
Kłobuck, dnia 24 lutego 2011 roku 
Or.0022.14.2011.VI 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 14/11 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 23 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 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
Wykaz spraw 14 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 

2. Uchwały Zarządu Powiatu: 
  

2.1. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. 
               Ref. Piotr Mach 
         Naczelnik Wydz. IR 

2.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok.     
             Ref. Katarzyna Kurowska                 

                    Skarbnik Powiatu 



 

3. Rozliczenie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. 
Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ 

4. Zapoznanie z treścią odpowiedzi Dyrektora ZOZ Kłobuck na pismo Pani Jadwigi Parkitnej. 
Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ 
 

5. Zapoznanie z treścią pisma PINB w Kłobucku dotyczącego nowego podziału dotacji na rok 2011. 
                   Ref. Izabela Łodej 
                         Naczelnik PINB 

 
6. Sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego w okresie II półrocza 2010 

roku w sprawach należących  do wyłącznej właściwości Zarządu Powiatu.          Ref. Maciej Kuk 
     Naczelnik Wydziału GKN 

 
7.    Gospodarowanie nieruchomościami przez powiatowe jednostki organizacyjne  
       w okresie sprawozdawczym  II półrocze 2010r .                 Ref. Maciej Kuk 

     Naczelnik Wydziału GKN 
 

8. Wniosek Pani Agnieszki Wiszniewskiej o wykup części działki nr 645, zajętej na  
       odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej  ulicy Kościuszki w Opatowie .                   Ref. Maciej Kuk 

     Naczelnik Wydziału GKN 
 

9. Informacja na temat planów reorganizacyjnych Poczty Polskiej         Ref. Henryk Kiepura 
                                                                        Wicestarosta 
 

10. Prośba Dyrekcji ZS Nr 1 w Kłobucku o przeprowadzenie modernizacji lokalnej kotłowni ogrzewającej 
budynek szkoły i warsztatów szkolnych.                       Ref. Maciej Biernacki
          Naczelnik Wydziału EKZ 

 

11. Sprawy różne 
 

 
W/w wykaz spraw został omówiony wg następującej kolejności. 
 
Ustalenia 14 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2011 roku. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 14 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
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Ad. 2. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 2.2.  
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian                   
w planach finansowych jednostek na 2011 rok.  
Wyjaśniała, że zmiany wprowadzone w uchwale dokonane są celem zabezpieczenia środków na realizację 
zadania pn. Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Krzepicach. Dodała, że na dalszą 
realizację inwestycji pozostała nam kwota zaledwie 60.000 zł. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 61/2011                 
dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok. 

      Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad.3. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck przedstawił rozliczenie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej za 
okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Powiedział, że koniec roku 2010 zamyka się stratą w wysokości 
413.195,45 zł, którą spowodowały liczne inwestycje przeprowadzone w 2010 roku na łączną wartość 
3.688.127,07 zł (termomodernizacja szpitala w Krzepicach i Kłobucku, remont Ośrodków Zdrowia w 
Truskolasach, Pankach, Złochowicach i Lipiu i inne). Dodał, że w roku 2010 nastąpił wzrost płac o ok. 400.000 
zł w stosunku do roku poprzedniego. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zapytał ile ZOZ wydał własnych środków na 
przeprowadzone inwestycje. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck odpowiedział, że ok. 1.800.000 – czyli cały zysk z roku 
poprzedniego. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zapytał na jakim poziomie zakłada Dyrektor 
zysk na koniec 2011 roku. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck odpowiedział, że dobrze będzie jeśli na koniec roku ZOZ wyjdzie 
na zero. 
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu zapytała czy jest wybrany biegły rewident, który będzie to 
sprawozdanie badał. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck odpowiedział, że już jesienią 2010 roku biegły rewident został 
wyłoniony i będzie sprawozdanie badał. 
 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, przyjął sprawozdanie finansowe 
ZOZ Kłobuck za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. 
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Ad.4. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck zapoznał członków Zarządu z treścią odpowiedzi na pismo Pani 
Jadwigi Parkitnej. Nadmienił, że po otrzymaniu tej odpowiedzi Pani Jadwiga Parkitna zgłosiła się po 
dodatkowe wyjaśnienia. 
Pan Józef Borecki – członek Zarządu zgłosił uwagę, aby zobowiązać lekarzy pierwszego kontaktu do  
informowania pacjentów o konieczności posiadania karty od specjalisty w sytuacji potrzeby przedłużenia leków 
specjalistycznych przez lekarza pierwszego kontaktu. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zapytał czy na miejsce lekarza 
Majchrowskiego w Przychodni Rejonowej Nr 2 planuje się zatrudnienie innego lekarza. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck powiedział , że w trakcie rozmowy z jednym z lekarzy Szpitala 
Rejonowego w Kłobucku doszliśmy do porozumienia, że będzie on pracował w Przychodni Rejonowej Nr 2                   
w Kłobucku. 
Dyrektor ZOZ dodał, że planuje się zatrudnienie kardiologa w Szpitalu w Krzepicach, ponadto jeśli chodzi o 
Ośrodek Zdrowia w Lipiu to toczą się rozmowy z lekarką, która mogła by podjąć pracę w tym Ośrodku. 
Zaznaczył, że w tej chwili nawet na zastępstwo nie ma osoby. Sytuację komplikuje fakt, że de-facto czterech 
lekarzy nie ma, gdyż trzech z nich robi specjalizację a jedna lekarka przebywa na urlopie macierzyńskim. Jeśli 
chodzi o wypowiedzenia dane pięciu lekarzom to z trzema osobami rozmowy idą w dobrym kierunku, jeden 
lekarz odmówił współpracy a jeden w ogóle nie podejmuje rozmów – sprawa jest w sądzie. 
Pan Marian Nowak powiedział, że stanowiska lekarzy są bardzo zróżnicowane i dlatego wynagrodzenia też 
powinny być zróżnicowane. 
Temat służby zdrowia w kontekście POZ na następny Zarząd. 
 
Ad.5. 
Pani Izabela Łodej – Naczelnik PINB zapoznała członków Zarządu z treścią pisma dotyczącego nowego 
podziału dotacji na rok 2011. Odniosła się do stanowiska Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, dotyczącego braku sprzeciwu ze strony Powiatów w temacie wprowadzenia algorytmu, co nie 
jest zgodne z rzeczywistością. Pani Izabela Łodej powiedziała, że z krytyką algorytmu wystąpiła do ŚWINB, 
Zarządu Powiatu, Starosty Kłobuckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Posła Matyjaszczyka i krzywdzący 
jest zarzut bezczynności w tej sprawie. Dodała, że nie jest też prawdą twierdzenie ŚWINB, że powiaty zostały 
dotknięte nieznaczną redukcją dotacji sięgającą do 10 %, gdyż z obliczeń wynika, że w naszym przypadku 
redukcja ta wynosi 28 %. Wskutek tak drastycznie zmniejszonej dotacji musiała nastąpić redukcja zatrudnienia 
i w tej chwili w PINB zostało 2,5 etatu merytorycznych inspektorów. 
Pan Roman Minkina – Starosta Kłobucki powiedział, że na Konwent Starostów przygotowane będzie 
stanowisko w tej sprawie, do przygotowania którego zobowiązał Panią Sylwię Troninę  - Sekretarza Powiatu.  
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Na ostatnim konwencie 15 Starostów ustaliło, aby nie dofinansowywać PINB, gdyż jest to zadania wojewody, 
ponadto będziemy dążyć do zmiany sposobu naliczania dotacji. 
Pani Izabela Łodej – Naczelnik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku zauważyła, że 
Starosta Częstochowski podpisał porozumienie z PINB na bezpłatne udostępnienie lokalu i obsługę pocztową. 
Pan Roman Minkina – Starosta Kłobucki zapewnił, że Powiat pomoże w sytuacji gdy ŚWINB ostatecznie nie 
zmieni decyzji. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zapytał czy algorytm zastosowany jest 
wobec wszystkich. 
Pani Izabela Łodej – Naczelnik PINB odpowiedziała, że algorytm zastosowany został wobec wszystkich 
Inspektoratów, w wyniku czego powiaty ziemskie straciły, a powiaty grodzkie zyskały na nowym podziale 
dotacji. Dodała, że Inspektorat w Kłobucku jest jednym z nielicznych, gdzie nie ma pomocy ze strony 
samorządu. Na chwilę obecną po zwolnieniach i redukcji wynagrodzeń nadal mamy  tzw. dziurę budżetową,        
w związku z czym w najbliższych dniach wystąpi z wnioskiem do Pana Starosty o obniżenia swojego 
wynagrodzenia. Zaznaczyła, że praca Inspektoratu jest dalece wątpliwa z uwagi na brak kadry, nie jest on w 
stanie zapewnić prawidłowej obsługi. Dodała, że Wojewoda zaproponował łączenie Inspektoratów, jednakże 
nie jest to rozwiązanie racjonalne. 
 
Ad.6. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN  przedstawił sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami 
Powiatu Kłobuckiego w okresie II półrocza 2010 roku w sprawach należących do wyłącznej właściwości 
Zarządu Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego                     
w okresie II półrocza 2010 roku w sprawach należących do wyłącznej właściwości Zarządu Powiatu. 
 
Ad.7. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN  przedstawił informację nt. gospodarowania nieruchomościami 
przez Powiatowe jednostki organizacyjne w okresie sprawozdawczym II półrocze 2010 r. 
Pan Roman Minkina – Starosta Kłobucki powiedział, że w Zespole Szkół w Krzepicach nastąpi dużo zmian, 
gdyż niektórzy najemcy lokali np. P. Kadłubscy mają wybudowany nowy dom w tej samej miejscowości i w tej 
sytuacji musimy znaleźć sposób aby wygasić umowę najmu. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN  powiedział, że wystosowane zostały pisma do dyrektora ZS                     
w Krzepicach o zweryfikowanie, które lokale są faktycznie użytkowane. 
Pani Małgorzata Gworys zapytała o najem lokalu mieszkalnego z poz. 9.6 – Pan. Bolesław Oczkowski, 9.12 – 
Pani Gabriela Łacna w kontekście faktycznego użytkowania. 
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Pan Roman Minkina Starosta Kłobucki nakreślił sprawę zmian w spółce INTER-STOM Kośnik-Majchrowski 
poprzez wystąpienie ze spółki Pana Tomasza Majchrowskiego a zastąpienie jego osoby Panią Majchrowską.  
Zmiany te powodują konieczność ogłoszenia nowego przetargu na najem zajmowanego lokalu z uwagi na 
nowy skład spółki. Zwrócono uwagę na okres obowiązywania umowy najmu i poproszono Pana Naczelnika o 
uzupełnienie informacji o decyzje podjęte w tym temacie.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu wyraził stanowisko aby na następne posiedzenie Zarządu zweryfikować wszystkie 
umowy najmu pod kątem użytkowania i podstaw zawarcia umowy i przeanalizować umowy na czas 
nieoznaczony. 
 
O godzinie 950 Pani Małgorzata Gworys opuściła posiedzenie Zarządu. 
 
Ad.8. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN  przedstawił wniosek Pani Agnieszki Wiszniewskiej o wykup części 
działki nr 645 zajętej na odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej przy ulicy Kościuszki w Opatowie. 
Pan Roman Minkina – Starosta Kłobucki powiedział, że nie ma jednoznacznej decyzji czy tym rowem 
odprowadzane są wody wyłącznie z drogi powiatowej. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN powiedział, że na długości 80m wzdłuż działki położona                     
i zasypana jest rura a na dalszym odcinku aż do cieku wodnego – rów otwarty, którym odprowadzana jest 
woda. Pani Wiszniewska zwraca się o wykup działki zajętej pod odprowadzenie wody na szer. 2 m. 
Pan Roman Minkina – Starosta Kłobucki – zasugerował, aby przystąpić do rozmów z Wójtem Gminy Opatów 
w kwestii uregulowania sprawy.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do zorganizowania spotkania w tym temacie z 
Wójtem Gminy Opatów na dzień 7 marca 2011 r. godz. 1200

 
Ad. 2.1. 
Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. 
Powiedział, że do wycinki jest 105 drzew rosnących na działce Powiatu, które należy usunąć w związku z 
planowaną budową boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012 przy ZS w Krzepicach. Dodał, że 
dzisiejsza uchwała jest początkiem uruchomienia procedur zmierzających do wydania decyzji na wycinkę 
drzew, którą  wyda Burmistrz Krzepic. 
Pan Roman Minkina – Starosta Kłobucki zasygnalizował, że opłata środowiskowa może wynieść                     
ok. 200 tys zł. 
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Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że jeśli kwoty te są tak duże to należałoby 
uruchomić procedury przetargowe celem uzyskania kredytu. 
 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 62/2011                 
z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu. 
Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
Ad.9. 
Pan Henryk Kiepura – Wicestarosta Kłobucki przedstawił informację na temat planów reorganizacyjnych 
Poczty Polskiej. Powiedział, że z funkcjonujących na terenie powiatu 18 placówek zlikwidowano 4. W związku 
z tym, że w 2005 roku Poczta Polska stała się spółką akcyjną, konieczna była i nadal jest racjonalizacja 
kosztów. W najbliższym czasie do przekształcenia jest placówka w Kamyku, Węglowicach i Truskolasach. 
Poczta Polska podejmuje wciąż działania w kierunku powstawania agencji pocztowych, które jak zapewniał 
Dyrektor Poczty – Józef Błaszczeć będą świadczyły te same usługi co placówki pocztowe. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zobowiązał Pan Henryka Kiepurę – Wicestarostę do zredagowania stanowiska w tej 
sprawie. 
 
Ad.10. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Dyrekcji ZS Nr 1 w 
Kłobucku o przeprowadzenie modernizacji lokalnej kotłowni ogrzewającej budynek szkoły i warsztatów 
szkolnych. Powiedział, że na chwilę obecną są trzy kotły o mocy 150 kW, dwa w nich pracują mało-wydajnie w 
konsekwencji czego w szkole jest zimno. 
Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR powiedział , że można ubiegać się w WFOŚiGW o pożyczkę i 
dotację, wymienić te dwa kotły na jeden większy. 
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu zaznaczyła, że rezerwy oświatowej mamy ok. 200.000 zł, której 
braknie na wypłatę wyrównań dla nauczycieli. 
Starosta Kłobucki – Roman Minkina powiedział , że sprawę należy jeszcze raz dogłębnie przeanalizować po 
rozeznaniu możliwości uzyskania pożyczki w WFOŚiGW.  
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Ad.11. 
Sprawy różne 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Rady 
Powiatowej KGW w Kłobucku i Rady Gminnej KGW w Opatowie o wsparcie materialne V Powiatowego Zjazdu 
z okazji Dnia Kobiet. 
Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 1000 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100) na pokrycie kosztów związanych z organizacją w/w imprezy. 
 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Amatorskiej 
Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kłobucku o dofinansowanie rozgrywek turnieju piłkarskiego. 
Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 400 zł (słownie: 
czterysta złotych 00/100) na pokrycie kosztów związanych z organizacją rozgrywek. 
 
 

 
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 Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu 
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