PROTOKÓŁ NR 39/19
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 19 września 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu)
Dariusz Czechowski Przewodniczący Zarządu,
Łukasz Karpiński
Wicestarosta,
Małgorzata Gusta
Członek Zarządu,
Rafał Pacanowski
Członek Zarządu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Agnieszka Górska
- Skarbnik Powiatu,
Cezary Nowak
- Sekretarz Powiatu,
Robert Suchanek
- Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 38/19 z dnia 16.09.2019r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok,
2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu (magazynu) w Zespole Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie na prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w sprawie
wyrażenia zgody na usuniecie 8 sztuk drzew rosnących na działce Nr 4455/4.
5. Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia
Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.
Ad.1.
Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.
Ad.2.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął protokół Nr 38/19 z dnia 16.09.2019 r.
Ad.3.1.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany w budżecie wynikają z proponowanych przez kierowników
jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków, m.in. kwota 55 tys. zł przeznaczana
jest na wykonanie instalacji gazowej w budynku DPS. Dodała, iż są to przesunięcia pomiędzy
paragrafami.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 73/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu
na 2019.
Ad.3.2.
Pan Robert Suchanek wyjaśnił, iż Dyrektor ZOZ zwrócił się o wyrażenie zgody
na wydzierżawienie powierzchni magazynowej na okres do 3 lat. W niniejszym przypadku
zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad zbywania,
wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczania aktywów trwałych
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, wymagana jest zgoda Zarządu. W uzasadnieniu
wniosku dyrektor wskazał, iż ZOZ posiada powierzchnię do wynajęcia i nie znaleziono chętnych

1

kontrahentów poza wnioskodawcą. W związku z tym Dyrektor ZOZ wnosi o odstąpienie
od przeprowadzenia procedury przetargowej.
Pani Małgorzata Gusta zapytała, jaka powierzchnia podlega wydzierżawieniu.
Pan Robert Suchanek odpowiedział, że jest to 288 m2.
Pan Przewodniczący zapytał czy Zarząd może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia
przetargu.
Pan Robert Suchanek odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, iż zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
w uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek Dyrektora ZOZ może wyrazić zgodę
na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu. W niniejszym przypadku uzasadnieniem jest brak
chętnych kontrahentów.
Pan Rafał Pacanowski zapytał, jaka forma działalności miałaby być prowadzona.
Pan Robert Suchanek wyjaśnił, iż z wniosku jasno nie wynika, jaka będzie to działalność.
Pani Małgorzata Gusta stwierdziła, iż Zarząd nie posiada istotnych informacji w tej sprawie
np., co miałoby się tam znajdować, jaka działalność gospodarcza byłaby tam prowadzona, skąd
kwota 4,50 zł za/m2.
Pan Robert Suchanek zaproponował przesunięcie punktu na następne posiedzenie Zarządu,
na którym Dyrektor ZOZ udzieli szczegółowych informacji w tej sprawie.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosku na następnym posiedzeniu Zarządu.
Ad.4.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż dyrektor ZOZ wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycinkę
8 szt. drzew w związku z przeprowadzonym audytem kontrolnym dotyczącym prawidłowego
funkcjonowania całodobowego lądowiska w ZOZ Włoszczowa. Wskazał, iż w związku z prośbą
Wojewody Świętokrzyskiego wystąpiono do wszystkich jednostek organizacyjnych celem
wykonania przeglądu drzewostanu na zarządzanych nieruchomościach.
Zarząd czterema głosami „za” pozytywnie rozpatrzył wniosek.
Ad.5.
Pani Małgorzata Gusta zwróciła się do Zarządu z prośbą o ustalenie jednego dnia w tygodniu,
w którym odbywałyby się posiedzenia Zarządu np. w środy czy w czwartki, co umożliwi
pracownikom przygotowanie materiałów oraz członkom Zarządu na zapoznanie się z materiałami
będącymi przedmiotem posiedzenia. Dodała, iż nie dotyczy to posiedzeń wynikających z nagłej
konieczności. Wskazała ponadto, iż dotarły do niej informacje, że zakazała PCK-R organizowania
wycieczek i wyjaśniła, iż w protokole z posiedzenia Zarządu zawarta jest jej wypowiedź w tej
kwestii, z której można odczytać, że nie zakazała wycieczek tylko poprosiła, aby wycieczki nie
odbywały się kosztem pracowników, w godzinach pracy pracowników oraz że wycieczki
krajoznawcze i rekreacyjne powinno organizować biuro turystyczne. Wskazała, że intencją
Zarządu było, aby wycieczki przyjeżdżały do naszego Powiatu i promowane były walory powiatu.
Pan Rafał Pacanowski stwierdził, iż jasno na posiedzeniu zostało określone, jaka jest formuła
funkcjonowania PCK-R, rekreacja w ocenie Zarządu miała się odbywać na obiekcie i terenach
miejskich we Włoszczowie. W ostatnim czasie w znacznym natężeniu są organizowane wycieczki,
które działają na tej samej zasadzie, co biuro turystyczne. Zadał pytanie czy PCK-R jest biurem
turystycznym świadczącym usługi turystyczne czy też realizuje swoje zadania statutowe, jakim
jest przede wszystkim działalność w zakresie kultury. Dodał, iż istotnie padło sformułowanie,
dotyczące zmiany natężenia wycieczek na rzecz realizowania zadań statutowych jednostki.
W ocenie p. Pacanowskiego pojęcie działalności kulturalnej i działalności turystycznej nie są
tożsame.
Pan Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi jednego z radnych na ostatniej sesji Rady
Powiatu, który mówił o bardzo dobrej działalności PCK-R–u m.in. turystycznej. Wskazał,
iż jednostka nie została powołana, jako jednostka turystyczna. Należałoby może uściślić
lub określić czy należy rozszerzyć działalność PCK-R na turystykę, co nie będzie budziło żadnych
kontrowersji. Jeżeli mowa jest o walorach, to wycieczki winny przyjeżdżać do naszego powiatu
i powinno się pokazywać walory terenu powiatu włoszczowskiego.
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Pan Rafał Pacanowski wskazał, iż rekreacja powinna odbywać się na terenie powiatu, promować
wszelkie jego walory historyczne i przyrodnicze. Ponadto wskazał, iż na zebraniach wiejskich
w m. Kąty i Czarnca mieszkańcy zgłosili wniosek o umieszczenie lustra w miejscowości Kąty i
potrzebę wybudowania wyniesionego skrzyżowania w m. Czarnca na drodze wojewódzkiej nr 786
przy skręcie do szkoły podstawowej. Zapytał czy w tej kwestii zostały poczynione już jakieś
uzgodnienia.
Pan Przewodniczący odpowiedział, iż jeżeli chodzi o posesję nr 40 w m. Kąty to w dniu
wczorajszym miał się odbyć z udziałem Policji przegląd niebezpiecznego miejsca
i prawdopodobnie dziś będzie informacja Komisji w tej sprawie. Natomiast, co do budowy
wyniesionego skrzyżowania to należy się zwrócić z oficjalnym wnioskiem do Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Pan Rafał Pacanowski wskazał, iż w ZOZ na Oddziale wewnętrznym II nie ma zainstalowanej
instalacji przywoławczej. Nadmienił, iż w tej sprawie w poprzedniej kadencji były podejmowane
próby, jednak bez efektu. Poprosił o rozpoznanie tego tematu i o ewentualne zweryfikowanie
kosztów wykonania takiej instalacji.
Pani Małgorzata Gusta wskazała, iż na następnym posiedzeniu Zarządu p. Dyrektor ZOZ
wypowie się w tej kwestii.
Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 745 – 805.
Przewodniczący Zarządu:

Protokolant:
Iwona Szafrańska

Dariusz Czechowski
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