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Or.VI.0062-74/08       Kłobuck, dn. 24.11.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 74/08 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 14 listopada 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 

7. WIERUS JOLANTA   - WYDZIAŁ FN 

8. WAŁĘGA TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. OR 

9. PANICZ DANUTA    - WYDZIAŁ FN 

10. DESPERAK WIESŁAWA   - KIEROWNIK PCPR KŁOBUCK 

11. EDELMAN GRZEGORZ   - ZOZ KLOBUCK 

12. BOGACZ MAGDALENA    - WYDZIAŁ EKZ 

   

 

II. WYKAZ SPRAW 74-go POSIEDZENIA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 
- ref. Starosta 

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 72/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 
października 2008 r.                - ref. Starosta 
 
3. Przyjęcie protokołu Nr 73/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 
października 2008 r.                - ref. Starosta 
 
 

 
4. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2008 roku     - ref. Wiesława Desperak 

  Kierownik PCPR 
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4.2. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 
2009             - ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 
 
4.3. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury         - ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 
 
4.4. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kłobucku             - ref. Tomasz Wał ęga 

Naczelnik wydz. Or 
 
4.5. w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku         - ref. Sekretarz 
 
4.6. w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Kłobucku             - ref. Sekretarz 
 
4.7. w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”            - ref. Sekretarz 
 
4.8. w sprawie przystąpienia przez Powiat Kłobucki do projektu systemowego pod nazwą 
„Nauka droga do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenie i 
kompetencji w regionach”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w partnerstwie 

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik wydz. EKZ 

 
4.9. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Kłobuckiego dla 
niepublicznych szkół i placówek             - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
  
 

5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. w sprawie umorzenia naleŜności wymagalnej od Marka i Małgorzaty Klekowskich z 
tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 

 - ref. Danuta Panicz 
Wydział Fn 

 
5.2. w sprawie umorzenia naleŜności z tytułu opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów 
Skarbu Państwa przypadającej na Pana Tadeusza Szymczyńskiego  

- ref. Danuta Panicz 
Wydział Fn 

5.3. w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budŜetowej Powiatu Kłobuckiego na 2009 
rok                  - ref. Jolanta Wierus 

Wydział Fn 
 
5.4. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu            - ref. Jolanta Wierus 

Wydział Fn 
 
5.5. w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok               - ref. Jolanta Wierus 

Wydział Fn 
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5.6. w sprawie zmian w budŜecie i układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na 
realizację zadań oświatowych i wychowawczych           - ref. Jolanta Wierus 

Wydział Fn 
 
5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok           - ref. Jolanta Wierus 

Wydział Fn 
 
5.8. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia 
czynności związanych z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach        - ref. Jerzy Bardzi ński 

Naczelnik wydz. RO Ś 
 

 
 

6. Informacja Kierownika PCPR w Kłobucku dotycząca podjętych działań w wyniku 
sformułowanych wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym    

- ref. Wiesława Desperak 
Kierownik PCPR 

 
7. Prośba Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o pomoc finansową w organizacji VI 
Mistrzostw Polski Miłośników Tańca Towarzyskiego – „Kłobuck-Węglowice 2008” 

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
8. Prośba Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Przystajni o wsparcie finansowe w 
organizacji Powiatowego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego 

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
9. Prośba Dyrekcji ZS Nr 1 w Kłobucku o wsparcie finansowe na zakup kajaków 
turystycznych dla potrzeb działalności Szkolnej DruŜyny Ekologicznej w Zespole Szkół Nr 
1 w Kłobucku               - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
10. Prośba Dyrekcji Zespołu Szkół w Węglowicach o honorowy patronat nad IV Edycją 
Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej           - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
11. Prośba Dyrekcji Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Kłobucku o pomoc finansową na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców 
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki” 

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
12. Prośba Dyrektora ZOZ Kłobuck o zgodę na rozebranie części ogrodzenia przy 
budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. 11 Listopada 5a z bramą na drogę 
przeciwpoŜarową o długości 16,5 mb              - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck  
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13. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Kulej Marcin – Usługi Transportowe z siedzibą w 
Kłobucku przy ul. Kołłątaja 17 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 
drogowego                                  - ref. Ilona Lis  

Wydział KT 
 

14. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie ZPHU „Drewpol” Jacek Strzelczyk z siedzibą w 
Krzepicach przy ul. Magneta 9 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 
drogowego                                  - ref. Ilona Lis  

Wydział KT 
 
15. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli problemowej w zakresie oceny warunków pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kłobucku           - ref. Halina Mikołajczyk 

Wydział Or 
 
16. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli sprawdzającej w zakresie dostępu do informacji publicznej, w tym aktualizowanie 
BIP zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Zdrowia      - ref. Grzegorz Pietruszka 

Wydział Or 
 

 
17. Sprawy róŜne. 
 
 

 
W/w punkty wykazu spraw  zostały zrealizowane wg na stępującej kolejno ści. 
 
 
III. USTALENIA z 74-go posiedzenia Zarz ądu Powiatu w Kłobucku z dnia  

14 listopada 2008r.  

 

Ad. 1. 

Przyjęto, bez uwag, zaproponowany wykaz spraw 74-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 

Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 72/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 października 

2008r. 

Ad. 3. 

Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 73/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 października 

2008r. 
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Ad. 4. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 

4.1. zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia zada ń i wysoko ści środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych przeznaczonych na te 

zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2008 roku. 

W miesiącu wrześniu br. Prezes Zarządu PFRON pismem WF/822w/2008 z dnia 26 

września 2008 roku poinformował o zwiększeniu kwoty środków PFRON w wysokości 

125.424 zł przypadających dla powiatu kłobuckiego na realizację zadań określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92).  

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia zada ń i wysoko ści środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckieg o w 2008 roku. 

 

4.2. w sprawie przyj ęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarz ądowymi na rok 

2009. 

Obowiązek przyjęcia przez Radę Powiatu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2009 wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o poŜytku 

publicznym i o wolontariacie. 

Rada Powiatu przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruję wolę kształtowania współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraŜa intencję realizacji swoich 

zadań ustawowych, w ścisłym z nimi współdziałaniu. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyj ęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarz ądowymi na rok 2009. 

 

4.3. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób za jmuj ących si ę twórczo ścią 

artystyczn ą i upowszechnianiem kultury. 

Ustawa o samorządzie powiatowym umoŜliwia Radzie Powiatu podejmowanie uchwał w 

sprawie zasad udzielania stypendiów dla osób fizycznych, wybitnie uzdolnionych, 

realizujących poza nauką czy pracą swoje pasje artystyczne. 

Na tej podstawie wnioskuje się o podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej 

utalentowanym artystycznie ludziom, stale zamieszkującym na terenie powiatu kłobuckiego. 
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Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

stypendiów artystycznych dla osób zajmuj ących si ę twórczo ścią artystyczn ą i 

upowszechnianiem kultury. 

 

4.4. w sprawie przeprowadzenia przez Komisj ę Rewizyjn ą kontroli w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kłobucku. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i 

§ 42 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady 

Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Kłobuckiego postanawia się wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Komisje Rewizyjną 

Rady Powiatu kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w zakresie obiegu 

dokumentów w PUP Kłobuck od momentu zawiadomienia Prokuratury Rejonowej o 

podejrzeniu przestępstwa przez Radnego Marka Srokę tj. od dnia 21 listopada 2006 roku do 

dnia 18 lipca 2008 roku. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przeprowadzenia przez Komisj ę Rewizyjn ą kontroli w Powiatowym Urz ędzie 

Pracy w Kłobucku. 

 

4.5. w sprawie zmiany składu Rady Powiatu w Kłobuck u. 

W związku ze stwierdzeniem przez Radę Powiatu w Kłobucku uchwałą Nr 96/XV/2008 z dnia 

4 lutego 2008 roku wygaśnięcia mandatu radnego Marka Sroki oraz Postanowieniem Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 września 2008 roku sygn.akt.I ACz 646/08 o oddaleniu 

zaŜalenia Pana Marka Sroki od w/w uchwały, zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 

1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 

2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego 

odwołanie, nastąpiło wygaśnięcie mandatu. 

Na podstawie art. 194 ust. 1 cyt. WyŜej ustawy właściwa rada po stwierdzeniu wygaśnięcia 

mandatu radnego podejmuję uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej 

listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Komisarz wyborczy w 

Częstochowie w piśmie Nr DCZ.772-2/08 z dnia 11 lutego 2008 roku wskazał, iŜ 

kandydatem, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów jest Pan Zbigniew 

Cebula. 
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Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmiany składu Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

4.6. w sprawie desygnowania przedstawicieli Powiatu  Kłobuckiego do składu 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku. 

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku proponuje 

się w projekcie uchwały desygnować przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do składu nowej 

Rady. Zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) jednostki samorządu 

terytorialnego mogą desygnować do składu rady swoich przedstawicieli. 

Na 74 posiedzeniu Zarząd Powiatu zgłosił kandydaturę niŜej wymienionych osób do składu 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku: 

1. Romana Minkinę – Wicestarostę, 

2. Annę Nowicką – Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

desygnowania przedstawicieli Powiatu Kłobuckiego do  składu Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w Kłobucku. 

 

4.7. w sprawie przyst ąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokaln a Grupa 

Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 

W projekcie uchwały proponuje się przystąpienie Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” została utworzona w 2005 roku w celu realizacji 

projektu  pt. PARTNERSTWO NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU 

„ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA”,  realizowanego na terenie gmin: Kłobuck, 

Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka. Projekt był 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego  

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji oraz z budŜetu państwa w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

Ŝywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie Działania 2.7 

„PilotaŜowy Program LEADER+” w ramach schematów I i II. Program LEADER+ miał za 

zadanie wspierać społeczności wiejskie w zakresie rozwoju „swoich małych ojczyzn”. W 

2008 roku została zakończona realizacja schematu II (Powiat Kłobucki w 2007 roku udzielił 

poręczenia w kwocie 108 tys. właśnie na realizację schematu II), ale zgodnie z nowymi 

aktami prawnymi wydanymi w związku z nowym okresem programowania środków na lata 
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2007-2013 przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, za pośrednictwem lokalnych 

grup działania (lgd ) będzie moŜliwa realizacja zadań i przedsięwzięć z dofinansowaniem z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O uzyskanie dofinansowania w poszczególnych 

działaniach będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje 

pozarządowe, mikroprzedsiębiorcy itp.  

W myśl nowych przepisów zasady funkcjonowania lgd i udzielania dofinansowania ulegają 

zmianie, w związku z czym planowanych jest szereg działań organizacyjnych. Planowane 

jest przeprowadzenie walnego zebrania stowarzyszenia, a takŜe konieczne jest opracowanie 

lokalnej strategii działania (lsr), która jest bazowym dokumentem w zgodności z którym będą 

rozpatrywane wnioski. Limit środków przypadających na lata 2007-2013 dla lgd jest 

uzaleŜniony od liczby mieszkańców i w naszym przypadku jest to kwota ponad 11 mln zł.  

Zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować do lokalnych grup działania jako 

członkowie zwyczajni.  

Na 74 posiedzeniu Zarząd Powiatu zgłosił kandydaturę niŜej wymienionych osób do 

reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony 

Wierzchołek Śląska”: 

1. Jerzego Bardzińskiego - Członka Zarządu Powiatu 

2. Macieja Biernackiego - Sekretarza Powiatu. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady  Powiatu  w sprawie 

przyst ąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokaln a Grupa Działania 

„Zielony Wierzchołek Śląska”. 

 

4.8. w sprawie przyst ąpienia przez Powiat Kłobucki do projektu systemoweg o pod 

nazwą „Nauka droga do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc 

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,  Priorytetu IX – „Rozwój 

wykształcenie i kompetencji w regionach”, Program O peracyjny Kapitał Ludzki, w 

partnerstwie. 

Postanawia się o przystąpieniu przez Powiat Kłobucki do projektu systemowego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych” pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w 

partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz z Gminami z terenu 

powiatu kłobuckiego. 
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Pomoc jest przewidziana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których organem 

prowadzącym jest Powiat Kłobucki, a takŜe projekt przewiduje pomoc stypendialną dla 

uczniów gimnazjów. 

Dofinansowanie do stypendium dla uczniów pokrywane jest w 100% przez Urząd 

Marszałkowski w Katowicach, a pula przewidziana na stypendia na Województwo Śląskie w 

2008 roku wynosi 560.000 złotych. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie 

przyst ąpienia przez Powiat Kłobucki do projektu systemoweg o pod nazw ą 

„Nauka droga do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc 

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,  Priorytetu IX – „Rozwój 

wykształcenie i kompetencji w regionach”, Program O peracyjny Kapitał Ludzki, 

w partnerstwie. 

 

4.9. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotac ji z bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego dla 

niepublicznych szkół i placówek. 

W związku z powstaniem w Krzepicach niepublicznego MłodzieŜowego Ośrodka 

Wychowawczego oraz Gimnazjum Specjalnego przy MłodzieŜowym Ośrodku 

Wychowawczym o uprawnieniach szkoły publicznej zaistniała konieczność określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji dla w/w placówek. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze 

zmianami) określa, Ŝe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej na prowadzenie szkół i placówek 

niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez organ inny niŜ jednostka samorządu 

terytorialnego.  

MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy zgodnie z art. 90 ust. 3a cytowanej wyŜej ustawy 

otrzymuje na kaŜdego wychowanka dotacje z budŜetu powiatu w wysokości nie niŜszej niŜ 

kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej 

subwencji ogólnej. W związku z tym, Ŝe na terenie naszego powiatu nie funkcjonuje tego 

typu placówka, wysokość dotacji wyliczana jest na podstawie wydatków bieŜących 

ponoszonych przez najbliŜszy powiat lub gminę na prowadzenie placówki tego typu. 

Gimnazjum Specjalne przy MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym jako szkoła 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie 

oświaty, otrzymuje dotacje w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na jednego 

ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego.  
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Organ prowadzący wymienione placówki jest zobowiązany do comiesięcznego składania 

wniosku  o  przyznanie dotacji i jej rozliczenia na podstawie liczby wychowanków i uczniów 

przebywających w placówce i szkole. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady  w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego dla 

niepublicznych szkół i placówek. 

Zobowi ązał Pani ą Magdalen ę Bogacz do przedstawienia na nast ępnym 

posiedzeniu Zarz ądu uzupełnionej informacji dotycz ącej zasad udzielania i 

rozliczania dotacji dla w/w placówek. 

 

 

Podczas omawiania powyŜszego punktu Pan Starosta przekazał Wicestaroście 

prowadzenie posiedzenia Zarządu z powodu umówionego spotkania w Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku. 

 

 

Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przeka Ŝe Przewodnicz ącemu Rady Powiatu 

celem uwzgl ędnienia ich w porz ądku obrad najbli Ŝszej sesji Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

 

 

Ad. 5. UCHWAŁY ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

5.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 274/2008 z dnia 14 listopada 2008 

roku w sprawie umorzenia nale Ŝności wymagalnej od Marka i Małgorzaty Klekowskich 

z tytułu opłat rocznych za u Ŝytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pa ństwa. 

Postanawia się umorzyć kwotę 3.558,33 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt 

osiem złotych 33/100 ) naleŜną od małŜonków Marka i Małgorzaty Klekowskich zam. przy ul. 

Asnyka 5 w Kłobucku z tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu 

Państwa za lata 2001-2003. 

Na w/w kwotę składają się:  

1) naleŜność główna – 1.656,90 złotych 

2) odsetki ustawowe wyliczone na dzień podjęcia uchwały – 1.841,43 złotych.  

3) koszty zastępstwa procesowego – 60,- złotych. 

Powodem umorzenia naleŜności jest nieskuteczność postępowania egzekucyjnego. 
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Ustalenie:  

 Uchwała Nr 274/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie umorzenia naleŜności 

wymagalnej od Marka i Małgorzaty Klekowskich z tytułu opłat rocznych za 

uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie w 

obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Staroście 

Kłobuckiemu. 

 

5.2. w sprawie umorzenia nale Ŝności z tytułu opłat za u Ŝytkowanie wieczyste gruntów 

Skarbu Pa ństwa przypadaj ącej na Pana Tadeusza Szymczy ńskiego.   

Projekt uchwały zakładał umorzenie kwoty 10.788,71 złotych naleŜną Skarbowi Państwa 

reprezentowanemu przez Starostę Kłobuckiego od Pana Tadeusza Szymczyńskiego, zam. w 

Kłobucku przy ul. Długosza 104 z tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste gruntów 

Skarbu Państwa połoŜonych we wsi Zawady za lata 2001-2003. 

Na kwotę główna składają się naleŜności w kwocie 5.108,75 złotych oraz odsetki ustawowe 

w kwocie 5.679,96 złotych wyliczone na dzień 14 listopada br. począwszy od 1 kwietnia 2001 

roku. 

Ustalenie:    

Zarząd nie podjął uchwały. 

 

5.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 275/2008 z dnia 14 listopada 2008 

roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały bud Ŝetowej Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok. 

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

zatwierdza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 

rok wraz z: 

1. objaśnieniami do projektu uchwały budŜetowej  

2. informacją o stanie mienia komunalnego  

3. prognozą łącznej kwoty długu. 

Projekt uchwały wraz z załącznikami zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Kłobucku 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 275/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu 

uchwały budŜetowej Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta jednogłośnie w 
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obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się 

Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Podczas omawiania powyŜszego punktu był juŜ obecny Pan Starosta. 

 

5.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 276/2008 z dnia 14 listopada 2008 

roku w sprawie przekazania uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń planowanych 

wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu. 

Na podstawie uchwały upowaŜnia się kierowników (dyrektorów) następujących jednostek 

organizacyjnych Powiatu: 

− Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 

− Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 

− Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 

− Zespół Szkół w Krzepicach 

− Zespól Szkół w Waleńczowie 

− Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku 

− Dom Dziecka w Kłobucku 

− Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku 

− Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych 

wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budŜetowej wyłącznie w 

wydatkach bieŜących poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

Ustalenie:     

Uchwała Nr 276/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przekazania 

uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom 

organizacyjnym powiatu została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.5. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 277/2008 z dnia 14 listopada 2008 

roku w sprawie zmian w bud Ŝecie oraz w układzie wykonawczym do bud Ŝetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok. 

PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z: 
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♦ zmianą dokonaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/448/1/08 z dnia 

15 października 2008 roku celem zabezpieczenia środków w wysokości 

43.448 zł na zakup spręŜarki wysokociśnieniowej MCH 16/Compact, 

urządzenia kontrolno – pomiarowego oraz wentylatora oddymiającego dla 

potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kłobucku 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/442/2/08 z dnia 24 

października br. dotacji celowej w kwocie 8.200 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów 

teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, StraŜy 

Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 

2007 – 2009” (środki z rezerwy celowej budŜetu państwa, cz. 83, poz. 52) 

♦ dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie dodatków wiejskich i 

mieszkaniowych oraz zakupu programu antywirusowego do pracowni 

informatycznej w Zespole Szkół w Waleńczowie 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/376/3/2008 z dnia 8 

października br. dotacji celowej w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na 

uzupełnienie dotacji na sfinansowanie – w ramach wdraŜania reformy oświaty 

– wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza 

tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu 

maturalnego (środki z rezerwy celowej budŜetu państwa, cz. 83, poz. 13) 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/541/4/2008 z dnia 

24 października br. dotacji celowej w kwocie 182 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie – w ramach wdraŜania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń 

dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym 

wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w 2008 

roku (środki z rezerwy celowej budŜetu państwa, cz. 83, poz. 13) 

♦ zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/561/08 z dnia 28 

października 2008 roku dotacji celowej o kwotę 77.043 zł przyznanej na 

opłacanie składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi 

ubezpieczenia z innego tytułu (zmniejszenie dotyczy Powiatowego Urzędu 

Pracy) 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/402/2/08 z dnia 17 

października br. dotacji celowej w kwocie 9.500 zł z przeznaczeniem na 

wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w 2008 roku (środki z rezerwy celowej budŜetu państwa, cz. 83, 

poz. 33) 
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♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/539/2/08 z dnia 28 

października br. dotacji celowej w kwocie 15.287 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w 

szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 12.802 

zł oraz na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku 

Ŝycia – 2.485 zł (środki z rezerwy celowej budŜetu państwa, cz. 83, poz. 54). 

Środki przeznaczone są realizację działań przewidzianych w Rządowym 

programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/547/3/08 z dnia 29 

października br. dotacji celowej w kwocie 5.600 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie – w ramach wdraŜania reformy oświaty – doposaŜenia Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia 

badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i 

młodzieŜy (środki z rezerwy celowej budŜetu państwa, cz. 83, poz. 13).  

Ustalenie:    

Uchwała Nr 277/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budŜecie 

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

podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.6. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 278/2008 z dnia 14 listopada 2008 

roku w sprawie zmian w bud Ŝecie i układzie wykonawczym do bud Ŝetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok w zwi ązku z cz ęściowym podziałem rezerwy celowej na 

realizacj ę zadań oświatowych i wychowawczych. 

PowyŜszych zmian dokonuje się celem sfinansowania wydatków związanych z wynajmem 

sali gimnastycznej i krytej pływalni dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku w związku 

trwającym remontem sali gimnastycznej. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 278/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budŜecie i 

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

częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i 

wychowawczych została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.7. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 279/2008 z dnia 14 listopada 2008 

roku zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie przyj ęcia harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 
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Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

 

 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 279/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.8. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 280/2008 z dnia 14 listopada 2008 

roku w sprawie wyznaczenia członków Zarz ądu Powiatu w Kłobucku do podj ęcia 

czynno ści zwi ązanych z uzyskaniem dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. z Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wyznacza się i upowaŜnia:  

− Pana Stanisława Garncarka – Starostę Kłobuckiego 

− Pana Jerzego Bardzińskiego – Członka Zarządu Powiatu w Kłobucku  

do podjęcia czynności związanych z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. 

„UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW NIE STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMIN: KŁOBUCK, KRZEPICE, LIPIE, 

MIEDŹNO, OPATÓW, PANKI, POPÓW, PRZYSTAJŃ, WRĘCZYCA WIELKA”. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 280/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyznaczenia 

członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z 

uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

 

Ad. 6 

Pani Wiesława Desperak – Kierownik PCPR w Kłobucku przedstawiła Zarządowi informację 

dotyczącą podjętych działań w wyniku sformułowanych wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym Nr Or.II.0913-7/08 z dnia 9 października 2008 roku. 

 Ustalenie: 

Zarząd przyjął informację. 
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Ad. 7 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Kłobucku o pomoc finansową w organizacji VI Mistrzostw Polski 

Miłośników Tańca Towarzyskiego – „Kłobuck-Węglowice 2008”. 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Pani Dyrektor i przeznaczył kwotę 

1.500 złotych na puchary i medale. 

 

Ad. 8 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Gminnej Rady 

Kół Gospodyń Wiejskich w Przystajni o wsparcie finansowe w organizacji Powiatowego 

Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego. 

Ustalenie: 

Zarząd oddalił wniosek ze względów formalnych. 

 

Ad. 9 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrekcji ZS Nr 

1 w Kłobucku o wsparcie finansowe na zakup kajaków turystycznych dla potrzeb działalności 

Szkolnej DruŜyny Ekologicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

 Ustalenie: 

Zarząd przychylił się do prośby Dyrekcji ZS Nr 1 w Kłobucku i postanowił przeznaczyć 

4.000 złotych na zakup kajaków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

 

Ad. 10 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Zespołu Szkół 

w Węglowicach o honorowy patronat nad IV Edycją Powiatowego Konkursu Pieśni 

Patriotycznej. 

Ustalenie: 

Zarząd objął patronat i dofinansował IV Edycją Powiatowego Konkursu Pieśni 

Patriotycznej w wysokości 600 złotych. 
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Ad. 11 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrekcji 

Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku o pomoc 

finansową na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Powiatowego Konkursu 

Plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”. 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Dyrekcji i dofinansował konkurs 

plastyczny w wysokości 300 złotych. 

 

Ad. 12 

Pan Grzegorz Edelman – ZOZ Kłobuck przedstawił Zarządowi prośbę w imieniu Dyrektora 

ZOZ Kłobuck o zgodę na rozebranie części ogrodzenia przy budynku Przychodni 

Specjalistycznej przy ul. 11 Listopada 5a z bramą na drogę przeciwpoŜarową o długości 16,5 

mb. 

Wyjaśnił, iŜ ogrodzenie moŜe spowodować problemy z ustawieniem rusztowań do prac 

termomodernizacyjnych, dodając, Ŝe wygląd zewnętrzny ogrodzenia będzie nieprzystający 

do odnowionej elewacji budynku. 

 Ustalenie: 

Zarząd wyraził zgodę na rozebranie ogrodzenia oraz jego modernizację w około z 

zachowaniem przepisów budowlanych i funkcjonalnym dla obiektów Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku. Całość finansowana ze środków ZOZ w Kłobucku. 

 

Ad. 13 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Kulej Marcin – Usługi Transportowe z siedzibą 

w Kłobucku przy ul. Kołłątaja 17 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 

drogowego. 

Ad. 14 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie ZPHU „Drewpol” Jacek Strzelczyk z siedzibą w 

Krzepicach przy ul. Magneta 9 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 

drogowego. 
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Ad. 15 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli problemowej w zakresie oceny warunków pracy w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Kłobucku. 

Ad. 16 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli sprawdzającej w zakresie dostępu do informacji publicznej, w tym 

aktualizowanie BIP zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w Wydziale Edukacji, Kultury, 

Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 

Ad. 17 Sprawy ró Ŝne. 

1. Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę 

Dyrekcji ZS nr 3 w Kłobucku o dofinansowanie I Powiatowego Konkursu 

Historycznego „Polska w walce o niepodległość – Mokra 1939”. 

Ustalenie: 

Zarząd zaakceptował sfinansowanie nagród w konkursie historycznym w wysokości 

1.000 złotych. 

 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 74/08 z dnia 14.11.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/- Garncarek Stanisław/ 

       /- Minkina Roman/ 
       /- Kiepura Henryk/ 
       /- Bardziński Jerzy / 

/- Wieczorek Tadeusz / 
 

 

 


