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Or.VI.0062-76/08       Kłobuck, dn. 28.11.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 76/08 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 27 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. MACH PIOTR    - NACZELNIK WYDZ. IR 

8. WIERUS JOLANTA   - WYDZIAŁ FN 

   

 

II. WYKAZ SPRAW 76-go POSIEDZENIA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

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

 
 

2. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
2.1. w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok               - ref. Jolanta Wierus 

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

Wydział Fn 
 
2.3. w sprawie zmian w budŜecie i układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

- ref. Jolanta Wierus 
Wydział Fn 

 
 

3. Dotyczy zakupu samochodu słuŜbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego 
- ref. Piotr Mach 

Naczelnik wydz. IR 
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4. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie ZUH „Komat” Bogdan Matyja i Wspólnicy Sp. j. z 
siedzibą w Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej 77 w zakresie prawidłowości 
wykonywania transportu drogowego                        - ref. Starosta 
 
5. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Darpol” Sp. j. Dariusz Strzelecki, Sławomir 
Strzelecki z siedzibą w Kłobucku przy ul. Wiśniowej 3 w zakresie prawidłowości 
wykonywania transportu drogowego                        - ref. Starosta 
     

 
6. Sprawy róŜne. 
 
 

 
 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg nas tępującej kolejno ści. 
 
 
 
III. USTALENIA z 76-go posiedzenia Zarz ądu Powiatu w Kłobucku z dnia  

27 listopada 2008r.  

 

Ad. 1. 

Przyjęto, bez uwag, zaproponowany wykaz spraw 76-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

 

 

Ad. 3 

Pan Stanisław Garncarek – Przewodniczący Zarządu przypomniał i przedstawił wniosek 

Pana Tadeusza Pułki – Dyrektora PZD w Kłobucku dotyczący wyraŜenia zgody na zakup 

samochodu słuŜbowego dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku. 

W związku z powyŜszym Pan Starosta zaproponował, Ŝeby zakupić nowy samochód dla 

potrzeb Starostwa, a w ślad za tym przekazać dla PZD w Kłobucku Opla ASTRĘ II, 

będącego na stanie tut. Urzędu. 

Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju przedstawił członkom Zarządu 

ofertę jaką otrzymał od Firmy M&M Marszałek Dealer’a Skody. 

Przedmiotem oferty była Skoda OCTAVIA II FL z silnikiem 1,9 TDI w wersji MINT.  

Pan Mach zwrócił uwagę na fakt, Ŝe biorąc pod uwagę oferowaną wersję samochodu wraz z 

wyposaŜeniem jaką przedstawił Pan Marszałek, cena końcowa zakupu jest bardzo 

atrakcyjna. 
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Nadmienił, iŜ kwota końcowa jaką zaproponował Dealer, uwzględniając zniŜki, podczas 

zakupu samochodu nie obowiązywałaby Starostwa ustawa o zamówieniach publicznych 

(koszt samochodu nie przekroczyłby kwoty 14.000 euro). 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do przedstawionej propozycji dotyczącej zakupu 

nowego samochodu słuŜbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

 

Ad. 2. UCHWAŁY ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

2.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 282/2008 z dnia 27 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: 

− zwiększeniem decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/473/OLQ/08/6367 z 19 

listopada 2008 roku dotacji celowej o kwotę 19.335 zł z przeznaczeniem na 

uregulowanie odszkodowań wraz z odsetkami wynikających z decyzji Starosty 

Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku Nr GKN.G.IV.7222/166/05 i 27 

sierpnia 2008 roku Nr GKN.G.IV.7222/9/04 na rzecz osób fizycznych za przejęte 

z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego 

nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie (środki z rezerwy celowej 

cz. 83, poz.72). 

Ustalenie:  

 Uchwała Nr 282/2008 z dnia 27 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. 

 

2.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 283/2008 z dnia 27 listopada 2008 

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

wydatków bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:  

 Uchwała Nr 283/2008 z dnia 27 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. 
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2.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 284/2008 z dnia 27 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 ogólnej. 

PowyŜszych zmian dokonuje się celem sfinansowania zakupu samochodu dla potrzeb 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku.  

Ustalenie:  

 Uchwała Nr 283/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budŜecie i 

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

częściowym podziałem rezerwy ogólnej została podjęta jednogłośnie w obecności 5 

członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w 

Kłobucku. 

 

 
Ad. 4 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie ZUH „Komat” Bogdan Matyja i Wspólnicy Sp. j. 

z siedzibą w Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej 77 w zakresie prawidłowości 

wykonywania transportu drogowego. 

Ad. 5 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Darpol” Sp. j. Dariusz Strzelecki, Sławomir 

Strzelecki z siedzibą w Kłobucku przy ul. Wiśniowej 3 w zakresie prawidłowości 

wykonywania transportu drogowego. 

 

Ad. 6  Spraw ró Ŝnych nie było. 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 76/08 z dnia 27.11.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/- Garncarek Stanisław/ 

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

/- Wieczorek Tadeusz / 


