
Or.VI.0062-68/08       Kłobuck, dn. 15.09.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 68/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 11 września 2008 roku 
 

 
I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI:  
1. GARNCAREK STANISŁAW  - STAROSTA 

2. MINKINA ROMAN    - WICESTAROSTA 

3. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

5. BIERNACKI MACIEJ    - SEKRETARZ POWIATU 

6. WIERUS JOLANTA   - WYDZ. FN 

7. LASOTA MARIA    - WYDZ. GKN 

8. PANICZ DANUTA    - WYDZ. FN 

9. KOTOWICZ URSZULA   - WYDZ. EKZ 

10. NOWAK MARIAN    - DYREKTOR ZOZ KŁOBUCK 

 

   

II. PORZĄDEK 68-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
28 sierpnia 2008 r.                - ref. Starosta 
 
3. Przyjęcie protokołu Nr 67/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
29 sierpnia 2008 r.                - ref. Starosta 

 
 
 

4. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód 
powstałych w wyniku trąby powietrznej            - ref. Sekretarz 
 
4.2. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku                 - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
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4.3. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
- ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
 
 
 

5. UCHWAŁY ZARZĄDY POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok               - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
5.2. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

- ref. Jolanta Wierus 
Wydz. Fn 

 
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego 

- ref. Maria Lasota 
Wydz. GKN 

 
 

6. Decyzja zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie umorzenia grzywny z tytułu samowoli 
budowlanej                 - ref. Danuta Panicz 

Wydz. Fn 
 
7. Prośba Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku  o fundowanie 
pucharów współzawodnictwa sportowego za rok 2007/2008 dla najbardziej usportowionej 
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w kategorii dziewcząt i 
chłopców                      - ref. Urszula Kotowicz 

Wydz. EKZ 
 
8. Prośba Fundacji Rozwoju Człowieka „Galileo” im. Prof. Mariana Mazura Śląski Oddział 
Regionalny w Częstochowie o partnerstwo w organizowanej w dniu 12.09.2008 roku 
imprezy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym międzynarodowego projektu „Juggling-
youth link”            - ref. Urszula Kotowicz 

Wydz. EKZ 
 

9. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w Ośrodku Szkolenia Kierowców - Marka Sądel w Krzepicach, przy ul. 
Sienkiewicza 13                           - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 
 

10. Sprawy różne. 
1. Wniosek Dyrektora ZOZ Kłobuck o podjęcie decyzji w sprawie wyboru firmy do 
przeprowadzenia badania bilansu za rok 2008 w ZOZ Kłobuck          - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
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III. USTALENIA z 68-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
11 września 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 68-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 66/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 

2008r. 

Ad. 3. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 67/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 

2008r. 

 

 
Ad. 4. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód 
powstałych w wyniku trąby powietrznej. 
Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 

175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.) udziela się z budżetu Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej dla: 

1) Powiatu Lublinieckiego - w wysokości 20.000 złotych 

2) Powiatu Częstochowskiego - w wysokości 20.000 złotych 

z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w dniu 15 sierpnia 2008 roku w wyniku 

trąby powietrznej. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód 
powstałych w wyniku trąby powietrznej. 

 

4.2. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck wyjaśnił, że w dniu 31 października br. upływa 

termin spłaty kredytu w wysokości do 1,4 mln zł, zaciągniętego w ubiegłym roku na bieżącą 

działalność ZOZ Kłobuck. Organ założycielski ZOZ Kłobuck Uchwałą Nr 74/XI/2007 Rady 

Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 2007 roku udzielił poręczenia spłaty odnawialnego 
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kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez Zespół w Banku Ochrony Środowiska Oddział 

w Kłobucku na okres do 30 listopada 2008 roku. 

Pozyskanie przez ZOZ dodatkowych środków na bieżącą działalność ZOZ zapewni dalsze 

sprawne funkcjonowanie ZOZ Kłobuck i wykonywanie jego zadań statutowych. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku. 

 
4.3. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wynikają bezpośrednio z realizacji 

postanowień uchwały Nr 59/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 2007 roku 

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni 

specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ oraz uchwał ją zmieniających. Zmiany 

zaistniałe w wyniku przekształcenia ZOZ Kłobuck winny znaleźć odzwierciedlenie w Statucie 

Zespołu. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

 
Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przekaże Przewodniczącemu Rady Powiatu 
celem uwzględnienia ich w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w 
Kłobucku. 
 

 

Ad. 5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 248/2008 z dnia 11 września 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/164/7/08 z dnia 28 
lipca br. dotacji celowej w kwocie 36.400 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 
wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. 
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na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg 
wieczystych (środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2008 w części 83 poz. 20) 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2/08 z dnia 31 
lipca br. dotacji celowej w kwocie 10.604 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w służbie cywilnej 
(środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2008 
w części 83 poz. 60) 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/164/7/08 z dnia 28 
lipca br. dotacji celowej w kwocie 22.500 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 
wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. 
na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg 
wieczystych (środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej 
na rok 2008 w części 83 poz. 20) 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/312/2/08 z dnia 31 
lipca br. dotacji celowej w kwocie 1.247 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w służbie cywilnej 
(środki pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2008 
w części 83 poz. 60) 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/376/1/2008 z dnia 
19 sierpnia br. dotacji celowej w kwocie 14.378 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie – w ramach reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla 
nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym 
wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (środki pochodzą z 
rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2008 w części 83 poz. 13) 

♦ dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb celem wymiany instalacji 
elektrycznej w Zespole Szkół w Waleńczowie. 

 
Ustalenie: 
 Uchwała Nr 248/2008 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie 

oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok została 

podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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5.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 249/2008 z dnia 11 września 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej.  
Zmian dokonuje się celem udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce. 
Ustalenie:   
Uchwała Nr 249/2008 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z 

częściowym podziałem rezerwy ogólnej została podjęta jednogłośnie w obecności 4 

członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w 

Kłobucku. 

 
5.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 250/2008 z dnia 11 września 2008 
roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego. 
Uchwała został przygotowany na wniosek najemcy Pana Dariusza Pośpiech z dnia 28 

kwietnia 2008 roku z prośbą o rozwiązanie umowy najmu z dniem 30 kwietnia 2008 roku, 

oraz o nie naliczanie czynszu za miesiące następne. Czynsz miesięcznie brutto 966,40 zł.  

Umowa najmu Nr GKN.G.7001/8-1/07 została zawarta w dniu 10 października 2007 roku  na 

okres 3 lat czyli z mocą obowiązującą do dnia 9 października 2010 roku. W umowie zostało 

uregulowane jej rozwiązanie z przyczyn zwłoki w zapłacie czynszu (bez zachowania 

terminów wypowiedzenia), a w pozostałych przypadkach jest odwołanie do przepisów 

Kodeksu cywilnego.  

Ustalenie:   
Uchwała Nr 250/2008 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego została podjęta jednogłośnie w 

obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się dwóm 

członkom Zarządu. 

 

 

Ad. 6 
Pani Danuta Panicz – Wydział Fn wyjaśniał, że Pan Jan Szczypior został ukarany grzywną w 

kwocie 3.000,- złotych przez b. kierownika Urzędu Rejonowego w Kłobucku za popełnienie 

samowoli budowlanej. Tytuł wykonawczy został wystawiony w dniu 20 kwietnia 1998 r. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku prowadził egzekucję w tej sprawie, w toku której 

została wyegzekwowana jedynie kwota 475,- złotych. Postanowieniem z dnia 5 grudnia 

2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel 

wycofał tytuł wykonawczy ponieważ należność uległa przedawnieniu – art. 2 § 2 i art. 70 § 1 
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Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), a egzekucja była 

nieskuteczna. Zgodnie z art. 94 ustawy z dn. 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. 

zm.) do właściwości starostów przeszły zadania i kompetencje kierowników urzędów 

rejonowych jako zadania z zakresu administracji rządowej (o ile przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej). 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 pkt. 2 oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu ma 

uprawnienia do umorzenia przedmiotowej należności. 

 Ustalenie: 

Decyzja Nr 251/2008 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie umorzenia grzywny z 

tytułu samowoli budowlanej została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków 

Zarządu Powiatu.  

 

Ad. 7 

Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Powiatowego 

Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku o ufundowanie pucharów współzawodnictwa 

sportowego za rok 2007/2008 dla najbardziej usportowionej szkoły podstawowej, gimnazjum 

i szkoły ponadgimnazjalnej w kategorii dziewcząt i chłopców.  

Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Powiatowego Szkolnego Związku 

Sportowego w Kłobucku i przeznaczył kwotę 800 złotych na zakup pucharów. 

 

Ad. 8 

Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Fundacji Rozwoju 

Człowieka „Galileo” im. Prof. Mariana Mazura Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie o 

partnerstwo w organizowanej w dniu 12.09.2008 roku imprezy o charakterze lokalnym i 

ponadlokalnym międzynarodowego projektu „Juggling-youth link”. 

Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Fundacji Rozwoju Człowieka „Galileo” 

im. Prof. Mariana Mazura Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie i przeznaczył 

kwotę 560 złotych na materiały promocyjne. 
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Ad. 9 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w Ośrodku Szkolenia Kierowców - Marka Sądel w Krzepicach, przy ul. 

Sienkiewicza 13. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

1. Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck przedstawił wniosek o podjęcie decyzji w 

sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania bilansu za rok 2008 w ZOZ Kłobuck. 

 Ustalenie: 

Zarząd zobowiązał Wydział EKZ o przygotowanie projektu uchwały w przedmiotowej 

sprawie. 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – Członkowie 

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 68/08 z dnia 11.09.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 
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