
Kłobuck, dnia 20 stycznia 2011 roku 
Or.0022.7.2011.VI 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 7/11 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 19 stycznia 2011 roku 
 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Minkina Roman   - Starosta  
Kiepura Henryk   - Wicestarosta 
Borecki Józef   - Członek Zarządu Powiatu 
Gworys Małgorzata  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Tronina Sylwia   - Sekretarz Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
Wykaz spraw 7 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 
 

2. Przyjęcie protokołu Nr 6/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 11 stycznia 2011 roku 
Ref. Starosta 

 

3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
3.1. w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2011 rok 

Ref. Skarbnik 
 



3.2. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok 
Ref. Skarbnik 

 

3.3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok 
Ref. Skarbnik 

 

3.4. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok 
Ref. Skarbnik 

 
 

4. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca powstania sporu zbiorowego wszczętego przez 
Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego      Ref. Roman Kudelski 

Wydział EKZ 
 

5. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca wycofania sprzeciwu przeciwko wydaniu decyzji 
przez Burmistrza Kłobucka o warunkach zabudowy na budowę budynku handlowo-usługowego przez 
Państwo Katarzynę i Krzysztofa Bonarewicz              Ref. Jacek Kuźnik 

Wydział GKN 

 
6. Pismo Pani Jadwigi Parkitnej zam. w Kłobucku przy ul. Wyszyńskiego 5/14 dotyczące przywrócenia 

do pracy Pana Tomasza Majchrowskiego na stanowisko lekarza ogólnego pierwszego kontaktu w 
Przychodni Rejonowej Nr 2           Ref. Starosta 

 
 

7. Sprawy różne 
 
 
 
Ustalenia 7 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 stycznia 2011 roku. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 7 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad. 2. 
Przyjęto protokół Nr 6/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 11 stycznia 2011 roku. 
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Ad. 3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 3.1. 
Pani Jolanta Wierus – Wydział Finansowy przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów 
finansowych na 2011 rok. 
Wyjaśniła, że projekt uchwały zakłada zatwierdzenie:  

1. planu finansowego dochodów wg poszczególnych dysponentów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2. planu finansowego wydatków wg poszczególnych dysponentów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 42/2011 z 
dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2011 rok. Wykonanie uchwały 
powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.2. 
Pani Jolanta Wierus – Wydział Finansowy przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. 
Wyjaśniła, że projekt uchwały zakłada zatwierdzenie:  

1. planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,  

2. planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3. planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa i należnych powiatowi, zgodnie z 
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 43/2011 z 
dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej na 2011 rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.3. 
Pani Jolanta Wierus – Wydział Finansowy przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 
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1. zawarciem porozumienia z gminą Wręczyca Wielka w sprawie dofinansowania przebudowy ciągu 
dróg powiatowych Nr 2063S – 2065S – 2064S relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – 
Puszczew w kwocie 1.700.306 zł 

2. zawarciem porozumienia z gminą Lipie w sprawie dofinansowania przebudowy ciągu dróg 
powiatowych Nr 2004S – 2006S – 2007S relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – 
Julianów w kwocie 2.119.500 zł. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 44/2011 z 
dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.4. 
Pani Jolanta Wierus – Wydział Finansowy przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

1. zawarciem porozumienia z gminą Wręczyca Wielka w sprawie dofinansowania przebudowy ciągu 
dróg powiatowych Nr 2063S – 2065S – 2064S relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – 
Puszczew w kwocie 1.700.306 zł 

2. zawarciem porozumienia z gminą Lipie w sprawie dofinansowania przebudowy ciągu dróg 
powiatowych Nr 2004S – 2006S – 2007S relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – 
Julianów w kwocie 2.119.500 zł. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 45/2011 z 
dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2011 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 4. 
Pan Roman Kudelski - Wydział EKZ przedstawił Zarządowi informację Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotyczącą 
powstania sporu zbiorowego wszczętego przez Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia 
Województwa Śląskiego. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku wyjaśnił, że w dniu 30 grudnia 2010 roku otrzymał pismo 
ZZPOZ Województwa Śląskiego o rozpoczęciu sporu zbiorowego ze względu na nieuwzględnione żądania 
podwyżki płac o 30% dla każdego pracownika. 
Dodał przy tym, że pracownicy zakończyli spór po kilku latach. Teraz ponownie go odwiesili. 
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W dniu 23 grudnia 2010 roku otrzymał pismo od Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział 
Terenowy w Kłobucku odwieszające spór zbiorowy z dniem 1.01.2011 roku. Nadmienił przy tym, że OZZL 
również występował o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 30 % dla wszystkich lekarzy 
zatrudnionych w Zespole od 1 stycznia 2011 roku. Związek został poinformowany o braku dodatkowych 
środków finansowych pozwalających na podwyższenie tychże wynagrodzeń. W związku z tym, że nie zostało 
osiągnięte w tym zakresie porozumienie Zarząd Związku Zawodowego Lekarzy odwiesił spór zbiorowy. 
Dla wyjaśnienia Dyrektor dodał, że odbyły się trzy spotkania z lekarzami. Wzorem podpisanego porozumienia 
z pielęgniarkami zaproponowano zróżnicowanie wynagrodzeń tj. uzależnić wynagrodzenie od stopnia 
specjalizacji, zakresu obowiązków. Z chwilą gdy Dyrektor będzie miał podpisane porozumienie z lekarzami w 
tej sprawie wówczas przyjrzy się każdemu z nich z osobna. 
W kwestii dotyczącej pielęgniarek, Dyrektor dodał, że ze względu na wynik spotkań z lekarzami, one 
wstrzymały się z postulatami w sprawie podwyżek. 
Na zakończenie tej kwestii Dyrektor dodał, że w chwili gdy ZOZ będzie miał ujemny wynik finansowy 
spowoduje to przekształcenie go w spółkę, o czym poinformował związki zawodowe. 
 
Podczas omawiania powyższego tematu Dyrektor zwrócił uwagę, że od 1 lipca 2011 roku wchodzą zmiany w 
ustawie o państwowym ratownictwie medycznym co spowoduje, że ZOZ w Kłobucku zostanie podwykonawcą 
Częstochowy i będzie zmuszony do likwidacji 5 etatów dyspozytorskich. W związku z tym, zostało 
przygotowane pismo do Wojewody Śląskiego z zapytaniem kto pokryje koszty reorganizacji. 
Pan Józef Borecki – członek Zarządu zwrócił się do Dyrektora z pytaniem czy będzie brał pod uwagę poziom 
satysfakcji pacjenta przy różnicowaniu wynagrodzeń lekarzy. Na co Dyrektor odpowiedział, że tego typu 
badanie wśród pacjentów jest niewykonalne. 
Pani Małgorzata Gworys – członek Zarządu zapytała Dyrektora czy ma wiedzę, jak się przedstawiają płace w 
innych powiatach. Na co Dyrektor odpowiedział, że z tego co się orientuje to w niektórych są wyższe, a w 
niektórych są niższe. Za przykład podał Szpital w Blachowni gdzie płace są dużo niższe niż w naszym 
Zespole. 
W związku z powyższym pytaniem, Starosta zwrócił się do Dyrektora o przygotowanie statystyki 
porównawczej wynagrodzeń jako materiał posiłkowy podczas rozmów ze związkami zawodowymi. Na co 
Dyrektor odpowiedział, że takich informacji nie da się uzyskać na piśmie. 
Ustalenie: 
Dyrektor Nowak porosił Starostę jako mediatora w rozmowach ze związkami zawodowymi w sprawach 
dotyczących podwyższenia wynagrodzeń. 
Ponadto Zarząd zadeklarował, że również wystosuje pismo do Wojewody Śląskiego w sprawie 
ratownictwa medycznego. 
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Ad. 5. 
Pan Jacek Kuźnik – Wydział GKN przedstawił Zarządowi informację Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotyczącą 
wycofania sprzeciwu przeciwko wydaniu decyzji przez Burmistrza Kłobucka o warunkach zabudowy na 
budowę budynku handlowo-usługowego przez Państwo Katarzynę i Krzysztofa Bonarewicz. 
Wyjaśnił, że Państwo Bonarewicz przedstawili akt notarialny sporządzony przy sprzedaży działki nr 4350/228, 
z którego wynika, że na działce 4350/128 stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego jest ustanowiona 
służebność przechodu i przejazdu w pasie 5 m od punktu granicznego z działką nr 4350/228 wzdłuż ul. 9 Maja 
i długości 12 m w głąb działki. W związku z powyższym ZOZ w Kłobucku wycofa swój sprzeciw. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął informację Dyrektora ZOZ w Kłobucku. 
 
Ad. 6. 
Starosta przedstawił Zarządowi pismo Pani Jadwigi Parkitnej zam. w Kłobucku przy ul. Wyszyńskiego 5/14 
dotyczące przywrócenia do pracy Pana Tomasza Majchrowskiego na stanowisko lekarza ogólnego pierwszego 
kontaktu w Przychodni Rejonowej Nr 2. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku na wstępie stwierdził, że jest zdziwiony faktem wiedzy Pani 
Parkitnej dotyczącej uzasadnienia do wypowiedzenia. 
Następnie wyjaśnił, że Szpital Rejonowy w Kłobucku ma podpisany kontrakt z NFZ na badania wysiłkowe. Pan 
Tomasz Majchrowski jest jedynym lekarzem, który może się podpisywać pod tego typu badaniami. Trzeba było 
wykonać kontrakt na badania, stąd decyzja Dyrektora o wypowiedzeniu umowy Panu Majchrowskiemu w 
Przychodni Rejonowej Nr 2. 
Dodał przy tym, że czterech lekarzy z tejże przychodni złożyło pismo z prośbą o nie przywracanie dr 
Majchrowskiego na swoje stanowisko pracy. 
Dyrektor poinformował również Zarząd, że wypowiedzenie umowy dr Majchrowskiemu nastąpiło przed 
wyborami samorządowymi. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął wyjaśnienia Pana Dyrektora. 
Zważywszy na treść, oba wnioski Pani Parkitnej zostaną przekazane Panu Marianowi Nowakowi - 
Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jako pracodawcy Pana Tomasza Majchrowskiego 
właściwemu do ich rozpatrzenia. 
 
Ad. 7. Sprawy różne. 

1) Pan Józef Borecki – członek Zarządu zwrócił się do Starosty z pytaniem czy jest już wyłoniony 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Stwierdził, że pełniący obowiązki Naczelnika 
Pan Andrzej Kaczmarek należycie wypełnia swoje obowiązki. 
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Ustalenie: 
Przy okazji rozmowy na temat wydziału ROŚ zobowiązano Panią Sekretarz do przygotowania 
informacji dotyczącej pozwoleń wodno-prawnych. 

2) Starosta poinformował Zarząd, że w poniedziałek 24 stycznia br. o godz. 9:00 ponownie jest 
umówiony z kierownictwem PINB w Kłobucku w sprawie dotyczącej trudnej sytuacji w jakiej znalazł się 
Inspektorat. 
Dodał, że zostało mu przedstawione przykładowe porozumienie, które pozwalałoby na wsparcie 
finansowe ze strony Powiatu. 

3) Starosta przedstawił prośbę Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy 
z Komendą Miejską Policji w Częstochowie realizujące program „Bezpiecznie - chce się żyć” 
propagujący zagadnienia bezpieczeństwa na drogach oraz profilaktyki wpływającej na zmniejszenie 
ilości wypadków na terenie kraju o finansowe wsparcie. 
Dodał, że udział w seminarium połączony jest z częścią artystyczną, w której wystąpi zespół De Mono. 
Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 1.000 złotych 
(słownie: tysiąc złotych 00/100 gr) w zamian za 25 kart wstępu. 

4) Starosta poinformował Zarząd, że zamierza wymienić wszystkie drzwi w pokojach znajdujących się na 
parterze siedziby Starostwa. Dodał, że rozmawiał z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w tej sprawie i 
Naczelnik wyraził zgodę.  

5) Zobowiązano Panią Sekretarz do zamówienia wizytówek dla Zarządu. 
  

 
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: 

/- Roman Minkina/ 

/- Henryk Kiepura/ 

/- Józef Borecki/ 

/- Małgorzata Gworys/ 

 

 

 

Protokołowała Katarzyna Sosnowska – Wydział Organizacyjny 
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