
Kłobuck, dnia 18 marca 2011 roku 
Or.0022.16.2011.VI 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 16/11 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 15 marca 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 16 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 13/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 17 lutego 2011 roku 
Ref. Starosta 

3. Przyjęcie protokołu Nr 14/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 23 lutego 2011 roku 
Ref. Starosta 

4. Przyjęcie protokołu Nr 15/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 10 marca 2011 roku 
Ref. Starosta 



5. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
5.1. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku 
Ref. Wiesława Desperak 

Kierownik PCPR  

 
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu 

Kłobuckiego           Ref. Sekretarz 
 

5.3. w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na używanie herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu 
Kłobuckiego           Ref. Sekretarz 

 
5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”      Ref. Sekretarz 
 
 

6. Uchwały Zarządu Powiatu: 
6.1. w sprawie zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy               Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN  
 

6.2. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Ref. Starosta 

 
7. Przyjęcie Planu Kontroli na 2011 rok        Ref. Sekretarz  

 
8. Odwołanie od wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowy budynku szpitala – 

oddziału ginekologiczno-położniczego         Ref. Małgorzata Krupa 
Naczelnik Wydz. AB 

 

9. Informacja Dyrektora ZS w Krzepicach dot. wykorzystywania na cele mieszkaniowe wynajmowanych 
lokali mieszkalnych w budynku byłego internatu                 Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 

10. Punkt Interwencji Kryzysowej            Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydz. EKZ 
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11. Prośba Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku o uczestnictwo w projekcie „Bezpieczny Senior” 
poprzez pokrycie kosztów drukowania ulotek           Ref. Tomasz Nowak 

Naczelnik Wydz. SOK 
 

12. Sprawy różne 
 
 
Ustalenia 16 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 marca 2011 roku. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 16 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad. 2. 
Przyjęto protokół Nr 13/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 17 lutego 2011 roku. 
Ad. 3. 
Przyjęto protokół Nr 14/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 23 lutego 2011 roku. 
Ad. 4. 
Przyjęto protokół Nr 15/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 10 marca 2011 roku. 
 
Ad. 5. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
Ad. 5.1. 
Pani Wiesława Desperak – Kierownik PCPR w Kłobucku przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku. 

Wyjaśniła, że przyznane środki finansowe z PFRON dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadań określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych wynoszą ogółem 889. 469 zł. 

I. Rehabilitacja społeczna ogółem: 838.469 zł. 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 
66.500 zł. 
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze -  
- 150.129 zł., w tym: 
osoby dorosłe - 120.129 zł 
dzieci i młodzież - 30.000 zł. 
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- 30.000 zł. 

 3



4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 591 840 zł. 
II. Rehabilitacja zawodowa ogółem: 51.000 zł. 

1. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 3.000 zł 
2. Finansowanie usług i instrumentów rynku pracy – 48.000 zł. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku. 
 
Ad. 5.2. 
Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego. 
Wyjaśniła, że w proponowanym projekcie uchwały zaktualizowano zapis § 7 uchwały Nr 117/XVIII/2008 Rady 
Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci 
Powiatu Kłobuckiego.  
W poprzednim brzmieniu tego paragrafu Rada Powiatu mogła wyrazić zgodę na używanie herbu powiatu na 
przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i reklamowych. 
W związku z napływającymi wnioskami różnych instytucji o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu 
Kłobuckiego  na odznakach, wizytówkach i dokumentach nie będących przedmiotami przeznaczonymi do 
celów handlowych i reklamowych należało zapis ten zmienić. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia 
projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego. 
 
Ad. 5.3. 
Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia do wyrażania 
zgody na używanie herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego. 
Wyjaśniła, że proponowany projekt uchwały zakłada udzielenie Zarządowi Powiatu w Kłobucku upoważnienia 
do wyrażania zgody na używanie herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego. 
Zapis § 7 uchwały Nr 117/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia 
projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego stanowi, że Rada Powiatu w  Kłobucku lub 
upoważniony przez nią organ może udzielić zgody na używanie herbu. 
W związku z napływającymi wnioskami instytucji o wyrażenie zgody na używanie herbu, flagi, baneru i 
pieczęci Powiatu Kłobuckiego, celem usprawnienia pracy proponuje się udzielenie upoważnienia dla Zarządu 
Powiatu w Kłobucku do załatwiania w/w spraw. 
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Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na 
używanie herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego. 
 
Ad. 5.4. 
Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie 
przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 
Wyjaśniła, że w proponowanym projekcie uchwały zmianie ulega zapis § 1 pkt 2 uchwały Nr 145/XXII/2008 
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” wskazujący osoby upoważnione do 
reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek 
Śląska”. 
W związku ze zmianą składu osobowego Rady Powiatu w Kłobucku proponuje się wyznaczyć nowych 
przedstawicieli do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w strukturach w/w Stowarzyszenia. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia 
Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 
 
Ad. 6. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 6.1. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie zgody na 
zmianę decyzji o warunkach zabudowy. 
Wyjaśnił, że treść uchwały zakłada wyrażenie zgody na zmianę decyzji Burmistrza Kłobucka nr GRB 
7331/50/06 z dnia 24 listopada 2006r. zmienionej decyzją nr GRB 7331/50-8/06/07 z dnia 22 listopada 2007r. 
o warunkach zabudowy dla działki nr 4350/228 o pow. 358 m2, położonej w Kłobucku przy ul. 9-go Maja, 
stanowiącej własność Katarzyny i Krzysztofa małż. Bonarewicz. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 68/2011 z dnia 
15 marca 2011 roku w sprawie zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy. Wykonanie uchwały 
powierzono Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
 
Ad. 6.2. 
Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. 
Działając na wniosek Dyrektora ZOZ w Kłobucku postanawia się wyrazić zgodę na usunięcie drzew tj. 
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- liściaste o obwodzie pni 120, 16, i 130 cm – 3 szt. 
rosnących na terenie działki nr ewid. 663/2 położnej w Przystajni przy ul. Powstańców Śląskich 7 stanowiącej 
własność Powiatu Kłobuckiego, będącej w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 69/2011 z dnia 
15 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
Podczas omawiana powyższego punktu Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku poinformował Zarząd, 
że otrzymuje sprzeczne informacje dotyczące Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wyjaśnił przy tym, że 
Wiceminister Zdrowia nakazuje tworzenie CPR, natomiast Minister Zdrowia nakazuje likwidacje tegoż 
Centrum. 
 
Poinformował również o budowie gazociągu w Złochowicach. Zaznaczył przy tym, że sieć przebiega przez 
działkę Ośrodka Zdrowia w Złochowicach. 
 
Przypomniał, że trwają prace nad regulacją działek przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku. 
 
Pani Małgorzata Gworys – członek Zarządu zwróciła Dyrektorowi uwagę na nieutwardzony wjazd do Ośrodka 
Zdrowia w Truskolasach. 
Wspólnie ze Starostą ustalono, że PZD udostępni ZOZ jedną przyczepę frezu dla utwardzenia wjazdu do 
Ośrodka. 
 
Pan Józef Borecki – członek Zarządu zadał pytanie Dyrektorowi na jakim etapie są prace w Szpitalu 
Rejonowym w Krzepicach oraz zapytał o Ośrodek Zdrowia w Starokrzepicach. 
Dyrektor odpowiedział, że do 31 marca br. projektant ma zakończyć prace nad dokumentacją remontu całości 
Szpitala wewnątrz. 
Na pytanie dotyczące Ośrodka w Starokrzepicach Dyrektor odpowiedział, że jest problem ze względu na 
współwłasność z Gminą Krzepice. Dodał przy tym, że zostało wystosowane pismo do Burmistrza Krzepic o 
partycypowanie w kosztach remontu Ośrodka.  
Pan Borecki zwrócił uwagę, że Ośrodki Zdrowia w Krzepicach, Starokrzepicach i Zajączkach były 
dofinansowywane przez Gminę. Na co Dyrektor odpowiedział, że ZOZ nie otrzymał żadnej darowizny. 
Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora wynika, że Kierownik Ośrodka nie ma prawa podpisywać się pod 
żadnymi dokumentami dotyczącymi działalności ZOZ w Kłobucku. Leży to tylko i wyłącznie w kompetencji 
Dyrektora ZOZ. 
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Starosta zobowiązał Zespół Opieki Zdrowotnej do przygotowania informacji jakie prace zostały 
wykonane i w którym Ośrodku Zdrowia. 
 
Na pytanie Pana Boreckiego dotyczące fizjoterapii w Starokrzepicach, Dyrektor poinformował, że przez 3 lata 
nie było fizjoterapii w Krzepicach. Po remoncie Szpitala w Krzepicach, Starokrzepice zostaną odciążone. 
Dodał ponadto, że kontrakt w tym roku został zwiększony i w związku z tym zostanie z dniem 1 kwietnia br. 
zatrudniony drugi fizjoterapeuta. 
W kwestii budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Dyrektor poinformował, że nie ma 
możliwości budowy tegoż podjazdu ponieważ nie pozwala na to teren. 
 
Ad. 7. 
Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi Plan Kontroli Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2011 rok. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął Plan Kontroli na 2011 rok. 
 
Ad. 8. 
Pani Małgorzata Krupa - Naczelnik Wydziału AB przedstawiła Zarządowi przygotowaną treść odwołania od 
wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowy budynku szpitala – oddziału ginekologiczno-
położniczego. 
Wyjaśniła, że Burmistrz Kłobucka wydał decyzję zgodną z wnioskiem inwestora mimo zastrzeżeń składanych 
przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, dysponenta terenu, którego właścicielem jest Powiat Kłobucki, Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, będący użytkownikiem terenu oraz mimo odmowy uzgodnienia przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. 
Dodała przy tym, że w niniejszym odwołaniu Zarząd podtrzymuje wszystkie swoje uwagi skierowane do 
Burmistrza Kłobucka w piśmie z dnia 25.01.2011 roku oraz wskazuje na zagadnienia, które mimo obowiązku 
ustawowego nie zostały rozstrzygnięte w decyzji organu gminy.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść odwołania od wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla 
inwestycji budowy budynku szpitala – oddziału ginekologiczno-położniczego i podjął decyzję o 
przekazaniu w/w odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za 
pośrednictwem Burmistrza Kłobucka. 
 
Ad. 9. 
Pan Maciej Kuk - Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi informację Dyrektora ZS w Krzepicach dot. 
wykorzystywania na cele mieszkaniowe wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynku byłego internatu. 
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Z uzyskanej informacji wynika, że lokal Nr 12 i 17 nie jest zamieszkiwany w sposób stały, tzn. lokatorzy 
(właściciele) mieszkań są obecnie zameldowani lecz w nich nie zamieszkują.  
Dodał przy tym, że pozostali członkowie rodzin zamieszkują we własnych domach. 
Ustalenie: 
W odpowiedzi na zainteresowanie lokatorów wykupem zajmowanych mieszkań, Zarząd Powiatu 
jednogłośnie podtrzymał swoją decyzję wyrażoną na 81 posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 roku. W 
związku z czym w najbliższym czasie nie zamierza sprzedawać lokali. 
 
Ad. 10. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił sprawę dotyczącą powstania 
Punktu Interwencji Kryzysowej. 
Wyjaśnił, że Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku złożył ofertę na realizację zadania 
publicznego pn. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kłobucku. Po przeanalizowaniu wniosku 
wydział EKZ zwrócił się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. W dniu 25 lutego br. wpłynęło do tut. 
Starostwa pismo od w/w stowarzyszenia z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia poprawionej oferty. 
W między czasie wydział EKZ zwrócił się z pismem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku o 
rozważenie możliwości prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR. Na co Pani Kierownik 
odpowiedziała, że realizacja tego zadania jest możliwa lecz niezbędne do funkcjonowania takiego punktu jest 
zatrudnienie psychologa oraz radcę prawnego. 
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że Powiat nie może dofinansowywać stowarzyszeń. W związku z czym 
zasugerowano żeby kwotę 10.000 zł przeznaczoną na realizację w/w zadania przekazać PCPR w Kłobucku w 
celu utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, podjął decyzję o utworzeniu Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR 
w Kłobucku. 
Jednocześnie zobowiązano Panią Skarbnik do uzyskania opinii prawnej o braku możliwości 
dofinansowywania stowarzyszenia. 
 
Ad. 11. 
Pan Tomasz Nowak - Naczelnik Wydziału SOK przedstawił Zarządowi prośbę Komendy Powiatowej Policji w 
Kłobucku o uczestnictwo w projekcie „Bezpieczny Senior” poprzez pokrycie kosztów drukowania ulotek. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 złotych 
(słownie: pięćset złotych 00/100 gr) na pokrycie kosztów drukowania ulotek. Zaznaczył przy tym, żeby 
na ulotkach dopisać, że Starostwo Powiatowe w Kłobucku sfinansowało druk ulotek. 
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Zasugerowano również, żeby informacja o projekcie „Bezpieczny Senior” była przedstawiana w 
Kościołach. 
 
Ad. 12. Spraw różnych nie było. 
 

 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego - Członkowie 
Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do niniejszego 
protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/- Roman Minkina/ 

/- Henryk Kiepura / 

/- Maciej Biernacki / 

/- Józef Borecki / 

/- Małgorzata Gworys/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała Katarzyna Sosnowska – Wydział Organizacyjny 
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