
Or.VI.0062-137/10        Kłobuck, dnia 12.04.2010 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 137/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 8 kwietnia 2010 roku 
 
 
Przed otwarciem posiedzenia Zarządu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Przewodniczącego Rady 
Powiatu Pana Tadeusza Witta. 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  
Bardziński Jerzy  - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu  
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
Wykaz spraw 137 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw 

Ref. Starosta 
2. Przyjęcie protokołu Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 marca 2010 roku 

Ref. Starosta 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu, flagi i 

baneru Powiatu Kłobuckiego       Ref. Tomasz Wałęga  
Naczelnik Wydziału Or. 



4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
 
4.1. w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego (Dzień Strażaka); 
Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

4.2. w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego (Przegląd Orkiestr Dętych); 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
 
5. Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy 

Ref. Przewodnicząca Wiesława Wilk 
 
6. Wycofanie wniosku Dyrektora ZOZu o waloryzację wynagrodzenia 

Ref. Marian Nowak 
Dyrektor ZOZ Kłobuck 

7. Sprawa dotycząca wynajmu pomieszczeń ZOZu  
Ref. Włodzimierz Goc  

NZOZ „Zdrowie” 
8. Prośba Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku o dofinansowanie I Rejonowego Turnieju 

Warcabowego                    Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
 
9. Prośba Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złochowicach o wsparcie finansowe organizacji III 

Powiatowego Konkursu Plastycznego „Malowane wiersze Juliana Tuwima” 
 Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 
10. Prośba Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „START” o zasponsorowanie pucharów, sprzętu 

sportowego oraz gadżetów okolicznościowych dla zwycięskich drużyn Kobiecej Amatorskiej Ligii Siatkówki
                       Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 
 
11. WYDZIAŁ KT – odstąpienia od wystąpień pokontrolnych 
11.1. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy P. Wiesława Wineckiego, zam. w Grodzisku przy ul. 
Kłobuckiej 40 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy  
                         Ref. Wicestarosta 
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11.2. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy P. Małgorzaty Janas, zam. w Kłobucku przy ul. Wiśniowej 
76 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego osób 

Ref. Wicestarosta 
 
11.3. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy P. Marka Hendzlika, zam. Borowe przy ul. Długiej 112 w 
zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy 

Ref. Wicestarosta 
 
11.4. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy P. Władysława Grzyba, zam. w Krzepicach przy ul Kuków 
133 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy  
                          Ref. Wicestarosta 

 
12. Sprawy różne. 
 
 
Ustalenia 137 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8.04.2010r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 137 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 marca 2010 roku. 
 
Ad. 3 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu, 
flagi i baneru Powiatu Kłobuckiego przedstawił Tomasz Wałęga Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
Korzystając z doświadczeń innych jednostek samorządu terytorialnego, a także starając się przewidzieć 
potencjalne sytuacje, w których herb, flaga czy baner Powiatu Kłobuckiego mogą być wykorzystywane w 
przyszłości – opracowano zasady i warunki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu, flagi i baneru Powiatu 
Kłobuckiego. 
 
Ad. 4 
Uchwały Zarządu Powiatu. 
Ad. 4. 1. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
W projekcie uchwały przyznaje się dotacje dla Gminy Panki w kwocie 4.000 zł na organizację Powiatowych 
Obchodów Dnia Strażaka, organizowanych 9 maja 2010 r. w Pankach. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 495/2010 z 
dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie uchwały 
powierzono Naczelnikowi Wydziału EKZ. 
 
Ad. 4. 2. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
W projekcie uchwały przyznaje się dotację dla Gminy Popów w kwocie 4.000 zł na organizację XII 
Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, organizowanego w dniu 13 czerwca 2010 r. w Zawadach, Gmina 
Popów. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 496/2010 z 
dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie uchwały 
powierzono Naczelnikowi Wydziału EKZ. 
 
Ad. 5. 
Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Zarząd Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego 
„Konfederacja Pracy” przy Starostwie Powiatowym w Kłobucku. 
Przewodnicząca Związku Pani Wiesława Wilk przedstawiła członków Zarządu w osobach: 
Bukalski Krzysztof - Wiceprzewodniczący 
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Korkus Lidia  - Sekretarz 
Kostek Joanna  - Skarbnik 
Jagielska Honorata - Członek 
Ponadto Przewodnicząca przedstawiła cele i zadania, które wynikają m. in. ze Statutu Związku. 
 
Ad. 6. 
Zarząd przyjął do wiadomości prośbę Dyrektora o wycofanie swojego wniosku o waloryzację wynagrodzenia. 
 
Ad. 7. 
Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Włodzimierz Goc reprezentujący NZOZ „ZDROWIE” w celu 
wypowiedzenia się w sprawie przedłużenia umów dzierżawy pomieszczeń usytuowanych w budynkach 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Ponadto w rozmowie uczestniczyli: 
Pani Grażyna Bęś reprezentująca NZOZ „OTO-MEDICUS”, 
Pani Aleksandra Majchrowska reprezentująca NZOZ „PULS-MED”, 
Pan Paweł Szyda reprezentujący NZOZ Specjalistyczną Poradnię Diabetologiczną. 
Wyżej wymienione osoby złożyły wnioski o przedłużenie umów dzierżawy wynajmowanych pomieszczeń na 
prowadzoną przez siebie działalność. 
Pan Goc argumentował przedłużenie umów tym iż, do dnia dzisiejszego nie zwróciły się koszty poniesione na 
uruchomienie działalności (tj. remonty pomieszczeń, sprzęt). 
Zwrócił uwagę na niską wartość kontraktu, która się nie zwiększa w zakresie udzielania świadczeń oraz o 
niewielkiej możliwości pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność z komercyjnego udzielania 
tych świadczeń, ale przede wszystkim w konieczności zachowania ciągłości udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom. 
Ponadto Pan Szyda argumentował powyższe stwierdzeniem, że jeśli przyjdzie ktoś z zewnątrz i nie dostanie 
kontraktu w Narodowym Funduszu Zdrowia to wówczas teren zostanie bez specjalisty. 
Pani Bęś natomiast dodała, że został przez nich przyjęty personel średni, gdzie pielęgniarki mają umowy na 
czas nieokreślony oraz kartoteki pacjentów, u których musi być kontynuowana ciągłość leczenia. 
Pani Majchrowska dodała, że byli przeciwni prywatyzacji. Poniesione koszty się nie zamortyzowały przez 2,5 
roku, a inne podmioty podpisały umowy bezprzetargowo. Dodając, że specjalistyka została przez nich przejęta 
w wierze, że umowy zostaną przedłużone po 2-ch latach. 
Starosta zwrócił uwagę, iż udział Państwa miał na celu wypowiedzenia się przed Zarządem w sprawie 
przedłużenia umów dodając, że teraz nie będzie podejmowana decyzja w powyższej sprawie. 
Dodał również, że wielkość kontraktu rzutuje na dostępności świadczeń dla pacjentów, co jest od Zarządu 
niezależne. Wielkość kontraktu powinna być większa gdyż takie jest zapotrzebowanie. 
Podkreślił fakt, że Zespołowi Opieki Zdrowotnej specjalistyka przynosiła straty natomiast niepubliczne 
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podmioty tych strat nie mają. Na co Pan Goc odpowiedział, że jego dochód wynosi poniżej 5 % gdyż kontrakty 
zostały zmniejszone. A nie trzymanie kontraktów spowoduje, że NFZ je zabierze. 
Pani Majchrowska podkreśliła, że obecnie wielkość kontraktów jest przekraczana ponieważ jest 
przyjmowanych dużo więcej pacjentów. 
Pan Goc zwrócił uwagę, iż dopuszczalne jest zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na co 
Pan Sekretarz odpowiedział, że do zawarcia umów obligują odpowiednie przepisy. Nieruchomościami ZOZ-u 
dysponuje Pan Dyrektor Nowak, natomiast na wniosek Dyrektora Zarząd podejmuje decyzje. 
Na zakończenie Pan Starosta poinformował zebranych, iż rozmowy na temat przedłużenia umów dopiero się 
zaczęły podkreślając, że jako Zarząd jesteśmy zobligowani do racjonalnego gospodarowania mieniem. 
Przedstawiciele NZOZ złożyli pisemną petycję w powyższej sprawie. 
 
Ad. 8. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku o 
dofinansowanie I Rejonowego Turnieju Warcabowego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 200 zł (słownie: 
dwieście złotych 00/100). 
 
Ad. 9. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złochowicach o wsparcie 
finansowe organizacji III Powiatowego Konkursu Plastycznego „Malowane wiersze Juliana Tuwima”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 200 zł (słownie: 
dwieście złotych 00/100). 
 
Ad.10. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „START” o 
zasponsorowanie pucharów, sprzętu sportowego oraz gadżetów okolicznościowych dla zwycięskich drużyn 
Kobiecej Amatorskiej Ligii Siatkówki.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100). 
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Ad. 11 
Odstąpienia od wystąpień pokontrolnych. 
Ad. 11.1.  
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
Ad. 11.2.  
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
Ad. 11.3.  
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
Ad. 11.4.  
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
 
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: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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	PROTOKÓŁ Nr 137/10 
	Korzystając z doświadczeń innych jednostek samorządu terytorialnego, a także starając się przewidzieć potencjalne sytuacje, w których herb, flaga czy baner Powiatu Kłobuckiego mogą być wykorzystywane w przyszłości – opracowano zasady i warunki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

