
Or.II.0062-132/10       Kłobuck, dnia 5.03.2009r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr  132 / 10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 25 lutego 2010 roku 

 
 
I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław - Starosta  
Bardziński Jerzy - Członek Zarządu Powiatu 
Kiepura Henryk  - Członek Zarządu Powiatu  
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
oraz osoby zaproszone wg. załączonej listy obecności. 
 
II. Wykaz spraw 132 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 131 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16.02.2009 r. 
Ref. Starosta 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu w Kłobucku: 
 
3.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 
3.2. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

Ref. Dyrektor ZOZ 
 



 
3.3. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez utworzenie w wybranych 

jednostkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku gabinetów pielęgniarki środowiskowej i położnej 
środowiskowej 

Ref. Dyrektor ZOZ 
 

3.4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku środka trwałego 
Ref. Dyrektor ZOZ 

 
3.5. w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku 
Ref. Kierownik PCPR 

 
4. Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 
4.1. w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
 

4.2. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne lata 
Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 
4.3. w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
 

4.4. w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres 
Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 
4.5. w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres. 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
 

5. Przyjęcie sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego w okresie II półrocza 
2009 roku w sprawach należących do wyłącznej właściwości Zarządu Powiatu 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
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6. Przyjęcie sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami przez powiatowe jednostki organizacyjne w 

okresie II półrocza 2009 roku  
Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 
7. Prośba organizatorów Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej o dofinansowanie turnieju finałowego 

rozgrywek ligi w sezonie 2009 / 2010  
Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 
8. Zaopiniowanie listy jednostek OSP do przekazania pilarek spalinowych tytułem zwiększenia potencjału 

operacyjnego jednostek OSP; wybór oferty; decyzja co do ostatecznej kwoty. 
Ref. Starosta  

9. Prośba Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o dofinansowanie wyjazdu nauczycieli i uczniów szkoły na 
coroczny „ Bieg Piastów” 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
10. Sprawy różne. 
 
III. Ustalenia 132 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25.02.2010 r. 

 
Ad. 1. 

 Przyjęto wykaz spraw 132 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16.02.2010r. 
 
Ad. 3.  
Projekty uchwał Rady Powiatu. 
 
Ad.3.1. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok - przedstawiła 
Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z likwidacją 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku ze zmianą ustawy Prawo 
ochrony środowiska i koniecznością zlikwidowania Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w uchwale proponuje się: 
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1) zwiększyć plan dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 
320.000 zł, w tym z tytułu przekazania do budżetu środków pozostających na koncie PFOŚiGW o kwotę 
180.000 zł oraz z tytułu planowanych do osiągnięcia w 2010 roku dochodów o kwotę 140.000 zł 

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem na: 

 dotacje dla gminnych spółek wodnych – 25.000 zł 

 regulacje stosunków wodnych w obrębie dróg powiatowych – 44.000 zł 

 nagrody w konkursach dotyczących promowania edukacji ekologicznej – 5.000 zł 

 termomodernizację Szpitala w Krzepicach – 236.000 zł 

 dotacje dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł 

3) w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków dokonać zmian w Załączniku Nr 7, Nr 8, 
Nr 9, Nr 10, Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego 
na 2010 rok. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2010 rok. 

 

Ad.3.2.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - 
przedstawił Dyrektor ZOZ.  
Projekt uchwały zakłada zatwierdzenie zmian w Statucie ZOZ, które uprzednio zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Radę Społeczną ZOZ, uchwałą nr 2/2010 z dnia 16.02.2010r.  
Zmiany Statutu wynikają z konieczności dostosowania dokumentacji organizacyjnej Zespołu do warunków 
kontraktowania świadczeń zdrowotnych ratownictwa medycznego. ZOZ w Kłobucku jest zobowiązany do 
wskazania, w Statucie i rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego, miejsca wyczekiwania zespołu 
podstawowego ratownictwa medycznego w Krzepicach. Wskazanie w Statucie zespołu wyjazdowego 
ogólnego służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań z zakresu transportu medycznego. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
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Ad.3.3. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 
utworzenie w wybranych jednostkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku gabinetów pielęgniarki 
środowiskowej i położnej środowiskowej - przedstawił Dyrektor ZOZ. 
Projekt uchwały zakłada przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez utworzenie w: 
1) Gminnym Ośrodku Zdrowia w Popowie: 

a) Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej 
b) Gabinetu Położnej Środowiskowej 
 

2) Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pankach: 
a) Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej 
b) Gabinetu Położnej Środowiskowej 

 
3) Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kamyku: 

a) Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej 
b) Gabinetu Położnej Środowiskowej 
 

4) Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Starokrzepicach: 
a) Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej 
b) Gabinetu Położnej Środowiskowej 

 
5) Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zajączkach Drugich: 

a) Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej 
b) Gabinetu Położnej Środowiskowej 

 
6) Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach: 

a) Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej 
b) Gabinetu Położnej Środowiskowej 

 
7) Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ostrowach nad Okszą: 

a) Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej 
b) Gabinetu Położnej Środowiskowej. 
 

Utworzenie przedmiotowych gabinetów znajduje uzasadnienie w wymogach NFZ, zgodnie z którymi jednym z 
warunków obligatoryjnych, przy kontraktowaniu świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jest 
funkcjonowanie, w strukturze organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, gabinetu pielęgniarki środowiskowej i 
gabinetu położnej środowiskowej.  
Przedmiotowe przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane, przez Radę Społeczną ZOZ Kłobuck, 
uchwałą nr 1/2010 z dnia 16.02.2010r.  

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
poprzez utworzenie w wybranych jednostkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku gabinetów 
pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej. 
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Ad.3.4. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku środka trwałego – przedstawił Dyrektor ZOZ. 
Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na zbycie aparatu USG i aparatu Terapuls z uwagi na fakt 
całkowitego wyeksploatowania przedmiotowego sprzętu. Aparat jezdny RTG jest sprzętem wykorzystywanym 
głównie przy udzielaniu świadczeń w zakresie urazów nagłych oraz zabiegów operacyjnych i z tego powodu 
nie jest w Zespole wykorzystywany. Skuteczna próba jego zbycia pozwoli na uzyskanie korzyści finansowych 
przez ZOZ Kłobuck, póki tego typu aparatura jest jeszcze używana.  
Przedmiotowe zbycie składników majątkowych zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną ZOZ 
w dniu 16.02.2010r. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku środka trwałego. 

 
Ad.3.5. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku -  
Kierownik PCPR. 
Projekt zakłada określenie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją Prezesa Zarządu PFRON na 
realizację zadań dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku przeznaczono kwotę 1.025.418 zł. Procedury 
przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych znajdują się w BIP Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2010 roku.  
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Ad.4. 
Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 
Ad.4.1. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej – 
przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 
Projekt zakłada zatwierdzenie podziału środków i przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych 
następującym podmiotom:  
- Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku 

- Komenda Hufca ZHP w Kłobucku 
- Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w Kłobucku 
- Stowarzyszenie „Prom” na rzecz wspierania kultury, sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka 
- Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Kulturalnych w Lipiu 
- Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kłobucku 
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku 
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku 
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Liswarta” Krzepice 
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Kłobuck 
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orient” w Kłobucku 
- Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Drugie 
- Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kłobucku 
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „O uśmiech dziecka” w Kłobucku 
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku 
 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 472/2010 z 
dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, 
ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy 
społecznej. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału EKZ. 
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Ad.4.2. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 
lata - przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu zakłada wyrażenie zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 
Listopada 5C na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu o powierzchni użytkowej 65,30 m² usytuowanego w 
Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku ul. Rómmla 4A dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Przychodni Lekarskiej „PULS-Med” na kolejny okres do dnia 31.12.2013 roku na udzielanie specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego.    

Projekt uchwały Zarządu Powiatu został przygotowany na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki  Zdrowotnej z 
dnia 25.01.2010r.  w związku z prośbą Pani Aleksandry Majchrowskiej Kierownika Przychodni Lekarskiej 
“PULS-Med” o przedłużenie  umowy dzierżawy na okres  do dnia 31.12.2013. 

Dyrektor ZOZ-u odnosząc się do wniosku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej 
“PULS-Med”  w  sprawie przedłużenia okresu dzierżawy lokalu pismem  Nr DO-070-6/10 z dnia 25.01.2010r. 
wyraził  pozytywną opinię na kolejny okres  2,5 roku  tj. o dnia 31.12. 2013 .  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 473/2010 z 
dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne lata. 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Ad.4.3. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
kolejny okres – przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 
Projekt uchwały zakłada nie wyrażenie zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5C na 
przedłużenie umowy dzierżawy lokalu o powierzchni użytkowej 25.64 m² usytuowanego w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku ul. 11 listopada 5A dla  gabinetu stomatologicznego lek. stom. Anny Chowaniec 
zawartej na okres od dnia 01.03.2008r. - 28.02.2010r.    
Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki  Zdrowotnej z dnia 08.12.2009r.  w 
sprawie o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  lokalu Pani Annie Chowaniec, która wnioskuje 
o przedłużenie  okresu dzierżawy na następne lata 2011 – 2015 .   

Dyrektor ZOZ-u pismem nr DO-070-5/10 z dnia 25.01.2010r wyraził negatywne stanowisko w sprawie 
przedłużenia umowy dzierżawy gabinetu stomatologicznego na okres wskazany we wniosku przez Panią Annę 
Chowaniec. Przedłużenie  umowy dzierżawy  Pani  Annie Chowaniec nie będzie zgodne z kierunkiem  polityki 
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gospodarowania lokalami użytkowymi ZOZ Kłobuck mieszczącymi się w budynku Przychodni Specjalistycznej, 
która zakłada najem i dzierżawę podmiotom udzielającym świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki 
zdrowotnej oraz możliwość rozszerzania tej działalności. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 474/2010 z 
dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 
lata. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
Ad.4.4. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
kolejny okres – przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu zakłada nie wyrażenie zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 
11 Listopada 5C na przedłużenie umowy  dzierżawy lokalu o powierzchni użytkowej 34,70 m² + 3.00 m² 
poczekalnia, usytuowanego w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku ul. 11 listopada 5A dla NZOZ 
Specjalistyczna Przychodnia  Szyda Paweł w Kłobucku ul. 11 listopada 5A, zawartej na okres od dnia 
01.01.2008r. do 31.12.2010r.    
Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki  Zdrowotnej z dnia 08.12.2009r.  w 
sprawie o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu NZOZ Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska  Szyda Paweł, który wystąpił o przedłużenie dzierżawy na kolejne 6 lat . 

Dyrektor ZOZ-u pismem nr DO-070-3/10 z dnia 05.02.2010r. wyraził swoje stanowisko w sprawie przedłużenia 
umowy dzierżawy lokalu w budynku Poradni Specjalistycznej w Kłobucku ul.11 Listopada 5 A,  a mianowicie:   

     - iż zasadne byłoby zastosowanie w w/w przypadkach trybu przetargu nieograniczonego na dzierżawę 
przedmiotowych pomieszczeń zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały nr 150/XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku  w 
sprawie zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości będących w użytkowaniu  ZOZ-u 
na okres min. 6 lat (dwa okresy kontraktu z NFZ), 
     - zasadę tę w opinii Dyrektora winno się stosować do gospodarowania wszystkimi pomieszczeniami 
Zespołu, które wydzierżawione zostały na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem 
działalności z zakresu zdrowia psychicznego,  
     - odstąpienie  od przedłużania dotychczasowych umów dzierżawy pozwoli na wypracowanie takiego 
kierunku polityki gospodarowania lokalami użytkowymi ZOZ Kłobuck, zgodnie z którą zawierane będą umowy 
na nowo określające warunki dzierżawy .   
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 475/2010 z 
dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 
lata. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
Ad.4.5. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
kolejny okres – przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu zakłada nie wyrażenie zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 
11 Listopada 5C na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu o powierzchni użytkowej 38,20 m² + 3,00 m² 
poczekalnia,  usytuowanego w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku ul. 11 listopada 5A dla NZOZ „OTO-
MEDICUS” PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA w Kłobucku  ul. 11  Listopada 5A , zawartej na okres od 
dnia 01.01.2008r. do 31.12.2010r.     
Projekt uchwały został przygotowany na wniosek  lek. med. Grażyny Bęś z dnia 06.01.2010r.  w sprawie o 
wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  lokalu na okres kolejnych  10  lat. 

Dyrektor ZOZ-u pismem nr DO-070-3/10 z dnia 05.02.2010r. wyraził swoje stanowisko w sprawie przedłużenia 
umowy dzierżawy lokalu w budynku Poradni Specjalistycznej w Kłobucku ul.11 Listopada 5 A - opisane jak 
wyżej w ad.4.4. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 476/2010 z 
dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny 
okres. 

Dyrektor ZOZ Kłobuck wystąpi do Zarządu Powiatu z projektami uchwał o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie w przyszłym miesiącu przetargów dotyczących nieruchomości, o których mowa w 
uchwałach Zarządu Powiatu: 

- Nr 474/2010 z 25.02.2010r. - lokal o powierzchni użytkowej 25.64 m² usytuowany w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku ul. 11 listopada 5A; 

- Nr 475/2010 z 25.02.2010r. - lokal o powierzchni użytkowej 34,70 m² + 3.00 m² poczekalnia, 
usytuowana w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku ul. 11 listopada 5A; 

- Nr 476/2010 z 25.02.2010r. - lokal o powierzchni użytkowej 38,20 m² + 3,00 m² poczekalnia, 
usytuowana w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku ul. 11 listopada 5A. 
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Ad.5. 
Sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego w okresie II półrocza 2009 roku w 
sprawach należących do wyłącznej właściwości Zarządu Powiatu - przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. W 
sprawozdaniu wykazano nieruchomość oznaczoną jako działkę nr 1063/2 obręb Zagórze, przekazaną 
nieodpłatnie w użytkowanie  dla ZOZ Kłobuck. Wpis prawa użytkowania w księdze wieczystej został dokonany. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego w 
okresie II półrocza 2009 roku w sprawach należących do wyłącznej właściwości Zarządu Powiatu. 

 

Ad.6. 

Sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami przez powiatowe jednostki organizacyjne w okresie II 
półrocza 2009 roku – przedstawił  Naczelnik Wydziału GKN. W sprawozdaniu wykazano stan na koniec 
poprzedniego półrocza, wysokość czynszu oraz zmiany , które nastąpiły w okresie sprawozdawczym. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami przez powiatowe jednostki 
organizacyjne w okresie II półrocza 2009 roku. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ do przedstawienia aktualnej sytuacji nieruchomości w 
kontekście zakończonych i nie przedłużonych umów dzierżawy.  

 
Ad.7. 
Prośbę organizatorów Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej o dofinansowanie turnieju finałowego rozgrywek 
ligi w sezonie 2009 / 2010 – przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 
Organizatorzy wystąpili o dofinansowanie turnieju finałowego będącego uroczystym zakończeniem rozgrywek. 
Dofinansowanie chcą przeznaczyć na nagrody rzeczowe i pamiątkowe, statuetki, puchary. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby organizatorów i przeznaczył na zakup nagród rzeczowych 
kwotę 300 złotych. 
 

Ad.8. 

Zaopiniowanie listy jednostek OSP do przekazania pilarek spalinowych tytułem zwiększenia potencjału 
operacyjnego jednostek OSP; wybór oferty; decyzja co do ostatecznej kwoty. 
Spośród ofert przedstawionych przez Sekretarza Powiatu wybrano pilarki marki Stihl. 
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Zarząd Powiatu zatwierdził przekazanie pilarek dla jednostek OSP z następujących miejscowości: Krzepice, 
Starokrzepice, Zajączki Drugie, Przystajń, Wrzosy-Brzeziny, Wilcza Góra, Wręczyca Wielka, Kalej, Truskolasy, 
Kuleje, Czarna Wieś, Biała Górna, Panki, Rębielice Królewskie, Popów, Lipie, Miedźno, Ostrowy, Wilkowiecko 
oraz Waleńczów. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 28.000 złotych na zakup pilarek spalinowych marki Stihl dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kłobuckiego (Krzepice, Starokrzepice, 
Zajączki Drugie, Przystajń, Wrzosy-Brzeziny, Wilcza Góra, Wręczyca Wielka, Kalej, Truskolasy, Kuleje, 
Czarna Wieś, Biała Górna, Panki, Rębielice Królewskie, Popów, Lipie, Miedźno, Ostrowy, Wilkowiecko 
oraz Waleńczów). 
 
Ad.9. 
Prośbę Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o dofinansowanie wyjazdu nauczycieli i uczniów szkoły na 
coroczny „ Bieg Piastów” - przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 akceptując wydatek w 
kwocie 1.500 złotych z budżetu szkoły na realizację zadania. 
 
Ad.10. 
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: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

Protokołował: Tomasz Wałęga - Wydział Or 
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