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PROTOKÓŁ NR 61/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 30 czerwca 2008 roku 
 

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

2.  MINKINA ROMAN    - WICESTAROSTA 

3. KIEPURA HENRYK   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

5. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

6. BIERNACKI MACIEJ    - SEKRETARZ POWIATU 

   

 

II. PORZĄDEK 61-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  

13 czerwca 2008 r.                           - ref. Starosta 

3. Przyjęcie protokołu Nr 60/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  

19 czerwca 2008 r.                           - ref. Starosta 

 
 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2008 rok                 - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
4.2. 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 

 
4.3. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok               - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
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4.4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok           - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 

4.5. w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do złożenia oświadczenia woli 
- ref. Sekretarz 

 
4.6. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłobucku         - ref. Wiesława Desperak 

Kierownik PCPR 
  
 

5. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie „Dostępność i poziom udzielanych świadczeń” w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Pankach – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku    - ref. Stanisław Walczak 

Wydz. EKZ 
 
6. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie „Dostępność i poziom udzielanych świadczeń” w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Przystajni – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku    - ref. Stanisław Walczak 

Wydz. EKZ 
7. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli problemowej w Zespole Szkół w Krzepicach w zakresie oceny warunków pracy 

- ref. Halina Mikołajczyk 
Wydz. Or 

8. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie oceny realizacji zadania publicznego pn. „Harcerze strażnikami 
betlejemskiego światła pokoju”          - ref. Urszula Kotowicz 

Wydz. EKZ 
 
9. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją 
na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o nazwie 
„PHU Usługi Transportowe” Rafał Leśkiewicz, Borowianka ul. Tartakowa 29, 42-125 
Kamyk                  - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 

10. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją 
na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o nazwie 
„Zakład Handlowo-Usługowy” Bożena Kowalik, Zawady, ul. Makuszyńskiego 50, 42-110 
Popów                  - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 
11. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją 
na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o nazwie 
„Usługi Transportowe – Bogdan Gatner” z siedzibą w Złochowicach, ul. Długa 103, 42-
151 Waleńczów                 - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 
12. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją 
na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o nazwie 
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Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „WIMAR” Marek Wiktor z siedzibą w Lindowie 
40, 42-165 Lipie                 - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 

 
13. Sprawy różne 
 

 
III. USTALENIA z 61-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
30 czerwca 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 61-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 59/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 

2008r. 

Ad. 3. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 60/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 

2008r. 

 
 
Ad. 4. UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 217/2008 z dnia 30 czerwca 2008 
roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2008 rok. 
Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 

− otrzymaniem informacji o wysokości środków przyznanych z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w m. Krzepice - Zbrojewsko 

− dostosowaniem planu dochodów i wydatków do faktycznie przewidywanych 

wydatków w zakresie budowy mostu w m. Żerdzina, przebudowy drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzepice – Zbrojewsko oraz przebudowy 

drogi Wrzosy – Wilcza Góra 

− przewidywanym wyższym wykonaniem planu dochodów z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz opłat za 

zajęcie pasa drogowego 
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− przyznaniem przez Ministra Finansów środków pochodzących z rezerwy 

subwencji ogólnej w kwocie 212.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę 

mostu w miejscowości Żerdzina 

− przystąpieniem do projektu „Wspólnie do celu” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Kłobucku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 217/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok 

została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie 

uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 

4.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 218/2008 z dnia 30 czerwca 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej. 

Powyższych zmian dokonuje się celem sfinansowania wkładu własnego do projektu pn. 

„Wspólnie do celu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku.  

Ustalenie:   
Uchwała Nr 218/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok 

została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie 

uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 
4.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 219/2008 z dnia 30 czerwca 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 planowanym koncertem Kapeli Podwórkowej z 

okazji wizyty delegacji z Ukrainy oraz koniecznością dostosowania planu do potrzeb w 

Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku oraz w związku z: 

• przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. budowa mostu w m. Żerdzina 

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzepice – 

Zbrojewsko, budowa chodników w m. Krzepice ul. Kuków i ks. 

Muznerowskiego oraz w m. Zajączki Drugie (zmiana między dysponentami) 
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• koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Zespole Szkół 

Nr 3 w Kłobucku 

• planowanym przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (skorzystanie z usług jednostki specjalizującej się w pisaniu 

projektów). 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 219/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz 

w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok została 

podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 
4.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 220/2008 z dnia 30 czerwca 2008 
roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 
Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 220/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

 
4.5. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 221/2008 z dnia 30 czerwca 2008 
roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do złożenia oświadczenia woli. 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) upoważnia się Pana Macieja Biernackiego – 

Sekretarza Powiatu Kłobuckiego do zawarcia umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych z 

Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie, świadczącą usługi certyfikacyjne 

pod nazwą „Sigillum” Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 221/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

upoważnienia Sekretarza Powiatu do złożenia oświadczenia woli została podjęta 

jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

 

 5



4.6. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłobucku. 
Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku spowodowane zostały zmianą art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 

123, poz. 776 z późn. zm.) z którego wynika, że zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku. 

Dotychczas zadania te były realizowane przez PCPR. 

Ustalenie:   
Zarząd podjął decyzję o przełożeniu punktu na następne posiedzenie. 

 

 

Ad. 5 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w zakresie „Dostępność i poziom udzielanych świadczeń” w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Pankach – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Ad. 6 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w zakresie „Dostępność i poziom udzielanych świadczeń” w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Przystajni – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Ad. 7 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli problemowej w Zespole Szkół w Krzepicach w zakresie oceny warunków 

pracy. 

Ad. 8 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w zakresie oceny realizacji zadania publicznego pn. „Harcerze strażnikami 

betlejemskiego światła pokoju”. 

Ad. 9 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną 

licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o 

nazwie „PHU Usługi Transportowe” Rafał Leśkiewicz, Borowianka ul. Tartakowa 29, 42-125 

Kamyk. 
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Ad. 10 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną 

licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o 

nazwie „Zakład Handlowo-Usługowy” Bożena Kowalik, Zawady, ul. Makuszyńskiego 50, 42-

110 Popów. 

Ad. 11 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną 

licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o 

nazwie „Usługi Transportowe – Bogdan Gatner” z siedzibą w Złochowicach, ul. Długa 103, 

42-151 Waleńczów. 

Ad. 12 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną 

licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy w przedsiębiorstwie o 

nazwie Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „WIMAR” Marek Wiktor z siedzibą w 

Lindowie 40, 42-165 Lipie. 

  

Ad. 13. Spraw różnych nie było. 
 
 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 61/08 z dnia 30.06.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

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