
Or.VI.0062-92/09       Kłobuck, dnia 16 kwietnia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr  92 /  09 
 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 
z dnia 16 kwietnia 2009 roku 

 
 
 
 
 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 
 
1. GARNCAREK STANISŁAW - STAROSTA 
2. MINKINA ROMAN  - WICESTAROSTA 
3. KIEPURA HENRYK  - CZŁONEK ZARZĄDU 
4. WIECZOREK TADEUSZ - CZŁONEK ZARZĄDU 
 
5. BIERNACKI MACIEJ  - SEKRETARZ POWIATU 
6. KUROWSKA KATARZYNA - SKARBNIK POWIATU 
 
7. Nowak Marian   - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
8. Lasota Maria    - Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki  

  Nieruchomościami w Starostwie w/m 
9. Wilk Wiesława   - Specjalista Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie w/m 
10. Wałęga Tomasz   - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w/m 
 
 
II. Wykaz spraw 92. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 
Ref. Starosta 

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 91 / 09  z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 07 kwietnia 2009 r. 

Ref. Starosta 
 

3. Projekty Uchwał Rady Powiatu w Kłobucku: 
 

3.1. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie 
Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię Endoskopii 

 
Ref. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

 
3.2. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Pracowni 

USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku 
 

Ref. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
 

3.3. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Apteki 
Zakładowej w Dział Farmacji Szpitalnej 

Ref. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
 

3.4. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
 

Ref. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
 

3.5. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Ref. Sekretarz Powiatu 
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4. Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

4.1. w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej 
Ref. Starosta  

 
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat  

Ref. Inspektor Wydziału GKN w/m 
 

4.3. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat  
Ref. Inspektor Wydziału GKN w/m 

 
4.4. w sprawie wydzierżawienia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat (2 warianty projektu 

uchwały) 
Ref. Inspektor Wydziału GKN w/m 

 
4.5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Kłobuckiego 
Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 

p.Henryk Kiepura 
 

4.6. w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

 
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na najem na kolejne 3 lata 

Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

 
4.8. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

 
4.9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 

Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

 
4.10. w sprawie lokowania czasowo wolnych środków  

Ref. Skarbnik Powiatu 
 

 
5. Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku w dniach 10.04.2008r. – 23.05.2008r.  
Ref. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

 
 

6. Projekt wystąpienia pokontrolnego KT.5516-10/09 - Zakład Usługowy „TEST-PAKT” Przystajń Kazimierz 
Wystalski – kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę 

 
Ref. Wicestarosta  

 
7. Prośba organizatorów z Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku o wyrażenie zgody na dofinansowanie wyjazdu 

młodzieży ZS Nr 3 w Kłobucku na Ukrainę – wycieczka „Śladami Sienkiewicza” w dniu 19 kwietnia 2009r.  
 

Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

 
8. Prośba Prezesa Koła Pszczelarzy w Kłobucku o zmianę formy udzielonego wsparcia finansowego z dotacji 

na dofinansowanie szkolenia członków Koła.  
Ref. Skarbnik Powiatu 

 
9. Zaproszenie Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH do współpracy przy realizacji programu „Pomyśl o 

swojej przyszłości! Aktywni i mobilni w Europie!” 
Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 

p.Henryk Kiepura 
 

10. Prośba o wsparcie finansowe w organizacji „Pikniku Europejskiego” organizowanego dla mieszkańców 
Powiatu w dniach 1 i 2 maja 2009r. 

Ref. Wicestarosta 
11. Sprawy różne. 
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W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane według następującej kolejności: 
 

 
 
III. USTALENIA z 92. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2009 roku. 
 
 
Ad. 1. 
Proponowany wykaz spraw 92. posiedzenia uzupełniono na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego: 

Wniosek obejmował uwzględnienie w wykazie spraw dzisiejszego posiedzenia Zarządu - pisma 
Burmistrza Kłobucka (znak: B-0717/14/2009 z dnia 16.04.2009r.) w sprawie wsparcia finansowego w 
kwocie 3000 złotych w związku z organizacją „Pikniku Europejskiego”  dla mieszkańców Powiatu, 
planowanego w dniach 1 i 2 maja 2009r. 
Wniosek został uwzględniony w  pkt 10 w/w wykazu spraw. Sprawy różne otrzymały oznaczenie pkt.11. 
 

Uzupełniony wykaz spraw 92. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku został przyjęty bez uwag i w 
takim brzmieniu został umieszczony w pkt. II niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 2. 
Przyjęto bez uwag protokół Nr 91/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 07 kwietnia 2009r. 
 
 
Ad. 3.  
Projekty Uchwał Rady Powiatu w Kłobucku: 

 
 
Ad. 3.1. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię 
Endoskopii zreferował Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Pismem DO-070-22-1/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przekazał: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w 
Kłobucku w Pracownię Endoskopii, 

2) uchwałę Nr 1/2009 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 1 kwietnia 2009r. w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 
przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię 
Endoskopii, 

3) uzasadnienie do w/w projektu uchwały Rady Powiatu - zgodnie z którym cyt. „Przekształcenie pracowni 
gastroskopii w pracownię endoskopową pozwoli na wykonywanie przez tę komórkę pełnego zakresu 
świadczeń z zakresu diagnostyki przewodu pokarmowego w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Przy obecnym stanie pełny zakres świadczeń, a więc także badania 
kolonoskopowe, wykonywany jest w Pracowni Endoskopii w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach. 
Proponowane przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku stanowić zatem będzie 
polepszenie dostępności do świadczeń diagnostycznych. Co więcej – przedmiotowe przekształcenie 
wyeliminuje konieczność transportowania pacjentów na badania kolonoskopowe do innych zakładów 
opieki zdrowotnej, a co za tym idzie – skróceniu ulegnie okres hospitalizacji pacjenta, obniżeniu ulegną 
koszty transportu sanitarnego oraz badań diagnostycznych zlecanych przez ZOZ Kłobuck. Z związku z 
powyższym przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku 
w Pracownię Endoskopii wydaje się w pełni uzasadnione. Przedmiotowe przekształcenia zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną ZOZ Kłobuck Uchwała Nr 1/2009 z dnia 01.04.2009r.” 

 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w 
Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię Endoskopii.   
W projekcie uchwały przedstawionym przez Dyrektora ZOZ w Kłobucku wprowadzono zmianę polegającą na tym, 
że „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.” 
nie zaś jak proponował Dyrektor ZOZ w Kłobucku „(…) z dniem podjęcia.” 

Odpowiedzialny: Starosta za przekazanie projektu uchwały 
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku w celu uwzględnienia 
w porządku obrad sesji Rady Powiatu. 
Termin: od zaraz. 
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Ad. 3.2.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku 
zreferował Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Pismem DO-070-22-2/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przekazał: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku 

2) uchwałę Nr 2/2009 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 1kwietnia 2009r. w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 
likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku 

3) uzasadnienie do w/w projektu uchwały Rady Powiatu - zgodnie z którym cyt. „Świadczenia udzielane 
przez wyżej wskazane pracownie diagnostyczne były bezpośrednio związane z udzielaniem przez ZOZ 
Kłobuck specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. W sytuacji, gdy w strukturze organizacyjnej zakładu 
opieki zdrowotnej nie funkcjonują poradnie specjalistyczne bezprzedmiotowe staje się utrzymywanie ww. 
pracowni. Likwidacja przedmiotowych pracowni USG i EKG z całą pewnością nie wpłynie niekorzystnie 
na dostępność do świadczeń zdrowotnych - nie zostanie ona ograniczona, albowiem świadczenia te 
będą udzielane przez pracownie USG i EKG mieszczące się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku. Co 
więcej – każda z jednostek organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej ZOZ Kłobuck posiada 
aparat EKG, na którym może być wykonane badanie EKG. Likwidacja ww. pracowni wydaje się zatem w 
pełni uzasadniona. Przedmiotowe przekształcenia zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę 
Społeczną ZOZ Kłobuck Uchwała Nr 2/2009 z dnia 01.04.2009r.” 

 
Radca prawny w tut. Starostwie poinformował, iż według jego wiedzy projekt przedstawionej uchwały wymaga 
wcześniejszego zaopiniowania przez gminy.  
Na posiedzeniu Zarządu przedstawiono projekt przedmiotowej uchwały w dwóch wersjach §6: 
-  1 wersja    – „§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
- 2 wersja – „§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.” 
 
USTALENIE: 
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku – Zarząd postanowił: 
 
1) przyjąć stanowisko co do ostatecznej wersji przedmiotowej uchwały w kwestii wejścia w życie 

Odpowiedzialny: radca prawny tut. Starostwa – za uzgodnienie 
Termin: od zaraz. 

2) przekazać do zaopiniowania gminom Powiatu Kłobuckiego 
Odpowiedzialny: Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ w tut. 
Starostwie za przekazanie projektu uchwały do gmin w celu 
zaopiniowania projektu; przekazanie zgromadzonych opinii 
Zarządowi Powiatu. 
Termin: od zaraz. 

 
3) po uzyskaniu opinii przekazać do zaopiniowania przez Komisję Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku 

Odpowiedzialny: Starosta za przekazanie projektu uchwały 
Przewodniczącemu Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku w 
celu uwzględnienia w porządku obrad posiedzenia Komisji – po 
wcześniejszym uzyskaniu opinii z poszczególnych gmin.  
Termin: od zaraz. 

 
Ad. 3.3.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
poprzez przekształcenie Apteki Zakładowej w Dział Farmacji Szpitalnej zreferował Dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Pismem DO-070-22-3/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przekazał: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
poprzez przekształcenie Apteki Zakładowej w Dział Farmacji Szpitalnej 

2) uchwałę Nr 3/2009 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 1 kwietnia 2009r. w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 
przekształcenia Apteki Zakładowej w Dział Farmacji Szpitalnej  

3) uzasadnienie do w/w projektu uchwały Rady Powiatu - zgodnie z którym cyt. „Obecnie w ZOZ Kłobuck 
działa Apteka Zakładowa, mająca, w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo 

 4



farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn.zm.) charakter apteki szpitalnej. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż apteka ta obsługuje stosunkowo niewielkie oddziały szpitalne (dwa oddziały chorób 
wewnętrznych o łącznej liczbie 100 łóżek oraz jeden oddział dziecięcy z 20 łóżkami), udzielające 
świadczeń zdrowotnych w dwóch dziedzinach medycznych (choroby wewnętrzne i pediatria), zasadnym 
jest przekształcenie tej apteki w dział farmacji szpitalnej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 w.cyt. ustawy 
Prawo farmaceutyczne. Ponadto – Apteka Zakładowa ZOZ Kłobuck nie prowadzi leków cytostatycznych, 
nie wykonuje fasunków środków łatwopalnych i żrących, nie wykonuje również leków recepturowych. 
ZOZ Kłobuck nie dysponuje również odpowiednim zasobem lokalowym, w którym można by 
zorganizować aptekę szpitalną zgodnie z wymogami ww. ustawy oraz przepisami sanitarno-
epidemiologicznymi. Przedmiotowe przekształcenie jest również wynikiem realizacji zaleceń 
pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, które wyraźnie wskazują na brak potrzeb 
Zespołu do prowadzenia apteki szpitalnej. Przekształcenie w żaden sposób nie wpłynie na zakres zadań 
dotychczas wykonywanych przez przekształcaną komórkę organizacyjna ZOZ Kłobuck. Dział Farmacji 
Szpitalnej będzie świadczył następujące usługi farmaceutyczne: 
- wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
- udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych 
- organizowanie zaopatrzenia jednostek i komórek organizacyjnych ZOZ Kłobuck w produkty lecznicze i    
wyroby medyczne 
- udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków 
- udział w racjonalizacji farmakoterapii 
- współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w  
ZOZ Kłobuck. 
Dział Farmacji Szpitalnej prowadzić będzie ewidencję próbek do badań klinicznych oraz uzyskiwanych 
darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ustalać procedury wydawania produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych. 
Przedmiotowe przekształcenie jest de facto formalnym uregulowaniem istniejącego stanu rzeczy i 
dostosowaniem go do potrzeb Zespołu.  
Przedmiotowe przekształcenia zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną ZOZ Kłobuck 
Uchwała Nr 3/2009 z dnia 01.04.2009r.” 

Radca prawny tut. Starostwa przedstawił wątpliwość w kwestiach: 1) zasadności przedstawienia uchwały w celu 
podjęcia w związku z obowiązującym Prawem farmaceutycznym - art.87 ust.4; 2) wejścia w życie uchwały; 
Na posiedzeniu przedstawiono projekt uchwały w dwóch wersjach §5; 
- 1 wersja -„§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
- 2 wersja – „§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.” 
 
USTALENIE: 
 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku poprzez przekształcenie Apteki Zakładowej w Dział Farmacji Szpitalnej – Zarząd postanowił: 
 
1) przedstawić ostateczną wersję projektu uchwały 

Odpowiedzialny: radca prawny za podjęcie działań zmierzających do 
ustalenia ostatecznej wersji projektu uchwały  
Termin: od zaraz. 

 
Ad. 3.4. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku zreferował Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Pismem DO-070-22-4/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przekazał: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku zreferował Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

2) uchwałę Nr 4/2009 Rady Społecznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
3) uzasadnienie do w/w projektu uchwały Rady Powiatu - zgodnie z którym cyt. „Zmiany Statutu Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wskazane w §2 pkt. 2 ppkt 1 Aneksu Nr 5 wynikają bezpośrednio z 
Zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, uchylającego 
Zarządzenie Nr 32/2008/DSOZ z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i 
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Postanowienia nowego zarządzenia nakładają na zakłady 
opieki zdrowotnej obowiązek utworzenia łóżek intensywnej opieki medycznej na każdym  
z oddziałów szpitalnych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej danego zakładu.  
W interpretacji Narodowego Funduszu Zdrowia minimalna liczba przedmiotowych łóżek wynosi 2 na 
każdym z oddziałów. W związku z powyższym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zobligowany jest 
do zwiększenia liczby łóżek wskazanej Uchwałami Nr 19/2008 i 20/2008 Rady Społecznej z dnia 
29.09.2008r. §2 pkt 1 ppkt 1 oraz §2 pkt 2 ppkt 2 dostosowuje brzmienie Statutu ZOZ Kłobuck do 
obowiązującej od 1 stycznia 2009r. nazwy miejscowości Ostrowy nad Okszą, wprowadzonej 
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rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie 
ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych 
(Dz.u. Nr 234, poz. 1586). 
Pozostałe zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - wskazane w §1,  
§2 pkt 1 ppkt 2, §2 pkt 2 ppkt 3 i 4  oraz  §3  Aneksu Nr 5 - są konsekwencją podjęcia uchwał w sprawie 
przekształceń ZOZ Kłobuck – pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Społeczną Uchwałami Nr 1/2009, 
2/2009 i 3/2009.  
Przedmiotowe zmiany Statutu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną ZOZ Kłobuck 
Uchwałą Nr 4/2009 z dnia 01.04.2009r.”  

Radca prawny poddał pod rozwagę niezbędność przyjmowania przedmiotowego projektu uchwały z uwagi na fakt 
dokonania stosownych ustaleń w związku z wcześniejszymi projektami uchwał. 

USTALENIE: 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku - Zarząd postanowił: 

1) odstąpić od opiniowania projektu uchwały na dzisiejszym posiedzeniu 

Odpowiedzialny: radca prawny w tut.Starostwie za przedstawienie 
wcześniejszych uzgodnień w celu podjęcia decyzji co do opiniowania 
przedmiotowego projektu uchwały. Termin: od zaraz. 

 

Ad.3.5. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu zreferował Sekretarz 
Powiatu.  

USTALENIE: 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu – Zarząd 
postanowił skierować do uchwalenia przez Radę Powiatu. 

Odpowiedzialny: Starosta za przekazanie projektu uchwały 
Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku w celu uwzględnienia 
w porządku obrad sesji Rady Powiatu. 
Termin: od zaraz. 

 
Ad. 5. 
Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku w dniach 10.04.2008r. - 23.05.2008r. zreferował Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił harmonogram realizacji wniosków/zaleceń 
pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10.04.2008r. do 
23.05.2008r. przez Wiesławę Wilk - specjalistę w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
z dnia 23.12.2008r. (Nr Or.V.0913/2/2008) który przekazał Staroście Kłobuckiemu przy piśmie DO-081-7-6/08-09 
z dnia 16 marca 2009r.  
Podczas referowania obecna była p.Wiesława Wilk, która wnosiła swoje uwagi co do sposobu realizacji i terminu 
realizacji zaleceń. 
 
USTALENIE: 
 
Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku w dniach 10.04.2008r.-23.05.2008r. - Zarząd postanowił zaakceptować z 
następującymi zastrzeżeniami: 

1) wniosek nr 1 - należy określić termin realizacji, osoby wykonujące i nadzorujące realizację 
zalecenia oraz przedstawić wykaz rejestrów umów i komórki organizacyjne ZOZ-u, w których są 
one prowadzone; 

2) wniosek nr 3 - należy opracować procedury w zakresie najmu i dzierżawy majątku ZOZ zgodnie z 
zaleceniem pokontrolnym, wskazać termin realizacji oraz osoby wykonujące i nadzorujące 
wykonania zalecenia; 

3) wniosek nr 4 – uzyskać opinię prawną w sprawie ustalania opłat z tytułu czynszów najmu i 
dzierżawy; 

4) wniosek nr 8 – określić sposób realizacji, termin oraz osoby wykonujące i nadzorujące 
wykonania zalecenia pokontrolnego dot procedur kontroli w zakresie terminowego regulowania 
zaciągniętych zobowiązań; 

5) wniosek nr 9 – uzyskać opinię prawną w sprawie finansowania zadań wykraczających poza 
zakres działalności określony w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej (zakup potrzeb 
okolicznościowych); 
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6) wniosek nr 12 – określić termin wykonania i osoby wykonujące i nadzorujące wykonanie 
zalecenia pokontrolnego w zakresie uzupełnienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
księgowych; 

7) wniosek nr 15 – uzyskać opinię prawną w sprawie zwrotu kosztów podróży Dyrektorowi Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku; 

 
Odpowiedzialny: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
 - za wykonanie w zakresie wniosków nr 1, 3, 8,12; 
Termin: podjęcia działań od zaraz; 
Odpowiedzialny: Wilk Wiesława – za wykonanie w zakresie 
wniosków nr: 4,9,15; 
Termin: podjęcia działań od zaraz; 

 
Ad. 4.2. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat 
zreferowała p.Maria Lasota Inspektor Wydziału GKN w/m. Przedmiotowe zagadnienie zreferował Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
 
Pismem Nr GKN.G.III.7004/00008/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami w/m wniósł na posiedzenie Zarządu - sprawę z wniosku Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku Nr DO-070-19/09 z dnia 27 marca 2009r. której przedmiotem było wyrażenie zgody na 
dzierżawę na okres powyżej 3 lat dla Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „NOVO-MED.” S.c. Centrum 
Profilaktyki i Lecznictwa w Kłobucku ul. Staszica 28A, przedkładając: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 
powyżej 3 lat 

2) uzasadnienie do projektu uchwały Zarządu Powiatu zgodnie z którym cyt. „Podstawa prawna: 
   -   art.32 ust.2 pkt.3  ustawy o samorządzie powiatowym stanowi , że gospodarowanie mieniem powiatu należy 
do właściwości  zarządu powiatu, oraz art. 11 ust.1 i 25b ustawy o gospodarce nieruchomości  wskazują 
właściwość  w tych sprawach dla zarządu powiatu; 

   -   uchwała  Nr 150/XXII/2008   w zasadach wydzierżawiania nieruchomości  stanowi, że  za zgodą Zarządu 
Powiatu można odstąpić od  trybu przetargowego  oraz  za jego zgodą wydzierżawić na czas określony  
przekraczający 3 lata. 

Projekt uchwały został przygotowany na wniosek  Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 27.03.2009r.  w nawiązaniu 
do prośby Pani Jolanty Garus – Kmieć  Dyrektora  NZOZ  „ NOVO-MED”  -  osoby zainteresowanej nabyciem 
prawa dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat pomieszczeń  na  I  piętrze  w Przychodni Rejonowej 
Nr 1 w Kłobucku przy ul. Staszica 28.  

Wg informacji uzyskanej z ZOZ-u   dzierżawa  dotyczyłaby  pomieszczeń  o  pow. użytk. około  150 m² , obecnie 
pustostanu po izbie porodowej .  

W wydzierżawionych pomieszczeniach planowane jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
endokrynologii ginekologicznej , onkologii, urologii, szkoły rodzenia. Świadczenia finansowane będą ze środków 
publicznych ( w ramach kontraktu z NFZ) i planowana działalność nie będzie konkurencyjna wobec ZOZ-u  w 
rozumieniu przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej .  

Z uwagi na nakład dużych środków finansowych na dostosowanie  pod względem fachowym  i sanitarnym 
pomieszczeń oraz wyposażenia ich w sprzęt i aparaturę niezbędną do udzielania wyżej określonych świadczeń 
jest prośba o dzierżawę na okres 10 lat .” 

 

USTALENIE: 

Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat - Zarządu Powiatu postanowił 
nie podejmować. 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

- za przekazanie Naczelnikowi Wydziału GKN w/m ustaleń w 
przedmiotowym zakresie; 

Termin: podjęcie działań od zaraz 

Ad. 4.3.  

Projekt uchwały zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat 
zreferowała p.Maria Lasota Inspektor Wydziału GKN w/m. Przedmiotowe zagadnienie referował również Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
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Pismem Nr GKN.G.III.7002/00002/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami w/m wniósł na posiedzenie Zarządu - sprawę z wniosku Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku Nr AG.072/25/09 z dnia 31 marca 2009r. której przedmiotem było wyrażenie zgody na 
dzierżawę na okres powyżej 3 lat w celu przedłużenia umów dzierżawy na gabinet stomatologiczny NEODENT w 
Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku i na gabinet medycyny estetycznej oraz profilaktyki VITASANA w 
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Panach, przedkładając: 

1) projekt uchwały zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat 

2) uzasadnienie do projektu uchwały Zarząd Powiatu zgodnie z którym cyt. „Podstawa prawna: 

- art.32 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że gospodarowanie mieniem powiatu należy do 
właściwości zarządu powiatu, oraz art. 11 ust.1 i 25b ustawy o gospodarce nieruchomości wskazują właściwość 
w tych sprawach dla zarządu powiatu ; uchwała Nr 150/XXII/2008 w zasadach wydzierżawiania nieruchomości 
stanowi, że za zgodą Zarządu Powiatu można odstąpić od trybu przetargowego w przypadku przedłużenia 
umowy dzierżawy lub najmu. Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej z dnia 31.03.2009r. w nawiązaniu do prośby: Magdaleny i Macieja Otwinowskich dotychczasowi 
najemcy umową na okres od dnia 01.04.2006r. do 31.03.2009r. w drodze przetargu ze stawką czynszu 14,50 
zł/m²; VITASANA s.c. Dariusz Dnitruczuk Paweł Mieszczański Piotr Kamkow Klaudiusz Olszowski 42-200 
Częstochowa ul.Grota Roweckiego 12/48 , dotychczasowi najemcy umową na okres od dnia 01.04.206r. Do 
31.03.2009r. w drodze przetargu ze stawką czynszu 12,30 zł/m². W wydzierżawionych pomieszczeniach jest 
prowadzona działalność medyczna nie konkurencyjna wobec ZOZ-u w rozumieniu przepisów ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej. Z uwagi na nakład środków finansowych na dostosowanie pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczeń oraz wyposażenia ich w sprzęt i aparaturę niezbędną do udzielania wyżej określonych 
świadczeń jest prośba o przedłużenie umów dzierżawy. Wniosek VITASANA prosi o zachowanie 
dotychczasowych warunków stawki czynszu i okres umowy na czas nieoznaczony. Zgodnie z w/w uchwałą w 
kompetencji Zarządu Powiatu jest zgoda na odstąpienie od przetargu w przypadku przedłużenia umowy 
dzierżawy lub najmu , natomiast do stawek czynszu dzierżawy wiążący jest zapis § 7 uchwały.” 

Zarząd postanowił wyrazić zgodę Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na przedłużenie umów dzierżawy w 
drodze bezprzetargowej dla: 1) gabinetu stomatologicznego NEODENT – lokal o pow. 17,10m² + 3 m² poczekalni 
na I piętrze Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku ul.Staszica 28, 2) gabinetu medycyny naturalnej oraz 
profilaktyki zawodowej VITASANA – lokal o pow. 30 m² + 3m² poczekalni na I piętrze w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Pankach ul. 1-go Maja 12 - na okres 3 lat .  

USTALENIE: 

Zarządu Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 335/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat. 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

- za przekazanie ustaleń w przedmiotowym zakresie 

Termin: podjęcie działań od zaraz 

 

Ad. 4.4. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 
powyżej 3 lat zreferowała p.Maria Lasota Inspektor Wydziału GKN w/m. Przedmiotowe zagadnienie referował 
również Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.  
 
Pismem Nr GKN.G.III.7004-1/00009/09 z dnia 14 kwietnia 2009r. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w/m wniósł na posiedzenie Zarządu - sprawę z wniosku Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku Nr DO-070-17/09 z dnia 19.03.2009r. której przedmiotem było wyrażenie zgody na 
użyczenie lub dzierżawę na okres powyżej 3 lat dla  Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach 
pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnień i Współuzalażnień  od Alkoholu w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 
w Kłobucku przedkładając: 

1) dwuwariantowy projekt uchwały Zarządu Powiatu  w Kłobucku sprawie wydzierżawienia zgody na 
dzierżawę na okres powyżej 3 lat 

2) uzasadnienie do projektu uchwały Zarząd Powiatu zgodnie z którym cyt. „Podstawa prawna  
   -   art.32 ust.2 pkt.3  ustawy o samorządzie powiatowym stanowi , że gospodarowanie mieniem powiatu należy 
do właściwości  zarządu powiatu, oraz art. 11 ust.1 i 25b ustawy o gospodarce nieruchomości wskazują 
właściwość  w tych sprawach dla zarządu powiatu; -  uchwała  Nr 150/XXII/2008  w zasadach wydzierżawiania 
nieruchomości stanowi, że  za zgodą Zarządu Powiatu można odstąpić od  trybu przetargowego  oraz  za jego 
zgodą wydzierżawić na czas określony  przekraczający 3 lata. Projekt uchwały został przygotowany na wniosek  
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Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 19.03.2009r, uzupełniony pismem z dnia 10.04.2009,  w nawiązaniu do oferty 
Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach  -  osoby zainteresowanej przejęciem zadań Poradni 
Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 
5A z siedzibą przy ul. Rómmla 4A . Proponowane są formy nabycia prawa do dysponowania pomieszczeniami na 
parterze Poradni Rejonowej Nr 2  o  pow. użytkowej 125 m²  w drodze : - umowy nieodpłatnego użyczenia lub 
umowy  dzierżawy za symboliczną złotówkę, w trybie bezprzetargowym na okres 10  lat. W pomieszczeniach 
poradni planowane jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych  ze środków publicznych ( w ramach 
kontraktu z NFZ) i planowana działalność nie będzie konkurencyjna wobec ZOZ-u  w rozumieniu przepisów 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W wykonaniu uchwały Nr 59/IX/2007 Rady Powiatu z dnia 27.06.2007r w 
sprawie przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w 
jednostkach ZOZ   w dotychczasowych działaniach nie wyłoniono podmiotu, który przejąłby udzielenie świadczeń 
z zakresu terapii uzależnień od alkoholu i nadal są prowadzone przez ZOZ w oparciu o umowę z NFZ . W 
przypadku dzierżawy stawki czynszu są zobligowane § 7 uchwały Nr 150/XXII/2008  Rady Powiatu w sprawie 
zasad wydzierżawiania nieruchomości ...  .” 

 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu optował za wyrażeniem ZOZ-owi zgody  na użyczenie pomieszczeń w Przychodni 
Rejonowej Nr 2 w Kłobucku dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach  ul. 
Częstochowska 1, 42-164 Parzymiechy na okres 10 lat. 

 

Projekt uchwały sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat – Zarząd Powiatu 
postanowił: 

1) przekazać do zaopiniowania przez Komisję Zdrowia Rady Powiatu w Kłobucku  

     Odpowiedzialny: Starosta –  

      za przekazanie projektu uchwały na posiedzenie Komisji Zdrowia  

      Rady Powiatu 

     Termin: od zaraz 

 

Ad. 4.7. 

Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na najem na kolejne 3 lata zreferował p.Henryk Kiepura 
Członek Zarządu - Naczelnik Wydziału EKZ.  
Przedstawił też uzasadnienie zgodnie z którym cyt.” Pani Ewa Toborek właścicielka firmy Handel Art. 
Spożywczymi i Przemysłowymi Mała Gastronomia wynajmowała pomieszczenia w Zespole Szkół Nr 1 w 
Kłobucku na podstawie umowy na okres od dnia 22.01.2003 r. do dnia 14.03.2005 r. (czynsz 200 zł). W dniu 15 
marca 2005 r. przeprowadzono przetarg na wynajem tych pomieszczeń. Pani E.Toborek przystąpiła do przetargu. 
Jeden z oferentów podwyższał cenę czynszu do wysokości 730 zł., wygrał przetarg, lecz nigdy nie uruchomił tam 
swojej działalności. W związku z powyższym Pani E.Toborek podpisała ponownie umowę na warunkach ceny 
przetargu i uruchomiła sklepik. W 2005 roku Pani Ewa Toborek przeprowadziła remont zajmowanych 
pomieszczeń; m.in.: 

1/ położono płytki podłogowe (45 m2 ) i ścienne (40 m2 ),  
2/ zaadaptowano pomieszczenia do przygotowania i wydawania posiłków wraz z wymianą instalacji 

elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianą armatury,  
3/ wymieniono drzwi i pomalowano pomieszczenia gospodarcze (magazyn, szatnię, korytarz, toaletę). 

Szacunkowy koszt przeprowadzonego remontu wyniósł około 10 000 zł 
 Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku zawarł w dniu 01.06.2006 r. umowę o najem lokalu użytkowego o 
powierzchni 49 m2  na okres od dnia 1.06.2006 r. do dnia 31.05.2009 r. 
Najemca w lokalu tym prowadzi sklepik szkolny z artykułami szkolnymi i spożywczymi oraz bufet. 
Ustalony, na podstawie powyższej umowy czynsz w wysokości 730 zł nie był zmieniany. Najemca ponosił koszty 
mediów w aktualnie obowiązujących cenach energii, wody i ścieków.” 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 336/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na najem na kolejne 3 lata. 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w/m –  
za przekazanie ustaleń w tym zakresie 
Termin: podjąć działania od zaraz 
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Ad. 4.5.  
Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego zreferował p.Henryk Kiepura Członek Zarządu - Naczelnik 
Wydziału EKZ.  
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu postanowił nie podejmować uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego. 
 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego - Zarząd Powiatu postanowił: 
1) przekazać Wydziałowi EKZ w/m (przygotowującemu projekt uchwały) w celu ustalenia zgodności § 1 
projektu uchwały z treścią załącznika nr 1 do projektu tej uchwały. 

 
Odpowiedzialny – Naczelnik Wydziału EKZ za sprawdzenie projektu 
uchwały 
Termin: podjęcie działań – od zaraz 

 
 
Ad. 4.6.   
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego zreferował p.Henryk Kiepura Członek Zarządu – Naczelnik 
Wydziału EKZ. 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu postanowił nie podejmować uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
Projektu uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Zarząd Powiatu 
postanowił: 
1) przekazać projekt uchwały Wydziałowi EKZ (przygotowującemu projekt uchwały) w celu uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia (Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka) 

 
Odpowiedzialny – Naczelnik Wydziału EKZ za sprawdzenie projektu 
uchwały 
Termin: podjęcie działań – od zaraz 

 
Ad. 4.8. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu 
Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 337/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie 
zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 4-ch członków Zarządu Powiatu w Kłobucku. Wykonanie 
uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.  
 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w/m 
– za przekazanie ustaleń Skarbnikowi Powiatu 
Termin – podjęcie działań od zaraz 

 
 
Ad. 4.9. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 338/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku zmieniającą 
uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2009 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 4-ch członków Zarządu 
Powiatu w Kłobucku. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.  

 10



 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w/m 
– za przekazanie ustaleń Skarbnikowi Powiatu 
Termin – podjęcie działań od zaraz 

 
Ad.4.10 
 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie lokowania czasowo wolnych środków zreferowała Skarbnik Powiatu.  
Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi następujące oferty: 

1) Banku Spółdzielczego w Kłobucku – pismo z dnia 15 kwietnia 2009r. 

2) Banku Ochrony Środowiska – pismo z dnia 14 kwietnia 2009r. 

3) PKO Banku Polskiego – pismo z dnia 14 kwietnia 2009r.  

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały ustalono, że należy poddać pod głosowanie 2-ch projektów uchwał w 
sprawie lokowania czasowo wolnych środków: 

1) przedmiotem pierwszej byłoby „Lokowanie czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 500 000 w banku 
PKO Bank Polski S.A. na okres 2 tygodni (…) 

2) przedmiotem drugiej byłoby „Lokowanie czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 1 000 000 w banku 
PKO Bank Polski S.,A. na okres 1 miesiąca (…)” 

Przewodniczący Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie 2 projekty uchwał Zarządu jw. 

 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 339/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie 
lokowania czasowo wolnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 4-ch członków Zarządu 
Powiatu w Kłobucku. 
(500 000 złotych – 2 tygodnie) 
 
 
Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 340/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie 
lokowania czasowo wolnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 4-ch członków Zarządu 
Powiatu w Kłobucku. 
(1 000 000 złotych – 1 miesiąc) 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w/m 
– za przekazanie ustaleń Skarbnikowi Powiatu 
Termin – podjęcie działań od zaraz 

 

Ad.4.1. 
 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku nagrody rocznej zreferował Starosta.  
 

Pismem DO-070-22-5/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. wystąpiła do Zarządu Powiatu, Zastępca Dyrektora ds. 
administracyjno-organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, działając na podstawie wniosku Rady 
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o 
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). W 
załączeniu przekazując uchwałę Nr 6/2009 Rady Społecznej ZOZ Kłobuck z dnia 01.04.2009r. w sprawie 
przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej nagrody rocznej, przedkładając Zarządowi: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku nagrody rocznej  

2) uchwałę Nr 6/2009 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 1 kwietnia 2009r. w 
której wnioskuje się o przyznanie Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej w 
wysokości 20 000 złotych brutto. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 334/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie 
przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej. 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w/m 
– za przekazanie ustaleń Dyrektorowi ZOZ w Kłobucku 
Termin – podjęcie działań od zaraz 
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Ad. 7. 

Prośbę organizatorów z Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku o wyrażenie zgody na dofinansowanie wyjazdu 
młodzieży ZS Nr 3 w Kłobucku na Ukrainę – wycieczkę „Śladami Sienkiewicza” w dniu 19 kwietnia 2009r. 
zreferował p.Henryk Kiepura Członek zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału EKZ w/m. 
Organizatorzy wnioskowali wsparcie wyjazdu w kwocie 1.500 złotych. 
 
USTALENIE: 
Na prośbę organizatorów z Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku o wyrażenie zgody na dofinansowanie 
wyjazdu młodzieży ZS Nr 3 w Kłobucku na Ukrainę – wycieczkę „Śladami Sienkiewicza” w dniu 19 
kwietnia 2009r. Zarząd postanowił wesprzeć wyjazd kwotą 1.500 złotych. 
 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału EKZ w/m 
– za przekazanie ustaleń organizatorom z Zespołu Szkół Nr 3 w 
Kłobucku 
Termin – podjęcie działań od zaraz 

 
Ad. 8. 
Prośbę Prezesa Koła Pszczelarzy w Kłobucku o zmianę formy udzielonego wsparcia finansowego z dotacji na 
dofinansowanie szkolenia członków Koła zreferowała Skarbnik Powiatu.  
Uzasadnieniem wnioskodawcy było, iż Koło nie posiada osobowości prawnej i nie można wystawić na to Koło 
faktury za szkolenie. 

USTALENIE:  

Na prośbę Prezesa Koła Pszczelarzy w Kłobucku o zmianę formy udzielonego wsparcia finansowego z 
dotacji na dofinansowanie szkolenia członków Koła – Zarząd postanowił wyrazić zgodę na zmianę formy 
wsparcia.  

Odpowiedzialny: Skarbnik Powiatu w/m 
– za przekazanie ustaleń Prezesowi Koła Pszczelarzy w Kłobucku 
Termin – podjęcie działań od zaraz 

 

Ad. 9. 
Zaproszenie Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH do współpracy przy realizacji programu „Pomyśl o swojej 
przyszłości! Aktywni i mobilni w Europie!” zreferował p.Henryk Kiepura Członek zarządu Naczelnik Wydziału EKZ. 
 
W programie bierze udział młodzież z terenu Powiatu Kłobuckiego ze szkół zawodowych i średnich o profilu 
zawodowym. Spotkania organizowane są w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego: Województwa 
Śląskiego, Nardenii Północnej Westfalii i Regionu Nord-Pas de Calais. Projekt, w którym bierze udział 
Stowarzyszenie ETOH odbywa się w cyklu spotkań, z których kolejne – trzecie spotkanie odbędzie się w Polsce 
w dniach 26 kwietnia 2009r.  – 1 maja 2009r.  
 
USTALENIE: 
 
Wesprzeć organizację spotkanie kwotą 2.800 złotych na koszty związane z realizacją przedstawionego 
programu spotkania. 

Odpowiedzialny: p.Henryk Kiepura Członek Zarządu – Naczelnik 
Wydziału EKZ w/m – za przekazanie ustaleń 
Termin: podjęcie działań od zaraz 

 
Ad.6. 
 
Projekt wystąpienia pokontrolnego KT.5516-10/09 sporządzonego w wyniku  kontroli dokumentacji i działalności 
związanej ze szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę Kazimierz Wystalski Zakład Usługowy „TEST-
PAKT” w Przystajni zreferował Wicestarosta.  
 
USTALENIE: 
 
Zarząd zapoznał się z projektem wystąpienia pokontrolnego. 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – za 
przekazanie ustalenia. 
Termin: od zaraz  

 
 
Ad.10. 
Prośbę Burmistrza Kłobucka o wsparcie finansowe w organizacji „Pikniku Europejskiego” organizowanego dla 
mieszkańców Powiatu w dniach 1 i 2 maja 2009r. zreferował Wicestarosta.  
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USTALENIE:  
 
Na prośbę Burmistrza Kłobucka o wsparcie finansowe w organizacji „Pikniku Europejskiego” 
organizowanego dla mieszkańców Powiatu w dniach 1 i 2 maja 2009r. – Zarząd postanowił wesprzeć 
organizację Pikniku kwotą 3.000 złotych. 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or w/m –  
za przekazanie ustaleń Burmistrzowi Kłobucka 
Termin: podjęcie działań od zaraz 

 

 

 

 
Na tym protokół Nr 92 / 09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2009 roku zakończono.  
 
 
Protokołowała: 
Anna Tukajska Drzazga 
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
w Starostwie Powiatowym w Kłobucku 
 
 
 

 
Zgodnie z §64 ust.5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – 
Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia 
mogą zgłosić do protokołu Nr 92/09 z dnia 16 kwietnia 
2009r. wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 
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	Pozostałe zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - wskazane w §1,  §2 pkt 1 ppkt 2, §2 pkt 2 ppkt 3 i 4  oraz  §3  Aneksu Nr 5 - są konsekwencją podjęcia uchwał w sprawie przekształceń ZOZ Kłobuck – pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Społeczną Uchwałami Nr 1/2009, 2/2009 i 3/2009.  

