć, a jeżeli się nie znajdą to będzie ZOZ, ale 

bez lekarzy.  Jeżeli nie dojdziecie do porozumienia to ten strajk będzie trwał, a to już jest za 

długo. Trzeba z tej sytuacji znaleźć wyjście, zorganizować te środki na te cztery miesiące, 

Dyrektor nic sam nie może zrobić, bo państwo go powołują, państwo go odwołują, państwo 

go kontrolujecie pod względem finansowym. Są tylko 3 powiaty, w których nie doszło do 

restrukturyzacji, przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej w niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotne. Prędzej, czy później będą to musiały zrobić, jednak trzeba się 

zastanowić w jaki sposób”. 

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że wystąpienie Przewodniczącego nie powinno 

upolityczniać sprawy, porównywać rządy do NKWD z roku 1947, zaznaczył, że jest to bardzo 

nieetyczne. Ponadto podkreślił, że wypowiedź Przewodniczącego zmierzała w kierunku 

restrukturyzacji, sprywatyzowania ZOZ-u, co w chwili obecnej jest najmniej istotne.  

Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy priorytetową sprawą jest dojście do porozumienia z 

Komitetem Strajkowym i zawieszenie strajku przez pracowników ochrony zdrowia.  

 

Pan Tomasz Derman -  Przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy – „ Jesteśmy w kraju 

unijnym, ale czy wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia są na poziomie unijnym. 

Pamiętam kiedy Pan robił swoje blokady, a zapewniam, że my potrafimy robić bardziej 

medialne jeżeli będzie taka potrzeba. To jest państwa rola, aby to zmienić, należy poszukać 

pieniędzy, a nawet zaciągnięcie kredytu w tym momencie byłoby lepszym rozwiązaniem, niż 

straty, które są spowodowane strajkiem. Pan za czasów swojej działalności robił blokady, ja 

nie uważam tego za złe i ceniłem Pana, ale nie wierze w to co obiecuje od października rząd, 

dlatego samorząd powinien wziąć sprawy w swoje ręce”. 
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Pan Władysław Serafin – zaproponował, aby przekazać na podwyżki dla lekarzy i 

pielęgniarek większą kwotę, niż zostało pierwotnie zaproponowane.  Dodał, że ze strony 

samorządu nie ma żadnego oporu, aby podwyższyć wynagrodzenia, tydzień temu podczas 

zwołanej nadzwyczajnej sesji temat był rozważany, a nawet to, żeby wynagrodzić 

pozostałych pracowników ZOZ-u w tej materii. Zwrócił uwagę, że budżet Starostwa nie 

wytrzyma oczekiwanych płac. Zaproponował, aby przeanalizować wynagrodzenia 

poszczególnych pracowników i do konkretnego nazwiska dostosować podwyżkę.  

 

Pan Mieczysław Szewczyk – zaproponował, aby sprawę rozstrzygnął Starosta, lub 

Wicestarosta, ponieważ ani Przewodniczący, ani Rada nie jest w stanie tego problemu sama 

rozwiązać, dlatego Zarząd i Dyrektor ZOZ powinny przedstawić możliwe propozycje  radzie, 

aby problem rozwiązać. Zaznaczył, aby nie mieszać polityki w niniejszą  dyskusję, bo 

okazuje się, że powiat od 8 lat to więcej polityki, niż samorządu. Zwrócił się z prośbą, aby 

Zarząd przedstawił jakie przez ten okres zostały podjęte rozmowy, decyzje, działania 

 

Pan Władysław Serafin – poprosił Dyrekcję ZOZ, aby przedłożyła szczegółowo przebieg 

negocjacji, począwszy od pierwszych propozycji, uzgodnień, akceptacji, odrzuceń. Jaka jest 

ostateczna wersja propozycji w poszczególnych grupach. Zapytał, jakie są oczekiwania 

związków, jakie to rodzi skutki dla budżetu. 

 

Pan Marian Nowak -  wyjaśnił, że dyskusja nt. temat prowadzona jest od trzech tygodni. 

Poinformował, że może przygotować taką propozycję, która wprost nie doprowadzi do 

likwidacji zakładu. Zwrócił uwagę, że nie podpisze porozumień w takiej wysokości, jakiej 

żądają lekarze i pielęgniarki, ponieważ wyliczenia finansowe wykazują, że takie podwyżki 

spowodowałyby upadłość zakładu, natomiast związki nie podpiszą porozumień, które zostało 

im przedstawione w pierwotnej wersji.  Ponadto poinformował, że lekarze są w stanie 

podpisać porozumienie przy wynagrodzeniu w granicy 2.300 – 2.100 – 1.900 zł, przy czym 

Dyrekcja ZOZ zaproponowała od 100-300 zł netto dla lekarzy i 65 zł dla pielęgniarki.  Takie 

podwyżki byłyby do udźwignięcia przez ZOZ.  
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Pan Marek Sroka – zapytał, jaka jest kwota maksymalna podwyżek, którą żądają pielęgniarki 

i lekarze. Zaznaczył, że dopiero wówczas można się zastanowić czy i w jaki sposób zdobyć 

pieniądze. 

 

Pan Marek Nowak – odpowiedział, że spełniając żądania związków fundusz płac 

przekroczyłby przychody ZOZ-u. Wynagrodzenie dla lekarza 2.400 zł, dla położnych 1.500 

zł, czyli 152. 000 zł  dla lekarzy i 164. 000 zł pielęgniarki i położne miesięcznie, poza tym 

pensje pozostałych pracowników 100. 000 zł co daje ponad 400. 000 zł.  miesięcznie.  

 

Pan Władysław Serafin – zapytał, jaką kwotą dysponuje ZOZ na podwyżki, a jaką kwotę 

żądają związki.  

 

Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu w Kłobucku poinformował, że w nawiązaniu do 

wypowiedzi Panów Przewodniczących, którzy uczestniczą w sesji zwrócił uwagę, że zgadza 

się ze stwierdzeniem, że jest  to zła polityka zdrowotna, dlatego w tym kierunku powinna 

pójść walka w celu zdobycia tych pieniędzy. Dodał, że Minister Zdrowia obiecał przekazać 

pieniądze w październiku, a do tego czasu z uwagi, że samorząd jest najbliżej i najsłabszy 

zostaje atakowany. Powiedział, że Przewodniczący Pan Maciej Niewiński wskazał z jakich 

możliwości samorząd może służbie zdrowia pomóc i to się zgadza, że samorząd może 

przeznaczyć ZOZ-owi pieniądze  na wydatki inwestycyjne, termomodernizacyjne i w ten 

sposób odciąży wydatki bieżące ZOZ-u. Zwrócił uwagę, że jednak nie każdy ZOZ w tym 

kraju, nie każdy ZOZ w tym województwie jest w takiej samej sytuacji finansowej i akurat 

ZOZ w Kłobucku w tej chwili otrzyma w tym roku pomoc na wydatki inwestycyjne. 

Podkreślił, że ta Rada Powiatu, jak żadna inna od początku istnienia powiatu, podjęła uchwałę  

o zaciągnięciu 1.000.000 zł kredytu na zakupy inwestycyjne ZOZ-u, aby termomodernizować 

szpitale. Dodał, że samorząd nie może w tej chwili zamienić wydatków inwestycyjnych ZOZ-

u na wydatki bieżące ZOZ-u. Pomoc na podwyżki może być tylko i wyłącznie z budżetu 

ZOZ-u i nie może być tak, że koszty tych podwyżek będą większe niż przychody ZOZ-u 

roczne z tytułu z NFZ. Zwrócił uwagę, że lepszym rozwiązaniem byłoby teraz zgodzić się na 

to, na co jest stać ZOZ , a od października domagać się solidnych podwyżek.  

 

Pan Krzysztof Nowak – zwrócił uwagę, że po spotkaniu ze związkami lekarzy wyszedł z 

przekonaniem, że Komitet Strajkowy przyjął tą informację na piśmie, w tym względzie, że 

propozycja została zaakceptowana. Przypomniał, że w grę wchodzą określone środki 
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finansowe i jeżeli ta Rada podejmie takie decyzje, aby zaspokoić te żądania to jest to decyzja 

Rady, czy taki kredyt nie doprowadzi do utraty płynności finansowej. Poprosił o 

przedstawienie ostatecznych propozycji.  

 

Pan Stanisław Malina – wstępem wyjaśnił opuszczenie sesji nadzwyczajnej przez Komitet 

Strajkowy, która miała miejsce 19 czerwca 2006 roku obrad sali,  co w konsekwencji zostało 

odczytane przez niektórych z państwa jako zlekceważenie. Powiedział, że Komitet nie miał 

zamiaru kogokolwiek urazić, ponadto są przyjaźnie nastawieni do radnych, którzy ich 

popierają. Zwrócił uwagę, że zbędnym dodatkiem niektórych wystąpień jest reprywatyzacja 

ZOZ. Tematem wiodącym na dzień dzisiejszy powinno być tylko i wyłącznie rozwiązanie 

sprawy podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia i przerwanie strajku.  Należy zdać sobie 

sprawę kto tak naprawdę jest winien za zaistniałą sytuację i kto powinien ponieść tego 

konsekwencje. Zwrócił uwagę, że reforma z 1999 roku zakładała, że pieniądze z funduszu 

miały być przeznaczone na leczenie, natomiast wydatki inwestycyjne pokrywa organ 

założycielski. Zapytał, ile od 1999 roku organ założycielski zainwestował w ochronę zdrowia, 

ponadto, kto jest odpowiedzialny za sytuację, która wytworzyła się w ochronie zdrowia.  

Następnie  podkreślił, aby w przyszłości nie używać określenia „służba zdrowia”, ponieważ 

pracownicy ZOZ to nie jest służba, tylko ochrona zdrowia. Powiedział, że problem strajku 

należy rozwiązać, nie oskarżać się nawzajem, natomiast próbować znaleźć wyjście.  Dodał, że 

do tej pory strajk przynosi lekarzom tylko i wyłącznie straty, zaproponował spotkanie dwóch 

stron Komitetu z Dyrekcją ZOZ, a Starosta w roli mediatora. 

 

 

Pan Władysław Serafin – zaproponował, że jeżeli jest taka granica możliwości finansowych 

zwiększyć kwotę na podwyżki do kwoty 500. 000 zł, z tym warunkiem, że kwotę ta w całości 

podzielą Związki Zawodowe.  

 

Pani Joanna Kamieniak – Przewodnicząca Komisji Zakładowej „NSZZ” Solidarność w ZOZ 

w Kłobucku wyraziła oburzenie, że niektórzy lekarze twierdzą, że pozostała część personelu 

jest niepotrzebna.  Poinformowała, że ZOZ w Kłobucku nie ma możliwości istnienia bez 

pracowników takich jak laboranci, czy salowe.  Zaznaczyła, że byłoby to bardzo 

niesprawiedliwe, gdyby zostali oni pominięci przy otrzymaniu podwyżki. 
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Pan Marek Sawicki – zwrócił uwagę, że to lekarze i pielęgniarki wypracowują zysk tego 

zakładu i tą pracę należy docenić. Poparł wniosek Przewodniczącego Władysława Serafina, 

aby wnioskowaną kwotę kredytu zwiększyć z  300. 000 zł do 500. 000 zł. 

 

Pani Aleksandra Majchrowska – zwróciła uwagę, że zakład zaczyna się dzielić na tych, którzy 

protestują i na tych, którzy nie protestują. Dodała, że wszystkim pracownikom ta podwyżka 

powinna zostać udzielona. Poza tym można zrezygnować z inwestycji jednej z dróg i 

przeznaczyć te pieniądze na ochronę zdrowia.   

 

Pan Władysław Serafin – podkreślił, że „ostatnie słowo” powinno należeć do związków, jak 

podzielić środki.  Zaznaczył, że jest to radykalne zwiększenie o prawie 100% .  

 

Pan Władysław Owczarek – zaproponował  przegłosowanie propozycji zgłoszonej przez 

Przewodniczącego Władysława Serafina.  

 

Pan Władysław Serafin – zapytał, czy zaproponowana kwota 500. 000 zł jest możliwe do 

przyjęcia w budżecie.  

 

Pani Beata Szczerbak – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek  

i Położnych w ZOZ w Kłobucku – „ może źle zrozumiałam, ale Pan Radny powiedział, że 

chcecie wam dać  500. 000 zł.  Na jednym ze spotkań, kiedy pielęgniarki zapytały w jaki 

sposób możecie nam państwo pomóc, odpowiedzieliście, że nie możecie nam pomóc, bo nie 

macie pieniędzy, a teraz Pan mówi, że możecie dać 500. 000 zł, nie ma tutaj spójności, ale 

jeżeli Państwo są w stanie nam dać 500. 000 zł to jesteśmy się w stanie dogadać”.  

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że w tej sytuacji na podwyżki płac Rada jest w 

stanie przeznaczyć, jako Starostwo, czyli łącznie jako organ i ZOZ kwotę 500. 000 zł. 

Wyjaśnił, że kwota dotyczy zwiększenia kwoty przeznaczonej na wypłaty z 300. 000 zł na 

500. 000 zł dla pracowników ZOZ. Zaznaczył, że przy braku płynności finansowej ZOZ-u 

Starostwo musi poręczyć kredyt i wszystko wskazuje, że granicą maksymalną  jest kwota ok. 

500. 000 zł. Zaproponował, aby oddać niniejszą kwotę Komitetowi Strajkowemu, który 

podzieli sprawiedliwie tę kwotę pomiędzy pracownikami.  

 

Pani Danuta Ligęza – Przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy przy ZOZ  
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w Kłobucku zaapelowała, aby skończyć w tym momencie dyskusje, która zaczyna zmierzać 

w nieodpowiednim kierunku, podobnie jak tydzień temu podczas, której Komitet Strajkowy 

opuścił salę obrad.  Dodała, że do chwili obecnej Starostwo proponowało 100-200-300 zł 

podwyżki dla pracowników, co było upokarzające i nie do przyjęcia. Zaproponowała 

przyjęcie kwoty 500. 000 zł do rozdysponowania na płace dla lekarzy i pielęgniarek. 

 

Pan Marek Sroka – zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu miał wystarczająco dużo czasu, aby 

sprawdzić czy kredyt w wysokości 500. 000 zł jest możliwy do uzyskania. Ponadto 

powiedział, że Starostwo w ramach pomocy finansowej dla ZOZ może pokryć koszty np. za 

leki.  Dodał, że Zarząd Powiatu powinien przygotować radnym pewne propozycje, które 

pomogłyby rozwiązać problem ZOZ.  

 

Pani Danuta Gosławska - Przewodnicząca Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników 

Służby Zdrowia zwróciła uwagę, że podczas strajku lekarzy i pielęgniarek - 85 pozostałych 

pracowników ratownictwa medycznego pracują  ratując życie obywatelom naszego powiatu, 

pracują bez przerwy dzień i noc. Wyraziła oburzenie, że niniejsi pracownicy nie są 

przewidziani do otrzymania podwyżki. Dlatego nie może padać stwierdzenie typu „ nasz, 

wasz ZOZ, czy lekarz musi dostać podwyżkę, inni pracownicy nie”.    

 

Pan Krzysztof Nowak –poinformował, że ustawa nie przewiduje finansowanie leków. 

Zaznaczył, że tylko poręczenie kredytu ZOZ-owi w takim położeniu jak w chwili obecnej jest 

prawnym rozwiązaniem.  

 

Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przygotowanie projektu 

uchwały.  

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że istnieje spór między służbą zdrowia, a radą 

powiatu, ale na podstawie dzisiejszych wystąpień można zauważyć poważny konflikt 

pomiędzy związkami.   

 

Pani Małgorzata Gworys – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Kłobucku zwróciła uwagę, 

że oddzielnie negocjują lekarze, oddzielnie pielęgniarki, zauważalny jest spór pomiędzy 

związkami. Powiedziała, że osobne negocjacje nie wpływają pozytywnie na rozwiązanie 

problemu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ZOZ. 
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Pani Beata Szczerbak – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek  

i Położnych przy ZOZ Kłobuck powiedział, że zarzut jest niesłuszny, pomiędzy związkami 

nie ma konfliktów.  Zapytała, jaką kwotę proponuje się w tej chwili pielęgniarkom. 

 

Pani Danuta Ligęza – zwróciła uwagę, że spór zostanie zakończony w chwili 

wynegocjowania określonych warunków przez wszystkie związki.  

 

Pan Marek Sawicki – zgłosił wniosek o przegłosowanie zaproponowanej kwoty w wysokości 

500. 000 zł.     

 

Pan Stanisław Malina – powiedział, że Starostwo może przekazać ZOZ-owi darowiznę.  

 

Pan Władysław Serafin – poprosił radcę prawnego o pomoc prawną w przygotowaniu 

projektu uchwały.  

 

Pan Henryk Mach – powiedział, że to organ założycielski, czyli Starostwo powinno poszukać 

takich możliwości, żeby te pieniądze przekazać, aby nie zaciągać ponownie kredytu. Należy 

poszukać dróg zasilenia ZOZ-u, jedną z nich jest przekazanie darowizny.  

 

Pan Krzysztof Toczko  - odnosząc się do propozycji Radnego Henryka Macha powiedział, że 

nie może być innego rozwiązania na tym etapie jak tylko poręczenie kredytu, który zaciągnie 

ZOZ. Dodał, że poręczając kredyt ZOZ-owi powiat musi po stronie dochodów wykazać, że 

wypracuje na tą wielkość poręczenia dochody. Możliwości wypracowania dochodów są 

bardzo małe, a jeżeli chodzi o darowiznę to nie ma takiej możliwości.  Zwrócił uwagę, że nie 

można przekraczać przepisów z tego powodu, że ZOZ strajkuje.  

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że dług będzie długiem Starostwa, w przypadku kiedy 

doszłoby do likwidacji ZOZ-u  to Starostwo z urzędu przyjmuje wszystkie  zobowiązania.  

 

Pan Krzysztof Toczko – dodał, że nawet jeżeli ustawa pozwalałby na darowiznę, to skąd 

Starostwo miałoby ją wziąć.  

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy można podwyższyć fundusz założycielski.  
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Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że fundusz założycielski to nieruchomości, majątek 

trwały, kupując środki trwałe, rozbudowując ZOZ zostaje zwiększony fundusz założycielski.   

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że Zarząd odpowiada przed sądem i nie można 

popełnić błędu, zaproponował, aby Komitet Strajkowy wspólnie z Dyrekcją ZOZ 

doprowadził do negocjacji kwoty 500. 000 zł, która zostanie przyjęta w formie uchwały.    

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy poręczeniem kredytu jest nieruchomość przy ul. 

Staszica w Kłobucku.  

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że zabezpieczeniem jest wycena majątku. 

Zaproponował, aby temat pozostawić na tym etapie, pozostawić czas do negocjacji, ale przy 

założeniu, że byłaby to kwota nie mniejsza jak 500. 000 zł. Zwrócił się z prośbą, aby zawiesić 

czynną akcję protestacyjną od dnia jutrzejszego i wówczas na tym tle negocjować. Dodał, że 

kwota wynegocjowana będzie możliwa do uchwalenia przy założeniu, że nie mniej niż  

500. 000 zł. Powiedział, że związki powinny zaostrzyć akcję protestacyjną, nie w stosunku do 

Starostwa, ale w stosunku do rządu. Zaproponował przyjęcie ustalenia, że Rada Powiatu 

upoważnia Zarząd Powiatu i Dyrekcję ZOZ-u do negocjacji nie mniej niż w kwocie 500. 000 

zł. Ponownie zaapelował, aby oddzielić protest ogólnopolski od protestu kłobuckiego, 

odwiesić z dniem jutrzejszym czynną akcję protestacyjną, natomiast podtrzymać akcję 

protestacyjną, solidarną w związku z ogólnopolskim protestem lekarzy i pielęgniarek 

skierowanym przeciwko Ministerstwu Zdrowia. Zaproponował, aby zwiększyć kwotę na 

wypłaty z kwoty 300. 000 zł na 500. 000 zł, a być może jeżeli uznają negocjatorzy za zasadne 

kwotę tą zwiększyć do 550. 000 zł.  

 

Pan Marek Sawicki – zapytał, czy jest realne uzyskanie poręczenia do kwoty  

500. 000 zł.   

 

Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że po stronie dochodów musi być wykazany dochód w 

wysokości 500. 000 zł, ponadto do tej kwoty należy jeszcze dodać poręczenie na koszt 

obsługi tego kredytu tj. ok. 150. 000 zł. natomiast, jeżeli kredyt ma dotyczyć kwoty 500. 000 

zł z kosztami obsługi to wtedy jest to kwota łącznie, co w konsekwencji zmniejsza kwotę 

przeznaczoną na podwyżki. Zwrócił uwagę, że poręczenie stanowi sprzedaż dwóch 
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nieruchomości zawartych w projekcie uchwały przygotowanym w porządku obrad sesji, 

jednak na obecnym etapie do spłaty tego kredytu będzie zobowiązany ZOZ, dopóki ZOZ 

będzie otrzymywał dochody z NFZ dopóty on będzie spłacał ten kredyt.  

 

Pan Marek Sawicki – zapytał ponownie, czy jest realny kredyt w takiej kwocie. 

 

Pan Krzysztof Toczko – odpowiedział, że czym o większą kwotę ZOZ wystąpi do banku, tym 

mniejsze realnie będzie jego otrzymanie, kredyt zaciąga ZOZ w związku z czym bank będzie 

rozpatrywał dokładnie taką możliwość, na etapie 300. 000 zł bank wstępnie wyraził zgodę.  

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała propozycję projektu uchwały  

Nr 354/XXXIX/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii 

podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz 

stanowisko, które stanowi załącznik do uchwały. 

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że propozycje warunkuje się ograniczeniem akcji 

protestacyjnej, a pod tym pojęciem przystąpienie do pracy lekarzy i kontynuowania 

udzielania świadczeń zdrowotnych. Upoważnił Dyrekcję ZOZ i Zarząd Powiatu do negocjacji 

ze związkami w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Głosowało 20 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  16 

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

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   1 

 

Uchwała Nr 354/XXXIX/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pan Władysław Serafin – ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

AD. p.12  
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Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie przekształcenia 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii 

mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach w Pracownię Endoskopii. 

 

Pan Marian Nowak – poinformował, że w Poradni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu 

Rejonowym w Krzepicach wykonywane są również badania kolonoskopowe, co powoduje 

rozszerzenie zakresu wykonywanych przez w/w komórkę badań. W związku z powyższym 

zaistniała konieczność przekształcenia Poradni Gastroskopii w Poradnię Endoskopii. 

Jednocześnie poinformował, iż Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

uchwałą Nr 5/2006 z dnia 14.06.2006r. pozytywnie zaopiniowała przekształcenie Pracowni 

Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach w Pracownię Endoskopii.  

 

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 355XXXIX/2006 w sprawie 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni 

Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach w Pracownię Endoskopii. 

 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  19 

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

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

 

Uchwała Nr 355/XXXIX/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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AD. p.13 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 

w Statucie  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  

 

Pan Marian Nowak – poinformował, że poczynione zostały zmiany w tekście Statutu, jak 

również zmiany w schemacie organizacyjnym zakładu. Wszystkie te zmiany dostosowuje 

zakład do obecnie prowadzonej działalności, Statut porządkują jednostki i komórki 

organizacyjne, aby Statut był przejrzysty i dostosowany do obecnie prowadzonej działalności.  

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, co ulega zmianie w § 14 Statutu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 01.06.2005 roku. 

 
Pan Marian Nowak – odpowiedział, że treść § 14 jest odpowiednikiem zapisu ustawowego tj. 

art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym 

w sposób pełny przedstawia zakres kompetencji Rady Społecznej( w § 1 pkt. 5 Aneksu Nr 4 ).  

 

Pan Henryk Mach –  wyjaśnił, że w § 14 wystąpiły dwie zmiany tj. punkt 1d  w brzmieniu  

- „ Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny 

zakład opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach przyznawania kierownikowi zakładu 

nagród” został zastąpiony punktem 3 w brzmieniu -  „Do zadań Rady Społecznej należy 

przyznawanie Radzie Powiatu w Kłobucku wniosków i opinii w sprawie przyznawania 

nagród Dyrektorowi Zespołu oraz punkt 1e w brzmieniu – „Do zadań Rady Społecznej należy 

przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej wniosków i 

opinii w sprawach rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie 

publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu” został zastąpiony punktem 

2 w brzmieniu – „„Do zadań Rady Społecznej należy przyznawanie Radzie Powiatu w 

Kłobucku wniosków i opinii w sprawach rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zespołu”.  

 

Kopia Statutu z dnia 01.06.2005 roku stanowi załącznik do protokołu.  
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Pan Henryk Mach – odczytał § 2 .pkt 2 Statut („ Bezpośredni nadzór nad działalnością 

Zespołu z upoważnienia Rady Powiatu sprawuje Naczelnik właściwy do spraw zdrowia). 

Zaproponował, aby bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu z upoważnienia Rady 

Powiatu sprawował Zarząd Powiatu. 

 

Pan Marian Nowak – zwrócił uwagę, że decyzja należy do rady, w poprzednim Statucie 

bezpośredni nadzór z upoważnienia rady sprawował Naczelnik Wydziału EKZ – Pan Tadeusz 

Witt.   Dodał, że jeżeli taka będzie decyzja Rady, wówczas należy przedłożyć zmianę do 

zaopiniowanie Radzie Społecznej ZOZ co wiąże się to z  wstrzymaniem uchwały do 

następnej sesji.  

 

Pan Henryk Mach – poprosił o odniesienie się do § 10 Statutu pkt 3. 

 

Pan Marian Nowak – wyjaśnił, że w poprzednim Statucie niezbyt jasno został przedstawiony 

zakres kompetencji dotyczących zastępców dyrektora, oczywiście nadzór nie oznacza 

odpowiedzialności, którą ponosi Dyrektor Zespołu, natomiast jest to zakres kompetencji, aby 

tą działalność nad zamówieniami publicznymi nadzorować.  

 

Pan Henryk Mach – wniósł o dokonanie zmiany w § 14 pkt. 1 w brzmieniu – „ Do zadań 

Rady Społecznej należy przedstawianie ( nie podmiotowi, jak jest zapisane) Radzie Powiatu, 

który utworzył (…)”. 

 

Pan Marian Nowak –zwrócił uwagę, że opracowanie tekstu statutu należy do Rady 

Społecznej, a Rada Powiatu jedynie go zatwierdza i może go nie zatwierdzić jeżeli znajdzie 

jakieś uchybienia merytoryczne.  

 

Pan Henryk Mach – zapytał, dlaczego Dyrektor ds. lecznictwa pozostaje w schemacie 

organizacyjnym, pomimo, że nie ma takiej funkcji.  
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Pan Marian Nowak – odpowiedział, że jest to wymóg ustawowy, z której wynika, że dyrektor 

musi mieć zastępcę d.s lecznictwa, natomiast z chwilą, gdy Dyrektor jest lekarzem 

stanowisko może pozostać nieobsadzone. 

Pan Henryk Mach – odniósł się do § 10 pkt  5 i zapytał jak należy interpretować zapis. 

 

Pan Marian Nowak – odpowiedział, że w ZOZ-ie zostało wydzielone stanowisko – 

pielęgniarka epidemiologiczna. Poinformował, że nadzór nad jej działalnością sprawuje 

przełożona pielęgniarek, według schematu organizacyjnego. 

Pan Henryk Mach  - zwrócił uwagę, że zapis § 17 był bardziej precyzyjny w poprzednim 

Statucie. Ponadto zwrócił uwagę na § 16 i zapytał co w niniejszym dziale się mieści.  

 

Pani Barbara Kosińska – Bus – poinformowała, że treść  Statutu uchwala Rada Społeczna 

ZOZ, a Rada Powiatu tylko Statut uchwalony przez radę Społeczną zatwierdza i albo odmówi 

zatwierdzenia, ponieważ jest niezgodny z prawem, albo zatwierdza.  

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy w związku z tym Rada Społeczna nie ma obsługi prawnej. 

 

Pan Władysław Serafin – odpowiedział, że Rada Społeczna posiada obsługę prawną, ale ma 

inny pogląd niż Radny. Zwrócił uwagę, że kontynuowanie dalszej dyskusji w tym zakresie 

staje się bezcelowe.   

 

Pan Marian Nowak – dodał, że Rada Społeczna uchwaliła Statut zgodny z prawem przepisany 

z ustawy, nie ma w nim żadnych niezgodności prawnych, natomiast sposób sformułowania to 

zupełnie inna sprawa, a Rada Społeczna nie wnosiła o inne sformułowania. 

 

Pan Władysław Serafin – zwrócił uwagę, że Rada nie ingeruje w zapisy o ile nie są one 

sprzeczne z przepisami prawa. Rada nie kształtuje treści, do treści nie może wprowadzić 

żadnych zmian, może wyrazić opinię „tak” lub „nie”, że są wady, które wskazują na źle 

uchwalony Statut. 
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Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionego Statutu. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 356XXXIX/2006 w sprawie 

zatwierdzenia zamian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

 

Głosowało 17 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  16 

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

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   1 

 

Uchwała Nr 356/XXXIX/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.14 

Pan Władysław Serafin – wyjaśnił, że ze względu na zaistniałą sytuację w kłobuckiej służbie 

zdrowia punkt - podziękowania za działalność w zakresie służby zdrowia byłoby  

nieodpowiednim zachowaniem się ze strony rady. Wyraził podziękowania całej służbie 

zdrowia za włożony trud w ratowanie życia ludzkiego i zapewnił, że znajdzie się odpowiednie 

miejsce i czas, aby osoby szczególne, wytypowane przez Związki Zawodowe, Zarząd ZOZ-u 

doczekały się stosownych gratyfikacji, podziękowań, ale w innej atmosferze.    

 

AD. p.15 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie informacji w sprawie podziału Powiatu 

Kłobuckiego na okręgi, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach 

wyborczych do Rady Powiatu w Kłobucku. 
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Pan Krzysztof Nowak – przedstawił informację.  

Kopia informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

AD.p.16 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie  określenia zakresu i 

formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze. 

 

Pan Krzysztof Toczko – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwałę. Poinformował, 

że w uchwale proponuje się określić zakres i formę corocznej informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze – stanowi to wymóg art. 198 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych. Ponadto zaznaczył, że zgodnie z proponowanym zakresem i 

w proponowanej formie Zarząd Powiatu przedstawia Radzie informację o wykonaniu budżetu 

za 6 pierwszych miesięcy każdego roku. 

 

Pan Jan Praski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku 

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w 

zakresie spraw dotyczących budżetu. 

 

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o 

odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 357XXXIX/2006 w sprawie 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego 

za I półrocze. 
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Głosowało 17 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 357/XXXIX/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

AD. p.17 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie  zmian w budżecie 

Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.  

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że w uchwale proponuje się 

zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji 

ogólnej w wys. 680.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu nad rzeką Wartą w m. 

Wąsosz. Ponadto poinformował, że w związku z otrzymanymi środkami zmniejsza się udział 

gminy Pajęczno oraz powiatu Pajęczno w finansowaniu zadania o łączną kwotę 226.000 zł. 

proponuje się również przeznaczyć środki w wys. 102.000 zł na wykonanie projektu 

termomodernizacji budynków Szpitala w Kłobucku i Krzepicach oraz 352.000 zł na 

przebudowę dróg powiatowych i mostu w Wąsoszu (w związku z otrzymaniem środków z 

rezerwy subwencji ogólnej zmienia się przeznaczenie kredytu; kwota 349.249 zł będzie 

przeznaczona na przebudowę dróg powiatowych, natomiast 2.751 zł będzie przeznaczone na 

przebudowę mostu w m. Wąsosz). Ponadto powiedział, że proponuje się zwiększenia planu 

dochodów w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wys. 1.000 zł z jednostek 

sektora spółdzielczego funkcjonujących na terenie Powiatu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie opracowania folderu pt. „Raport o spółdzielczości Powiatu Kłobuckiego”. 

Następnie nadmienił o propozycji dostosowania planu do faktycznej przyznanej kwoty 

dofinansowania projektu Wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu 

Kłobuckiego –zmniejszenie o kwotę 115.656 zł. 

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał  
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i Wniosków o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 358/XXXIX/2006 w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.  

 

 

Głosowało 17 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 358/XXXIX/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

AD. p.18 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.  

 

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że w chwale proponuje się 

zmienić przeznaczenie kredytu zaciąganego w wys. 2.914.740 zł. Ponadto powiedział, że 

zmiana dotyczy kredytu na przebudowę mostu w miejscowości Wąsosz – zmiana z kwoty 

636.385 zł na kwotę 185.136 zł (zmniejszenie o kwotę 451.249 zł), przebudowa dróg 

powiatowych – zmiana z kwoty 1.278.355 zł na kwotę 1.627.604 zł (zwiększenie o kwotę 

349.249 zł), wykonanie projektu termomodernizacji budynków Szpitala w Kłobucku i 

Krzepicach – zwiększenie o kwotę 102.000 zł (nowa pozycja). Ponadto poinformował, że 

wysokość kredytu na zakup sprzętu medycznego (1.000.000 zł) nie ulega zmianie.  

 

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał  

i Wniosków o odczytanie treści uchwały. 
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Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 359/XXXIX/2006 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu.  

 

 

Głosowało 18 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  15 

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

• głosów „wstrzymujących się” - .................................................oddano   3 

 

Uchwała Nr 359/XXXIX/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

AD. p.19 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie  zmian w budżecie 

Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.  

 

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że w uchwale proponuje się 

zwiększenia planu dochodów nie o kwotę 400. 000 zł jak w projekcie uchwały, ale o kwotę 

650.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu w Kłobucku przy ul. Staszica oraz 

strzelnicy w Krzepicach. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na poręczenie spłaty z 

tytułu zwiększenia limitu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym dla  ZOZ w Kłobucku. 

 

Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał  

i Wniosków o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 360/XXXIX/2006 w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.  
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Głosowało 15 radnych, w tym: 

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

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

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

 

Uchwała Nr 360/XXXXIX/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

AD. p.20 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie określenia zakresu i 

formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

Pan Krzysztof Toczko – przedstawił uchwałę. Poinformował, że  w uchwale proponuje się 

określić zakres i formę corocznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej – stanowi to wymóg art. 198 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych. Ponadto dodał, że zgodnie z proponowanym zakresem i w proponowanej formie 

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie informację o wykonaniu budżetu za 6 pierwszych 

miesięcy każdego roku. 

 
Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał  

i Wniosków o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 361/XXXIX/2006 w sprawie 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
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Głosowało 15 radnych, w tym: 

• głosów „za” - ...............................................................................oddano  15 

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

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

 

Uchwała Nr 361/XXXIX/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

AD. p.21 

Pan Władysław Serafin – poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 

 

Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

poinformowała, że obowiązek nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

wynika z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 

Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), obowiązującej od 1 stycznia 2006 roku, art. 238 

ust 2 w/w ustawy wskazuje 30 czerwca br. jako termin dostosowania się do w/w obowiązku. 

Zwróciła uwagę, że do tej pory Powiatowy Urząd Pracy działał w oparciu o regulamin 

organizacyjny, który bardzo szczegółowo określał wszystkie zagadnienia, zadania urzędu 

pracy, w marcu br. został przyjęty tekst jednolity Uchwałą Zarządu tegoż regulaminu. Projekt 

statutu jest ogólny, zawiera te elementy, które przewiduje ustawa, 5 rozdziałów na które 

składają się postanowienia ogólne i postanowienia końcowe.  

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że bardzo istotnym elementem Powiatowego Urzędu 

Pracy jest Powiatowa Rada Zatrudnienia, dlatego Statut powinien precyzować dokładnie 

współprace z Powiatową Radą Zatrudnienia. 
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Pani Małgorzata Szymanek – odniosła się do § 8 pkt 2 ppkt. a, który precyzuje, że Powiatowy 

Urząd Pracy przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje w szczególności z Powiatową 

Radą Zatrudnienia.  

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że Powiatowa Rada Zatrudnienia ma usytuowanie w 

całym procesie, dlatego dokładnie powinny zostać określone ramy tej współpracy. 

 

Pani Małgorzata Szymanek – powiedziała, że ramy tej współpracy określa szczegółowo 

ustawa, ponadto funkcjonuje Rozporządzenie o Radach Zatrudnienia , w których te zadania są 

szczegółowo sprecyzowane.  

 

Pan Mieczysław Chwałczyk – zapytał, czy ustawa o pomocy społecznej precyzuje 

postanowienia do Rady Społecznej ZOZ-u.  

 

Pani Barbara Kosińska – Bus – odpowiedziała, że Statut ZOZ był uchwalany dużo wcześniej, 

zanim ukazało się orzeczenie, że nie wolno powielać zapisów ustawowych.  

 

Pan Marek Sroka – przyznał, że współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Powiatową Radą 

Zatrudnienia przebiega bardzo pozytywnie i dyskusja w tym miejscu jest zbędna.  

  

 Nie zgłoszono pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 
 
 

Przewodniczący Rady – Pan Władysław Serafin – poprosił Komisję Uchwał  

i Wniosków o odczytanie treści uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 362/XXXIX/2006 w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
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Głosowało 15 radnych, w tym: 

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

• głosów „ przeciw” - ....................................................................oddano    1 

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

 

Uchwała Nr 362/XXXIX/2006 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

AD. p.22 

W punkcie odpowiedzi na interpelację i wnioski w celu wyjaśnienia głos zabrał Pan Marian 

Nowak. Interpelacja dotyczyła kontroli wydatków na sprzęt medyczny i inwestycje 

remontowo – budowlane w ZOZ Kłobuck. Poinformował, że w dniu 24 maja 2006 roku został 

powiadomiony, iż w dniu 30 maja 2006 roku zostanie przeprowadzona kontrola Komisji 

rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, której przedmiotem będą wydatki na sprzęt medyczny 

i inwestycje remontowo – budowlane w 2005 roku. Przewodniczący Komisji Waldemar 

Robak prosił w piśmie o zapewnienie warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności 

udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień. Komisja nie 

określiła jakie dokumenty winny być przedłożone do kontroli. W trakcie pierwszego dnia 

kontroli przedstawiono umowy oraz dokumenty prac remontowo – budowlanych dotyczące 

kuchni w Szpitalu Rejonowym Krzepice, pomieszczeń sterylizatornii w Przychodni 

Rejonowej Nr 1 Kłobuck, pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach oraz zakupu 

sprzętu medycznego. Przedstawione dokumenty Komisji nie wystarczyły i od kontroli 

odstąpiono w tym dniu. Poinformował, że Komisja zapowiedziała się na następne spotkanie, 

na które miały być przygotowane dokumenty dotyczące modernizacji Szpitala Rejonowego w 

Krzepicach. Ponieważ modernizacja pomieszczeń trwała od roku 2004 i była kontynuowana 

w roku 2005 przygotowano wszystkie dokumenty, tj. umowy z wykonawcami, protokoły 

odbiorów, dokumentacje przetargową, wykaz wszystkich faktur, kserokopie faktur. 

Podkreślił, że przedstawione Komisji dokumenty dotyczące modernizacji Szpitala również 

nie zostały przez Komisję przyjęte do kontroli, bez jakiegokolwiek merytorycznego 

uzasadnienia. Dodał, że jednym z żądań komisji było skserowanie rachunków, które były do 

wglądu, ponieważ takie działanie niczemu nie służy nie spełnił żądań komisji.   Zwrócił 
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uwagę, że zarzuty o niemożności przeprowadzenia kontroli stawiane przez członków Komisji 

są bezpodstawne, a twierdzenia, że pracownicy ZOZ utrudniali przeprowadzenie kontroli nie 

mają żadnych podstaw.    

 

Pan Władysław Serafin – powiedział, że Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny może się 

poruszać tylko w zakresie przyjętym przez komisje przedmiotu kontroli i na tej podstawie 

szef jednostki przygotowuje dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia.   

 

Pan Henryk Mach – zaznaczył, że jest to nieporozumienie, jeżeli Komisja Rewizyjna udaje 

się w pewnym składzie na kontrolę to dokładnie jest określony zakres tej kontroli. W każdym 

przypadku szef jednostki kontrolowanej wiedział o przeprowadzeniu tej kontroli. Zwrócił 

uwagę, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej i nie zdarzyło się w ciągu tej kadencji, aby 

uczestniczył w kontroli, która nie została przygotowana, tym bardziej, że wcześniej ustalany 

jest  jej termin.  

 

Pan Marian Nowak – zwrócił uwagę, że nie uchyla się od kontroli. Ponadto dodał, że nie 

otrzymał upoważnień, jedynie pismo informujące o przeprowadzeniu kontroli w niniejszym 

zakresie.  

 

Pan Władysław Serafin – zaproponował, aby Dyrektor ZOZ w porozumieniu z 

Przewodniczącym Komisji ustalił  termin i warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i 

we wrześniu zapoznać radnych z wynikami kontroli.  

 

 

AD. p.23 

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych nie zabrano głosu.  
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AD.p.24 

W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1800 

Przewodniczący Władysław Serafin zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

      PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  

                W KŁOBUCKU 

                         Władysław SERAFIN 

Protokołowała 

Magdalena Nowak 
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