
Kłobuck, dnia 4 lutego 2011 roku 
Or.0022.10.2011.VI 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 10/11 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 2 lutego 2011 roku 
 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Minkina Roman   - Starosta  
Kiepura Henryk   - Wicestarosta 
Biernacki Maciej  - Członek Zarządu Powiatu 
Borecki Józef   - Członek Zarządu Powiatu 
Gworys Małgorzata  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Tronina Sylwia   - Sekretarz Powiatu 
 
 
Wykaz spraw 10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 
 

2. Przyjęcie protokołu Nr 8/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 25 stycznia 2011 roku 
Ref. Starosta 

 
 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku                       Ref. Sekretarz  



3.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Kłobuckiego za 2010 rok            Ref. Anna Browarska 

Wydział SOK  

 
3.3. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego         Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

3.4. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 
 

4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
4.1. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku 

Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu 
Dróg                 Ref. Tadeusz Pułka  

Dyrektor PZD 
 

5. Sprawy różne. 
1) Informacja dla członków Zarządu Starostwa Powiatowego w Kłobucku w sprawie fatalnego 
postępowania Starosty              Ref. Czesław Gizler 

 
 
 
 
Ustalenia 10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 2 lutego 2011 roku. 
 
Ad. 5. Sprawy różne. 
„….. Pan Gizler - głupie 5 czy 10 minut proszę mi udzielić i dopiero Pan będzie wiedział. 
Starosta – więc tak.  
Pan Gizler - Informację powinien Pan przyjąć. 
Starosta – pozwoli Pan, że przewodniczy dzisiejszemu Zarządu przewodniczący Roman Minkina Starosta 
Powiatu Kłobuckiego i proszę o to, że w odpowiednim momencie ja Panu udzielę głos bo takim moim jest 
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obowiązkiem i proszę przechodzimy do dzisiejszego spotkania. Umieszczam Pana w punkcie 5-tym w 
sprawach różnych. Skarga znaczy inaczej. Skarga to jest czy informacja w końcu?  
Pan Gizler – informacja w tym przypadku. Informacja dla członków Zarządu.  
Starosta – udzielenie informacji dla członków Zarządu.  
Pan Gizler - Starostwa Powiatowego w Kłobucku.  
Starosta - i teraz dalej w jakim temacie.  
Pan Gizler - informacja jest w sprawie fatalnego postępowania Starosty i jego kolegi Pana Karwata.  
Starosta – jeśli fatalne postępowanie to jest skarga to wracamy do meritum. 
Pan Gizler – Nie, nie, nie wracamy do meritum. 
Starosta – dobrze, inaczej. Fatalnego postępowania. Proponuje członkom Zarządu, że przed przyjęciem 
porządku wysłuchamy Pana Czesława Gizlera żeby nie czekał do ostatniego punktu bo znowu będzie uważał 
że to złośliwie robię. 
Pan Gizler – nie chciałbym przeszkadzać i przedłużać.  
Starosta - Więc słuchamy Pana co Pan ma w tej sprawie do powiedzenia. 
Pan Gizler - Proszę Państwa.  
Starosta – proszę na siedząco. 
Pan Gizler – dziękuję, dziękuję. Ja, w tym przypadku chciałem poprosić członków Zarządu bo członkowie 
Zarządu Starostwa Powiatowego w Kłobucku nie są w stanie być na każdym miejscu, w każdym pokoju w 
Starostwie bo po prostu mają dużo swoich obowiązków żeby widzieć co się dzieje i jak się postępuje. 
Pierwszym punktem jest Pan Starosta Miękina.  
Starosta  - Minkina.  
Pan Gizler - Pan Roman.  
Starosta - Minkina nie Miękina tylko Minkina. 
Pan Gizler - dobrze wiadomo o co chodzi i jeśli chodzi po prostu do czasu zatwierdzenia tego Pana na 
stanowisko Starosty i podczas wyborów nie było żadnych przeciwwskazań złego postępowania, zachowania 
wszystko było w porządku okej zachowywał się ten pan jak człowiek jak przystało na urzędnika. Z chwilą 
zatwierdzenia tego Pana na stanowisko Starosty zaczęło się dziać to co było cztery lata temu w tym konflikcie, 
który trwał blisko dwóch lat na sesjach powiatowych i Pan Starosta, może jeszcze dodam wstęp, że ja jestem 
zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, Urząd Powiatowy Pracy w Kłobucku podlega pod 
Pana Starostę Kłobuckiego i dodatkiem głównym jest dla Pana Starosty, że w miarę możliwości Pan Starosta 
Kłobucki Pan Roman powinien danym mieszkańcom w jakiś sposób, chociaż symboliczny, pomagać, a Pan 
Starosta teraz gdy jest na stanowisku cała naprzód ładuje, koniec, zero pracy i tak było cztery lata. Praca jest 
dla jego członków z SLD, dla jego kolesiów i tak dalej, a kto nie należy do SLD zero pracy ……… nie ma 
żadnych nawet Pan Starosta nie chce przyjąć i zachowuje się bardzo arogancko tu można tak podkreślić i po 
prostu traktuje innych obywateli jak psów. Ja uważam, że Pan Starosta jest nie tylko dla obywateli SLD tylko 
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dla wszystkich obywateli mieszkających z całego naszego powiatu. Może ja się mylę, ale po prostu tak 
powinien po prostu obowiązek figurować i tak powinien Pan Starosta postępować ze wszystkimi obywatelami 
nie tylko dla swoich ludzi z SLD i po prostu Pan Starosta nie chce w żaden sposób pomóż nawet ostatnio 
założył embargo, zadzwonił do Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku żeby już o drzewie 
nie ma mowy tylko nawet głupich gałęzi żeby dać zakazał Panu Dyrektorowi pod groźbą zwolnienia Pana 
Dyrektora i Pan Dyrektor nawet głupich gałęzi na opał boi się danej osobie dać, która chce uprzątnąć bez 
kosztów bez niczego i tak dalej. Pan Starosta jest nauczony po prostu, że podam jeden przykład tutaj w ciągu 
tego starostwa ja chciałem wyciąć drzewo tutej na tym placu na parkingu z tyłu, trzy drzewa były i chciałem 
wyciąć drzewo za pozyskany surowiec, za pozyskany surowiec to jest wartość znikoma bo tam metr drzewa w 
obecnym czasie kosztuje 70 złotych no i jedno drzewo niech ma tam 1,5 metra to 100 złotych, a koszt wycinki 
jest bardzo duży no i ja nie mogłem tego drzewa dostać, które ja chciałem wyciąć, uprzątnąć bez zapłaty. Pan 
w tym czasie jako Wicestarosta zatrudnił swoich kolegów i tak dalej dał im prace, zapłacił wysoki rachunek po 
prostu i jeszcze Ci panowie zabrali drzewo. Tak nie można robić. I teraz to samo. Ja chce po prostu czy nie 
chce masowej wycinki jak jest gdzieś jedno czy dwa drzewa jakieś połamane czy zniszczone po prostu żeby je 
po prostu uprzątnąć wyciąć bez zapłaty, tanio i to wychodzi dziesięć razy taniej niż będzie wykonywać jakaś 
firma bo ona wystawi bardzo wysoki rachunek, no to się nie opłaci, że dziesięć razy więcej wychodzi ale Pan 
Starosta tylko ma po prostu prace choćby symboliczne jakieś drzewo nawet gałęzi zakazał Panu Dyrektorowi 
dać. No tak nie może być. Pan Starosta powinien pomagać mieszkańcom Kłobucka, a nie upierać się i tak 
dalej i niszczyć obywateli Kłobucka. Ja wiem, że Pan Starosta ma wysoką pensje, ale inni mieszkańcy też 
chcą żyć, chociaż znikomo, ale też chcą sobie chleb kupić no i tu Pan Starosta nie powinien być Bogiem i 
carem. Następną rzecz po prostu, którą chciałem tu podkreślić bo to jest okropne i tak nie powinno to miejsca 
mieć bo to jest urząd państwowy, każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Kłobucku ma regulamin i jego 
regulamin obowiązuje. Ja kiedyś korzystałem z pomocy po prostu kierowcy Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku bo ten Pan miał lepsze możliwości wejścia na pomnik w Mokrej podczas uroczystości, zrobienia 
zdjęć no i kiedyś jedno zdjęcie od tego Pana po prostu otrzymałem no i mnie się udało tamtego roku zrobić 
ładne zdjęcie jak wieniec trzyma pod pomnikiem w Mokrej ten kierowca no i ja poszłem do pokoju numer 10 
zanieś temu kierowcy zdjęcie. Na szczęście Pana Karwata nie było, ja podaje to zdjęcie Pan Karwat wpada 
otwiera drzwi, służbowo jesteś to jak ja bym był jakimś śmieciem albo coś, służbowo jesteś czy nie otwiera 
drzwi, a to już! - ryknął na mnie i tak ręką. No przecież tak w urzędzie nie może być. Panowie, drodzy Państwo 
członkowie Zarządu, no to już przechodzi wszelkie możliwości. Ja nie chcę tych brudów na sesji wyciągać i 
dlatego przyszłem tu, poprosić członków Zarządu żeby to zmienić żeby w jakiś sposób no chociaż minimalny 
jakiś symboliczny, ludzki tą sprawę członkowie mogli mi pomóc rozwiązać bo tutaj nie komisja rewizyjna tylko 
nad Starostą są członkowie Zarządu, Pan Starosta może wyjść z propozycją obojętnie w jakiej sprawie, ale 
członkowie mogą tą propozycje poprzeć lub odrzucić. Członkowie po to tutaj są z większością głosów mogą 
tutaj albo poprzeć albo odrzucić takie jest prawo ja się tutaj nie dam przegadać a tutaj jak nic mi się nie uda 
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prosić o pomoc to będzie to punkt i cały powiat kłobucki na sesji powiatowej będzie wiedział i ja chciałbym 
dodatkowo, dziękuję za udzielenie głosu i chciałbym dodatkowo jeszcze raz poprosić członków Zarządu żeby 
coś w tej sprawie zrobili żeby Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg nie miał żadnych kłopotów ze strony 
Pana Starosty Kłobuckiego chociaż tam rzadko, symbolicznie ale jakieś gałęzie czy coś chciałem od Pana 
Dyrektora dostać. Uważam, że to nic dużego i nie jest żadna owszem jakby to chodziło o większą ilość drzew 
50 czy coś masowa wycinka to jest coś innego to musi iść na przetarg ale coś symbolicznie jedno drzewo 
które są gdzieś tam połamane czy coś to tutej Pan Starosta Panu Dyrektorowi nie powinien zastraszać i 
szykanować Pana Dyrektora. Dziękuję. 
Starosta - dziękuję za wypowiedź. Zanim przejdziemy do dyskusji pozwolę sobie wyjaśnić pewne szczegóły. 

Dobrze, że jest to wszystko nagrywane bo w odpowiednim momencie trzeba będzie to przekazać do 

odpowiednim służbom bo tutaj jest bardzo dużo pomówień, że szykanuję Pana Dyrektora to nie powinno takie 

padać z ust Pana Czesława Gizlera. To się kwalifikuje na policję do ewentualnego materiału dowodowego.  

Pan Gizler (krzyk) – Panie Starosto, ale proszę nie straszyć głupotami bo ja nie jestem dzieckiem, że Pan jest 
jeszcze dzieckiem nie wylazł Pan z Nitronu do tego stanowiska, nie dorasł Pan do stanowiska Starosty 
Kłobuckiego to niech się Pan zachowuje niech Pan poważnie mówi bo ja nie jestem, ale ja nie jest dzieckiem. 
Drodzy Państwo dziękuje ślicznie bo z tym Panem nie mogę rozmawiać bo jak nie ma podstawowego 
wykształcenia i szczykawek nie pakowałem w Nitronie. Ja mam wykształcenia technik melioracji rolnictwa i 
mam znacznie wyższy poziom inteligencji i nie chciałbym tu zakłócać i psuć atmosfery dzisiejszego zebrania. 
Jeszcze raz dziękuję ślicznie. Do widzenia.”1           
 
 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zwrócił się do Pana Tadeusz Pułki – 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg czy są jakieś przeciwwskazania żeby Pan Gizler mógł wycinać drzewa. 
Na co Dyrektor odpowiedział, że biorąc pod uwagę koszty wycinki to bardziej się opłaca zatrudnić do tego 
Pana Gizlera lecz zgodnie z procedurami powinno się wyłonić firmę, która dane drzewa usunie. 
Starosta dodał, że nie będzie odpowiadał za Pana Gizlera. Nadmienił przy tym, że podczas gdy Pan Gizler 
wycina drzewa ludzie się skarżą. Ubliża tym, którzy chcą wziąć parę gałęzi. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Wypowiedź zacytowana w oryginale. 
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Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 10 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad. 2. 
Przejęcie protokołu Nr 8/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 25 stycznia 2011 roku przełożono na kolejne 
posiedzenie Zarządu. 
 
 
Ad. 3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
Ad. 3.1. 
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
Wyjaśniała, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym               
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego 
określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu. 
Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku został uchwalony przez Radę 
Powiatu w brzmieniu załącznika do uchwały Nr 119/XVIII/2008 z dnia 30 maja 2008 roku i sukcesywnie 
podlega aktualizacji. 
W proponowanym projekcie uchwały; 
1. w Rozdziale 2  „Zasady Kierowania Starostwem” - zaktualizowano zapisy: 
- § 9 w zakresie kompetencji Starosty 
- § 10 w zakresie kompetencji Wicestarosty 
- § 11 w zakresie kompetencji etatowego członka Zarządu 
2. w Rozdziale 9 „Podstawowe zakresy działania wydziałów, oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy” - 
zaktualizowano zapisy: § 61 pkt 2, § 74 ust. 2 pkt 16 i 17 w związku przeniesieniem wykonywania zadań 
wynikających z Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy z Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kłobucku do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
 
Ad. 3.2. 
Pani Anna Browarska – Wydział SOK przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok. 
Wyjaśniła, że zgodnie z art. 38 a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, której zadaniem jest wspomaganie administracji 
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państwowej przy realizowaniu zadań poprawiających stan bezpieczeństwa w powiecie. 
W związku z art. 38 b ust. 3 cytowanej ustawy Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności 
Komisji za rok ubiegły.  
Sprawozdanie Starosty ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
Wicestarosta podkreślił, że w sprawozdaniu nie są ujęte działania związane z brakiem energii, które miały 
miejsce w styczniu 2010 roku oraz nie została ujęta sprawa dotycząca powodzi, która wystąpiła w maju 2010 
roku. 
Zwrócił uwagę, że na moście w Wąsoszu w dalszym ciągu nie jest zamontowany wodowskaz. 
Starosta powiedział, że w obecnej kadencji należy uwzględnić powyższe tematy. 
Wicestarosta zasugerował żeby rozszerzyć działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Podsumowując Starosta poinformował, że po powrocie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego zajmie się sprawą dotyczącą montażu wodowskazu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok. 
 
Ad. 3.3. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego. 
Wyjaśnił, Rada Powiatu w Kłobucku jako organ reprezentujący wszystkich mieszkańców naszego powiatu w 
zakresie ochrony zdrowia oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wyraża swoje 
stanowisko wobec zmian przygotowanych przez Wojewodę Śląskiego wobec Planu Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego w Województwie Śląskim w postaci ograniczenia liczby rejonów 
operacyjnych z 13 do 6, przy jednoczesnym zwiększeniu terytorium rejonów projektowych. Dodał przy tym, że 
planowane rozwiązania nie zostały do tej pory skonsultowane przez Wojewodę Śląskiego z samorządami 
województwa śląskiego, a w szczególności z samorządami powiatowymi, chociaż nowy system ma 
funkcjonować od dnia 1 lipca 2011 roku. 

Podsumowując dodał, że powyższe zadanie jest finansowane przez Wojewodę jednakże wykonuje je Zespół 
Opieki Zdrowotnej. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na 
terenie Województwa Śląskiego. 
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Ad. 3.4. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Wyjaśnił, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nakłada na Radę Powiatu, która utworzyła Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, obowiązek powołania Rady Społecznej, która będzie jej ciałem 
inicjującym i opiniodawczym, a także organem doradczym Dyrektora ZOZ-u. Zgodnie ze statutem Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku kadencja dotychczasowej Rady Społecznej upłynęła wraz z upływem kadencji 
Rady Powiatu, a zatem zachodzi konieczność powołania nowej Rady. W skład Rady Społecznej wchodzą jako 
członkowie przedstawiciele wybrani przez Rady Gmin, przedstawiciel Wojewody oraz jako Przewodniczący 
Starosta w zakładzie utworzonym przez organ powiatu.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 4.1. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
Wyjaśnił, że projekt uchwały zakłada udzielenie pełnomocnictwa Pani Annie Nowickiej – Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Nr 1 w Kłobucku do podpisania wniosku w związku z realizacją projektu stażu w Konkursie 2011 w 
ramach programu Leonardo da Vinci, a następnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z 
realizacją projektu, zgodnie z warunkami umowy, do pełnej wysokości kwoty określonej w umowie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 49/2011 z dnia 
2 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
 
Ad. 4.2. 
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg. 
Wyjaśnił, że w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku stanowiącym załącznik 
do uchwały Nr 339/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany 
polegające na dostosowaniem schematu struktury organizacyjnej do faktycznie istniejącego stanu 
zatrudnienia oraz dostosowaniem zapisów tegoż Regulaminu do zgodnych z innymi przepisami. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 50/2011 z dnia 
2 lutego 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Zarządu Dróg.  
 
Ad. 5. Sprawy różne – ciąg dalszy. 

1) Pan Józef Borecki – członek Zarządu zasygnalizował Dyrektorowi PZD w Kłobucku sprawę dotyczącą 
odwodnienia drogi powiatowej w Starokrzepicach na odcinku od kościoła do cmentarza. 
Dyrektor PZD zaznaczył, że zna problem lecz odwodnienie drogi wymaga wysokich nakładów 
finansowych gdyż rowu nie da się zrobić, a budowa kanału wymaga projektu oraz pozwolenia na 
budowę. 
Starosta podkreślił, że inwestycja musi zostać przeprowadzona za pieniądze gminy. Zwrócił się 
jednocześnie z pytanie do Dyrektora czy można tego typu inwestycje wykonać po wykonaniu drogi.  
Na co Dyrektor odpowiedział, że nie ma przeszkód gdyż nie narusza to konstrukcji drogi. 

2) Pan Józef Borecki – członek Zarządu zwrócił się do Dyrektora Pułki z pytaniem dlaczego zostały 
zabrane płyty, którymi był wyłożony parking koło kościoła. Zaznaczył, że płyty te nie należą do 
powiatu. 
Na co Dyrektor odpowiedział, że to są płyty powiatu. Zostały zabrane i złożone w obwodzie drogowym 
w Przystajni. 
Pan Borecki podkreślił, że płyty miały zostać przekazane na utwardzenie polnej drogi co by 
mieszkańcy mieli lepszy dojazd do swoich domów. 

 
 
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/ 

/- Maciej Biernacki/ 

/- Józef Borecki/ 

/- Małgorzata Gworys/ 

 

Protokołowała Katarzyna Sosnowska – Wydział Organizacyjny 
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