
Kłobuck, dnia 13 kwietnia 2011 roku 
Or.0022.20.2011.VI 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 20/11 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 12 kwietnia 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 20 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 
 
 

2. Projekty Uchwał Rady Powiatu: 
2.1. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego” 

Ref. Wiesław Słomian 
Wydział ROŚ 



3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
3.1. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego                Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Ref. Sekretarz 
 

3.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pozostałego po usunięciu drzew z nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu         Ref. Sekretarz 

 
  

4. Informacja Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku o sposobie realizacji wniosków i zaleceń 
pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

Ref. Żaneta Sikora 
Dyrektor Domu Dziecka 

 
5. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku dotycząca wynajmowania lokali 

mieszkalnych w budynkach przychodni i ośrodków zdrowia z uwzględnieniem faktycznego 
zamieszkiwania najemców w tych lokalach             Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ 
 

6. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o stanie obiektów mostowych        Ref. Tadeusz Pułka 
Dyrektor PZD 

 

7. Prośba ZS Nr 3 w Kłobucku o dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Litwę      Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
 

8. Sprawy różne 
 
 
W/w wykaz spraw został omówiony wg następującej kolejności. 
 
Ustalenia 20 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 kwietnia 2011 roku. 
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Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 20 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 6. 
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przedstawił Zarządowi informację o 
stanie obiektów mostowych. 
Obecnie na drogach powiatowych mamy 34 obiekty mostowe, o łącznej długości 652 m i powierzchni 5979 m². 
Stan techniczny tych obiektów poddawany jest okresowej kontroli. 
W III kwartale 2010 roku przeprowadzono przegląd podstawowy obiektów mostowych leżących w ciągach 
dróg powiatowych. Przegląd podstawowy przeprowadza się raz w roku, a jego celem jest sprawdzenie stanu 
technicznego elementów obiektu inżynierskiego, otoczenia obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska oraz rejestracja powstałych zmian w czasie użytkowania. 
Dodał, że oceny stanu technicznego obiektów mostowych dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 
tunelom (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582), a szczegółowe zasady przeglądów określone są Instrukcjami 
przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich stanowiącymi załączniki do Zarządzenia Nr 
14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia 
instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. 
Z przedstawionego zestawienia wynika, że najniższą ocenę stanu technicznego otrzymały mosty położone w 
ciągu drogi nr 2033 S w miejscowości Piaski i nr 2029 S w miejscowości Więcki. Nadmienił przy tym Pan 
Dyrektor, że dla przeprowadzenia remontu w/w mostów konieczne jest wykonanie technicznej dokumentacji 
budowlanej. 
Ponadto dodał, że w tym roku jest obligatoryjny rozszerzony przegląd 21 obiektów mostowych. Wynika to z 
art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.), który stanowi, że co najmniej raz na pięć lat należy wykonać taki przegląd. 
Przegląd mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w cyt. Zarządzeniu Nr 14 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
W związku z powyższym, Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie środków w 
wysokości ok. 70.000 zł na wykonanie przeglądów.  
Starosta zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem czy mamy taką możliwość. Na co Pani Skarbnik 
odpowiedziała, że jeśli postępowanie przeprowadzane będzie przez Starostwo Powiatowe to środki na ten cel 
są zabezpieczone w budżecie. 
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Na pytanie Starosty dotyczące trwających remontów nawierzchni dróg, Dyrektor odpowiedział, że do 15 maja 
br. maja zakończyć się prace. 
Pan Józef Borecki – członek Zarządu ponownie poruszył temat dotyczący ulicy Magreta w Krzepicach, przez 
którą przejeżdżają samochody ciężarowe pomimo postawionego znaku zakazujący im tego. 
Starosta powiedział, że droga została zrobiona ze środków FOGR i jest to tylko droga dojazdowa do pól. A 
fakt, że samochody ciężarowe niszczą drogę to jest sprawa dla Policji. Dodał przy tym, że to właśnie 
mieszkańcy powinni reagować i zawiadamiać Policję o łamaniu zakazu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora o stanie obiektów mostowych. 
Ponadto Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Pana Dyrektora o zabezpieczenie środków na 
5-letni przegląd rozszerzony 21 obiektów mostowych. 
 
Ad. 5.  
Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił Zarządowi uzupełnioną 
informację dotyczącą wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach przychodni i ośrodków zdrowia z 
uwzględnieniem faktycznego zamieszkiwania najemców w tych lokalach. 
Wyjaśnił, że gospodarowanie przez ZOZ lokalami mieszkalnymi odbywa się w sposób prawidłowy, 
uwzględniający zasady gospodarności, celowości ale przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 
Dodał, że Zespół dysponuje 32 lokalami mieszkalnymi, z czego w chwili obecnej wynajmuje 30. Zaznaczył 
przy tym, iż opłaty czynszowe uiszczane są przez najemców regularnie. 
Nadmienił, że w pierwszej kolejności lokale mieszkalne przeznaczone są dla pracowników Zespołu i osób 
podejmujących pracę w Zespole. 
Z powodu braku chętnych, wolne pozostają mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Zajączkach i 
Parzymiechach. Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne Zespół otrzymuje miesięcznie 3.794,57 zł, przy czym 
czynsz za lokal mieszkalnym kształtuje się na poziomie +/- 150 zł. 
Pani Małgorzata Gworys – członek Zarządu zwróciła uwagę, jaka jest różnica czynszów mieszkań 
wynajmowanych przez ZOZ, a Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Hutce, gdzie w TPD wysokość czynszu 
kształtuje się na poziomie 500 zł. 
Starosta zadał pytanie Dyrektorowi, jaka jest możliwość podwyższenia czynszów. Na co Pan Maciej Biernacki 
– członek Zarządu odpowiedział, że po prostu należy je podnieść. 
 
Podczas omawiania powyższego punktu Dyrektor wspomniał, że jest w posiadaniu ostatecznej decyzji sądu 
nakazującej eksmisję lokatorki z GOZ w  Popowie. Pomimo tego, lokatorka nie opuściła jeszcze zajmowanego 
lokalu, który to był przeznaczony dla Zespołu Ratowniczego. 
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Dodał przy tym, że Wójt Popowa został zobowiązany do zapewnienia lokatorce mieszkania socjalnego, czego 
nie uczynił tłumacząc się brakiem mieszkań. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora dotyczącą wynajmowania lokali mieszkalnych w 
budynkach przychodni i ośrodków zdrowia z uwzględnieniem faktycznego zamieszkiwania najemców 
w tych lokalach. 
Ponadto Starosta zobowiązał Dyrektora ZOZ do zorganizowania spotkania z Wójtem Popowa w 
sprawie wykonania nakazu eksmisji lokatorki z GOZ w Popowie. 
 
Ad. 4. 
Pani Żaneta Sikora – Dyrektor Domu Dziecka w Kłobucku przedstawiła Zarządowi informację o sposobie 
realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kłobucku. 
Wyjaśniła, że dwa pierwsze zalecenia są realizowane od stycznia br. Sprawa dotycząca zabezpieczenia 
dyżurów nocnych i odstępstw w tej kwestii od założeń przyjętej koncepcji reorganizacji placówki została 
skonsultowana z inspektorami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Na podstawie otrzymanej interpretacji podtrzymuje swoje stanowisko, że zabezpieczenie dyżurów nocnych 
przez trzech wychowawców jest na chwilę obecną wystarczające i zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Dodała przy tym, że nie wyklucza włączenia do dyżurów nocnych dodatkowej – czwartej osoby, w przypadku 
uzasadnionej potrzeby, wynikającej z sytuacji wychowawczej w placówce. 
 
Starosta powiedział, że podstawowym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Zadał przy tym pytanie 
Pani Wiesławie Desperak – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, czy ma uwagi 
do przedstawionych wyjaśnień przez Panią Dyrektor Domu Dziecka. 
 
Pani Wiesława Desperak – Kierownik PCPR powołując się na § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku (Dz. U. Nr 201, poz.1455) wyjaśniła, że w godzinach 
nocnych w placówce, w której przebywa do 14 dzieci, opiekę sprawuje jeden wychowawca, a w placówce, w 
której przebywa powyżej 14 dzieci, opiekę sprawuje co najmniej dwóch pracowników, o których mowa w § 37 i 
38, w tym jeden wychowawca, natomiast w przypadku, gdy warunki lokalowe nie pozwalają na szybki kontakt 
wychowawcy z dzieckiem, liczba wychowawców sprawujących opiekę w placówce musi gwarantować 
bezpieczeństwo każdego dziecka. Dodała, że Dom Dziecka jest rodzinkową placówką. 
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Pani Wiesława Desperak – Kierownik PCPR zadała pytanie Dyrektorowi Domu Dziecka, kto bierze 
odpowiedzialność za rodzinki. Na co Pani Dyrektor odpowiedziała, że trójka wychowawców, która pełni w tym 
czasie dyżur. 
 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zadał pytanie Pani Dyrektor, co stoi na 
przeszkodzi, aby na dyżurach nocnych było czterech wychowawców. Na co Pani Dyrektor odpowiedziała, że 
powstałby duży problem przy ustalaniu harmonogramu pracy dla całej placówki. Dodała, że problem polega na 
tym, że część wychowawców zatrudnionych jest na podstawie karty nauczyciela i ich tygodniowy wymiar 
czasu pracy wynosi 26 godzin, a pozostali wychowawcy zatrudnieni są na podstawie kodeksu pracy i ich 
tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin. Pani Dyrektor dodała, że bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność za zabezpieczanie dyżurów nocnych przez trzech wychowawców, ponownie podkreślając, 
że według jej oceny, na chwilę obecną jest to wystarczające i zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku o sposobie realizacji 
wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kłobucku. 
Ponadto Starosta zobowiązał Panią Dyrektor do przygotowania się w temacie dotyczącym 
zainstalowania monitoringu na korytarzach placówki. 
 
 
Ad. 2. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
Ad. 2.1. 
Pani Iwona Skwarczyńska – Wydział ROŚ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”. 
Wyjaśniła, że na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust.14 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 roku Nr 185, poz.1243) Rada Powiatu uchwala 
aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego.  
Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Projekt aktualizacji planu 
opracowuje organ wykonawczy powiatu. 
Projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego” został pozytywnie zaopiniowany 
przez wszystkie organy wykonawcze gmin z terenu powiatu, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Dodała przy tym, że przeprowadzono również strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu 
aktualizacji planu. 
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Dla aktualizacji planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Aktualizacja planu uwzględnia znowelizowane regulacje prawne i dostosowuje plan do aktualnego stanu 
prawnego. 
Podczas omawiania powyższego punktu Pan Józef Borecki – członek Zarządu poruszył temat odbytej 
rozprawy wodno-prawnej, którą to rozprawę przeprowadza się przed wydaniem pozwolenia wodno-prawnego. 
Z uzyskanych informacji wynika, że sprawa dotyczy powstania elektrowni wodnej w Krzepicach. 
Na zapytanie Pana Boreckiego czy zostanie wydana decyzja i zostanie udzielone pozwolenie dla w/w 
inwestycji, Pan Wiesław Słomian – Wydział ROŚ odpowiedział, że jest w trakcie przygotowywania pozytywnej 
decyzji w tej sprawie i nie ma podstaw do tego, żeby jej nie wydać. 
Na co Pan Borecki odpowiedział, że będzie się tej sprawie przglądał. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”. 
 
 
Ad. 3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 3.1. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 
Wyjaśnił, że z lokalem związana była umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu 05 października 2007 
roku z Panią Barbarą Pułas na czas nieoznaczony.  
W związku z pojawieniem się wolnych lokali mieszkalnych w budynku byłego internatu Zespołu Szkół w 
Krzepicach najemca Pani Barbara Pułas wyraziła aprobatę opuszczenia lokalu Nr 1 przy ul. A. Ryły 24  i 
przeprowadzenia się do wolnego lokalu przy ul. A. Ryły 26.  
Dyrektor szkoły pismem Nr Z.S.III.2011/8/11 z dnia 30.03.2011r. poinformował, że z dniem 01.04.2011r. 
podpisze umowę najmu lokalu mieszkalnego z Panią Barbarą Pułas na lokal  położony na I piętrze w drugiej 
klatce schodowej budynku byłego internatu.  
W tej sytuacji zawarta umowa z dnia 05 października 2007r. z chwilą opuszczenia lokalu przez Panią  Barbarę 
Pułas staje się bezprzedmiotowa.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 92/2011 z dnia 
12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 
Wykonanie uchwały powierzono dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 3.2. 
Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach na usuniecie drzew tj.: 

- liściaste: wiąz obw. śr. 70 – 125 cm – szt. 3, lipa obw. śr. 126-135 cm – 4 szt, topola  obw. śr.   
   120-200 cm – szt. 14, obw. śr. 200 – 255 cm – szt. 3,  

 - iglaste: sosna  obw. śr. 45-100cm – szt. 27,  obw. śr. 101-137 cm – szt. 6  
rosnących na terenie działki nr ew. 1779/4, położonej w Krzepicach, stanowiącej własność Powiatu 
Kłobuckiego.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 93/2011 z dnia 
12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
Ad. 3.3. 
Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna 
pozostałego po usunięciu drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach na sprzedaż drewna 
pozostałego po usunięciu drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 1779/4, położonej w Krzepicach, 
stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w formie przetargu nieograniczonego w trybie aukcji. 
W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie aukcji, wyraża się zgodę na ogłoszenie 
kolejnych postępowań z możliwością obniżenia ceny do 40%. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 94/2011 z dnia 
12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pozostałego po usunięciu 
drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Krzepicach. 
 
Ad. 7.  
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ZS Nr 3 w 
Kłobucku o dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Litwę. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu ze względu na brak szczegółowych informacji dot. wyjazdu nie podjął decyzji w 
przedmiotowej sprawie. 
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Ad. 8. Spraw różne. 
1) Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ ponownie przedstawił Zarządowi 

sprawę dotyczącą modernizacji kotłowni przy ZS Nr 1 w Kłobucku. 
Poinformował, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w październiku ubiegłego roku zostały określone nowe zasady pozyskiwania środków i umorzenie 
pożyczki udzielonej na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie jest bezcelowe. W związku 
z czym, zaproponował, żeby wystąpić do Funduszu z wnioskiem o udzielenie nowej pożyczki i dotacji. 
Dodał, że trzeba zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt takiej dokumentacji wyniesie ok. 
6.500 zł. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się przedstawionej propozycji, jak również do 
kwestii sporządzenia dokumentacji projektowej.  

2) Starosta poinformował Zarząd, że otrzymał od Powiatu Częstochowskiego wstępną umowę dotyczącą 
przebudowy drogi Ostrowy – Kocin Stary, wyrażając przy tym swoje obawy co do zapisów w umowie. 

 
 
 
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/ 
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