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PROTOKÓŁ NR 81/09 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 9 stycznia 2009 roku 
 
 
I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI:  
1. GARNCAREK STANISŁAW  - STAROSTA 

2. KIEPURA HENRYK   - CZŁONEK ZARZĄDU 

3. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

5. BIERNACKI MACIEJ   - SEKRETARZ 

6. KUROWSKA KATARZYNA  - SKARBNIK 

   

 

II. WYKAZ SPRAW 81-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
 

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

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 77/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 
grudnia 2008 r.                           - ref. Starosta 
 
3. Przyjęcie protokołu Nr 79/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 
grudnia 2008 r.                           - ref. Starosta 
 
4. Przyjęcie protokołu Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 
grudnia 2008 r.                           - ref. Starosta 
 

 
 
5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. w sprawie mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kłobucku               - ref. Małgorzata Szymanek 

Dyrektor PUP Kłobuck 
 

5.2. w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku                  - ref. Maria Lasota 

Wydz. GKN 
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5.3. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i 
sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia oraz polityki społecznej             - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
 
 
6. Prośba Organizatorów Sztabu XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku o wsparcie finansowe dla organizacji sztabu, imprez 
towarzyszących oraz możliwości uhonorowania wolontariuszy        - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
7. Prośba Zarządu Powiatu Częstochowskiego o wyrażenie opinii nt. projektu uchwały 
Rady Powiatu w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni 

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
8. Prośba Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego OLIMPIJCZYK o dofinansowanie 
III Turnieju Powiatowego Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach akcji 
„Ferie na sportowo”              - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

9. Prośba Dyrektora ZS w Krzepicach o zabezpieczenie środków finansowych na zakup i 
instalację nowego kotła c.o. typu eko groszek z powodu awarii       - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
10. Prośba Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku o pokrycie kosztów związanych z otwarciem 
nowej sali gimnastycznej              - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

11. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego dotyczącego 
przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w zakresie oceny 
stanu uporządkowania dokumentacji przekazanej do archiwum zakładowego 

- ref. Grażyna Brzęczek 
Wydział Or 

 
12. Informacja dotycząca postępowania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na 
rzecz ich najemców w Krzepicach przy ul. Ryły 24    - ref. Maria Lasota 

Wydz. GKN 
 
 

13. Sprawy różne. 
 
 
 
 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg następującej kolejności: 
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III. USTALENIA z 81-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
9 stycznia 2009 roku.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany wykaz spraw 80-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 77/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 

2008r. 

Ad. 3. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 79/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 

2008r. 

Ad. 4. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 

2008r. 

 

 
Ad. 5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 307/2009 z dnia 9 stycznia 2009 
roku w sprawie mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kłobucku. 
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku przedstawiła 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr 322/2002 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 

kwietnia 2002 roku dotyczącego szczegółowych zasad użytkowania mienia, wykaz sprzętu 

przeznaczonego do likwidacji w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Uzasadniając, iż koszty napraw poszczególnych jednostek często przewyższają koszt 

zakupu nowego sprzętu. 

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 307/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie mienia ruchomego 

będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku została podjęta 

jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
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5.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 308/2009 z dnia 9 stycznia 2009 
roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Powiat Kłobucki aktem notarialnym Rep.A Nr 7970/2008 z dnia 16.12.2008r. nabył prawo 

własności nieruchomości siedziby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatowie opisanej w 

sentencji uchwały.  

Jest to uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na której funkcjonuje Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Opatowie.  

Art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że 

„Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w 

nieodpłatnie użytkowanie nieruchomościami... ”.  

Uchwała została przygotowana dla potrzeb przekazania nieodpłatnie w użytkowanie  

powiatowej nieruchomości  na cele statutowe ZOZ-u.  

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 308/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania 

nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 
5.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 309/2009 z dnia 9 stycznia 2009 
roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury 
fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i 
zdrowego stylu życia oraz polityki społecznej. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z 

późn. zm.) zatwierdza się Regulamin Otwartego Konkursu Ofert. 

Zarząd przyjmuje wielkości kwot jakie są przeznaczone na poszczególne zadania i które 

zapisane są w projekcie budżetu. 

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 309/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz polityki 

społecznej została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 
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Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Zdrowia. 

 
 

Ad. 6 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę 

Organizatorów Sztabu XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Miejski Ośrodek 

Kultury w Kłobucku o wsparcie finansowe dla organizacji sztabu, imprez towarzyszących 

oraz możliwości uhonorowania wolontariuszy. 

 Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby i przeznaczył 700 złotych na pokrycie 

kosztów związanych z organizacją Sztabu.  

Ad. 7 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Zarządu 

Powiatu Częstochowskiego o wyrażenie opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni. 

 Ustalenie: 
 Zarząd nie wnosi uwag ani zastrzeżeń do projektu. 

Ad. 8 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę 

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego OLIMPIJCZYK o dofinansowanie III Turnieju 

Powiatowego Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach akcji „Ferie na 

sportowo”. 

 Ustalenie: 

Zarząd przychylił się do prośby ULKS OLIMPIJCZYK i przeznaczył kwotę 400 złotych 

na zakup pucharów, dyplomów i sprzętu sportowego dla najlepszych drużyn. 

Ad. 9 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora ZS 

w Krzepicach o zabezpieczenie środków finansowych na zakup i instalację nowego kotła c.o. 

typu eko groszek z powodu awarii. 

Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR wyjaśnił, że awaria kotła uniemożliwia dostawę 

ciepła do mieszkań znajdujących się na terenie Zespołu Szkół, a z oświadczenia 

sporządzonego po oględzinach przez Firmę POLSPAW uszkodzony kocioł nie nadaje się do 

dalszej eksploatacji ani naprawy z powodu naturalnego zużycia. 
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Po skierowaniu zapytań o cenę, szacowana wartość zakupu nowego kotła na eko groszek 

wyniesie brutto 36.000 zł, a koszt instalacji hydraulicznej kotła wraz z materiałami około 

12.000 zł. 

 Ustalenie: 

Zaproponowano zakup nowego kotła z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, 

a koszty związane z instalacją hydrauliczną pokryć z budżetu Starostwa. 

Ad. 10 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora ZS 

Nr 3 w Kłobucku o pokrycie kosztów związanych z uroczystym przekazaniem do 

użytkowania zmodernizowanej sali gimnastycznej i zaplecza sportowego. 

 Ustalenie: 

Zarząd wspólnie ustalił, że wydatki związane z przekazaniem sali należy pokryć z 

budżetu szkoły. 

Ad. 11 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego dotyczącego 

przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w zakresie oceny stanu 

uporządkowania dokumentacji przekazanej do archiwum zakładowego. 

Ad. 12 

Pani Maria Lasota – Wydział GKN przedstawiła Zarządowi informację dotyczącą 

postępowania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w Krzepicach 

przy ul. Ryły 24.  

Wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami 157-go posiedzenia Zarządu z dnia 27 października 

2006 roku Naczelnik Wydziału GKN wystosował zapytanie do najemców lokali mieszkalnych 

przy ul. Ryły celem rozeznania czy najemcy są zainteresowani ich wykupem. 

W odpowiedzi najemcy wyrazili aprobatę wykupu lokali sugerując korzystne warunki nabycia. 

Pani Lasota zwróciła uwagę, że po rozpatrzeniu wniosku najemców należy zważyć na: 

- obligującą 50% bonifikatę ceny sprzedaży w przypadku sprzedaży lokali na rzecz 

najemców, 

- występującą regresję rynkową cen nieruchomości lokalowych co może mieć znaczenie po 

stronie dochodów powiatu, 

- zróżnicowane funkcje użytkowe w budynku (lokale mieszkalne i pomieszczenia niezbędne 

dla potrzeb szkoły), 
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- w przypadku wyzbywania się lokali nastąpi współzarząd nieruchomością (Powiat i osoby 

fizyczne), 

- czy zachodzi konieczność wyzbycia się praw własności Powiatu, najemcom nie przysługuje 

roszczenie do właściciela nieruchomości w przypadku odmowy najemcom ich wykupu. 

 Ustalenie: 

 Zarząd Powiatu nie przewiduje w tym roku sprzedaży lokali. 

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

1. Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu przedstawił członkom Zarządu 

zaproponowany Harmonogram Posiedzeń Zarządu Powiatu na I kwartał 2009 roku. 

2. Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ zaproponował na dzień 22 stycznia 

br. spotkanie organizacyjne w sprawie 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 

3. Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi sprawę Pana 

Dariusza Pośpiech dotyczącą umorzenia nieuregulowanych należności z tytułu 

czynszu najmu lokalu przy ul. Wieluńskiej 11. 

Ustalenie: 

Zarząd przyjął informację. Pan Jerzy Bardziński – Członek Zarządu postulował o 

polubowne załatwienie sprawy dotyczącej umorzenia nieuregulowanych należności. 

4. Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR został upoważniony przez Zarząd do 

wszelkich czynności związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości 

przy ul. Skorupki 46 tj. działce będącej we władaniu Powiatu Kłobuckiego i działce, 

którą zarządza Dyrektor ZS Nr 3 w Kłobucku. 

 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 81/09 z dnia 09.01.2009r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 
 

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