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Or.VI.0062-88/09       Kłobuck, dn. 23.03.2009r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR 88/09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 18 marca 2009 roku  

 

 

I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI:  

1. GARNCAREK STANISŁAW  - STAROSTA 

2. MINKINA ROMAN    - WICESTAROSTA 

3. KIEPURA HENRYK   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

5. BIERNACKI MACIEJ   - SEKRETARZ 

6. KUROWSKA KATARZYNA  - SKARBNIK 

7. NOWAK MARIAN    - DYREKTOR ZOZ KŁOBUCK 

   

 

II. WYKAZ SPRAW 88-go POSIEDZENIA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

 

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

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 86/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 
lutego 2009 r.                           - ref. Starosta 
 
3. Przyjęcie protokołu Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 
marca 2009 r.                           - ref. Starosta 
 

 
 
4. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierŜawiania, wynajęcia, oddania w 
uŜytkowanie lub uŜyczenia majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

- ref. Marian Nowak 
Dyrektor ZOZ Kłobuck 

 
4.2. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w 
placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
prowadzonych przez Powiat Kłobucki            - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
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4.3. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem 
prowadzącym               - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
4.4. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół, dla których Powiat 
Kłobucki jest organem prowadzącym            - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

4.5.  w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok          - ref. Skarbnik 
 

 
 

5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. w sprawie układu wykonawczego do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok  

- ref. Skarbnik 
 

5.2. w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2009 rok               - ref. Skarbnik 
 
5.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Kłobuckiego za 
2008 rok                 - ref. Skarbnik  
 
5.4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku za 2008 rok             - ref. Skarbnik 
 
5.5. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kłobuckiego              - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
5.6. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku                - ref. Starosta 
 
5.7. w sprawie wyraŜenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych połoŜonych na terenie 
Gminy Przystajń do kategorii dróg gminnych               - ref. Wicestarosta 

 
 
 

6. Prośba Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku Sekcja Ruchu Drogowego o 
ufundowanie pucharów dla dwóch zwycięskich druŜyn w finale powiatowym 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym      - ref. Henryk Kiepura  

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
7. Wniosek Stowarzyszenia ETOH o przystąpienie do współpracy przy realizacji 
programu „Pomyśl o swojej przyszłości! Aktywni i mobilni w Europie  

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
8. Prośba Koła Pszczelarzy w Kłobucku o udzielenie wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na szkolenie podnoszące kwalifikacje członków 

- ref. Jerzy Bardzi ński 
Naczelnik Wydz. RO Ś 
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9. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie PPHU Dariusz Combik z siedzibą w Krzepicach 
przy ul. Wyspiańskiego 25 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego 
z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy   

- ref. Wicestarosta  
 

 
10. Sprawy róŜne. 
 
 

 
 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg nas tępującej kolejno ści: 
 
 
 
 
III. USTALENIA z 88-go posiedzenia Zarz ądu Powiatu w Kłobucku z dnia  

18 marca 2009 roku.  

 

Ad. 1. 

Przyjęto, bez uwag, zaproponowany wykaz spraw 88-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 

Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 86/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 

2009r. 

Ad. 3. 

Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2009r. 

 

 

Ad. 4. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 

4.1. w sprawie okre ślenia zasad zbycia, wydzier Ŝawiania, wynaj ęcia, oddania w 

uŜytkowanie lub u Ŝyczenia maj ątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Zbycie środka trwałego wymaga w myśl przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.  

o zakładach opieki zdrowotnej winno nastąpić na zasadach określonych przez organ 

załoŜycielski. Uchwała Nr 75/XI/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 października 

2007r., która określa zasady m.in. zbycia składników majątku trwałego, nie reguluje 

natomiast kwestii trybu zbycia danego składnika majątkowego oraz postępowania  

w przypadku niewyłonienia nabywcy przy pierwszej próbie zbycia, a takŜe moŜliwości 

kształtowania ceny w zaleŜności od ilości prób podjętych w celu zbycia danego składnika 

majątkowego, nie definiuje równieŜ pojęcia zbycia. Doświadczenie ZOZ Kłobuck na polu 

zbywania zbędnych składników majątku ruchomego pokazuje, Ŝe brak przedmiotowych 
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zapisów komplikuje znacznie, czy wręcz utrudnia, działanie w tym zakresie. Zasadne zatem 

wydaje się wprowadzenie stosownych zapisów, które niewątpliwie zracjonalizują procedurę 

zbywania przez ZOZ Kłobuck składników majątku trwałego, ale takŜe wyraźnie zdefiniują co 

organ załoŜycielski oraz ZOZ Kłobuck rozumieją przez pojecie zbycia – projekt zakłada 

rozróŜnienie odpłatnej (sprzedaŜ) i nieodpłatnej (darowizna) formy zbycia jako przeniesienie 

praw własności do rzeczy. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia zasad zbycia, wydzier Ŝawiania, wynaj ęcia, oddania w u Ŝytkowanie 

lub u Ŝyczenia maj ątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

W trakcie omawiania powyŜszego punktu został poruszony temat dotyczący zawartej umowy 

dzierŜawy pomiędzy Panią Jackowiak a Powiatem Kłobuckim. 

 Ustalenie: 

Postanowiono podpisać umowę pomiędzy Powiatem Kłobuckim a Zespołem Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku w celu wskazania płatnika ponoszącego koszty związane z  

wydzierŜawieniem części nieruchomości pod budynkiem laboratorium analiz 

lekarskich Szpitala Rejonowego w Krzepicach 

 

4.2. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, w 

placówce o światowo-wychowawczej oraz w placówce opieku ńczo-wychowawczej 

prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 

r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący określa dla nauczycieli w drodze 

regulaminu: 

1. wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy, 

2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

3. wysokość nagród ze specjalnego funduszu utworzonego w budŜecie z 

przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół. 

PrzedłoŜony projekt regulaminu został w dniu 16 marca 2009 r. uzgodniony z 

przedstawicielami związków zawodowych, funkcjonujących na terenie szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek Powiatu Kłobuckiego. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce 
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oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opieku ńczo-wychowawczej 

prowadzonych przez powiat Kłobucku. 

 

4.3. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznaw ania nagród za osi ągni ęcia 

dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla któr ych Powiat Kłobucki jest 

organem prowadz ącym. 

Na podstawie art. 49, ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący określa 

corocznie dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 

31 grudnia kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 

ze specjalnego funduszu utworzonego w budŜecie powiatu z przeznaczeniem na wypłaty 

nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół dla nauczycieli. 

PrzedłoŜony projekt regulaminu został uzgodniony z przedstawicielami związków 

zawodowych, funkcjonujących na terenie szkół ponadgimnazjalnych i placówek Powiatu 

Kłobuckiego. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osi ągni ęcia dydaktyczno-

wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat K łobucki jest organem 

prowadz ącym. 

 

4.4. w sprawie wysoko ści oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacani a 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczyc ieli szkół, dla których Powiat 

Kłobucki jest organem prowadz ącym. 

Na podstawie art. 54,  ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący określa corocznie wysokość oraz 

zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli.  

Dodatek ten wypłacany jest nauczycielom zatrudnionym w szkołach na wsi i w miastach 

liczących mniej niŜ 5.000 mieszkańców. W szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki do 

w/w dodatku jest uprawnionych 39 nauczycieli z Zespołu Szkół w Waleńczowie i Zespołu 

Szkół w Krzepicach. 

PrzedłoŜony projekt regulaminu na rok 2008 został w dniu 1.02.2008r. uzgodniony z 

przedstawicielami związków zawodowych, funkcjonujących na terenie szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek Powiatu Kłobuckiego. 
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Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wysoko ści oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacani a 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczyc ieli szkół, dla których 

Powiat Kłobucki jest organem prowadz ącym. 

 

4.5. w sprawie zmian w bud Ŝecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

W uchwale proponuje się:  

1. zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej o kwotę 27.864 zł w związku z przystąpieniem w 2008 roku do 

programu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych 

mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” 

2. w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków dokonać zmian w 

Załączniku Nr 9 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 

lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, 

dotyczącym wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2009 roku ze 

środków pochodzących z funduszy europejskich. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian w bud Ŝecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

 

 

Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przeka Ŝe Przewodnicz ącemu Rady Powiatu 

celem uwzgl ędnienia jej w porz ądku obrad najbli Ŝszej sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

 

Ad. 5 UCHWAŁY ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

5.1. Zarząd Powiatu podj ął uchwał ę Nr 322/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

układu wykonawczego do bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Ustala się szczegółowy plan dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy 

obowiązującej klasyfikacji budŜetowej oraz w podziale na poszczególnych dysponentów. 

Ustala się szczegółowy plan wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy 

obowiązującej klasyfikacji budŜetowej oraz w podziale na poszczególnych dysponentów. 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej. 
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Ustala się wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej podlegających przekazaniu do budŜetu państwa i naleŜnych powiatowi. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 322/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego 

do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta jednogłośnie w 

obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się 

dysponentom środków budŜetowych, a bieŜący nadzór nad prawidłowością 

wykonania budŜetu Skarbnikowi Powiatu. 

 

5.2. Zarząd Powiatu podj ął uchwał ę Nr 323/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

zmian w bud Ŝecie oraz w układzie wykonawczym do bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok. 

PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z: 

− podpisaniem aneksu Nr 3 do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem 

Śląskim a Powiatem Kłobuckim w sprawie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich w powiecie zwiększającego dotację celową o kwotę 51.021 zł 

− koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 323/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie oraz w 

układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta 

jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.3. Zarząd Powiatu podj ął uchwał ę Nr 324/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego za 2008 rok. 

Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu Kłobuckiego za 2008 rok” wraz z 

załącznikami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 324/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wykonania budŜetu Powiatu Kłobuckiego za 2008 rok została podjęta jednogłośnie w 

obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Staroście 

Kłobuckiemu. 

 

5.4. Zarząd Powiatu podj ął uchwał ę Nr 325/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

przyj ęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zesp ołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku za 2008 rok. 
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Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku za 2008 rok” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 325/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2008 rok 

została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie 

uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

5.5. Zarząd Powiatu podj ął uchwał ę Nr 326/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodost ępnych na terenie powiatu 

kłobuckiego. 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Kłobucku po zasięgnięciu opinii 

wójtów – burmistrzów gmin i samorządu aptekarskiego ustala rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 326/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego została podjęta 

jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

5.6. Zarząd Powiatu podj ął uchwał ę Nr 327/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

ustalenia wysoko ści wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrow otnej w 

Kłobucku. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) w związku z art. 32 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 

2008 roku (Dz. Urz. GUS z 2009r. Nr 1, poz. 6) ustala się miesięczne wynagrodzenie dla 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Pana Mariana Nowaka w wysokości 3,5-

krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czwartym kwartale 2008 roku tj. 

3,5 x 3.319,78 = 11.619,23 zł 
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Ustalenie:    

Uchwała Nr 327/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku została podjęta 

jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

5.7. Zarząd Powiatu podj ął uchwał ę Nr 328/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

wyra Ŝenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych poło Ŝonych na terenie Gminy Przystaj ń 

do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2007r. Nr 19 poz.115,  Nr 23  poz.136, Nr 192  poz.1381, z 2008r. Nr 54 poz.326, Nr 218 

poz.1391) opiniuje się pozytywnie zaliczenie dróg połoŜonych na terenie Gminy Przystajń do 

kategorii dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Ustalenie:    

Uchwała Nr 328/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wyraŜenia opinii o 

zaliczeniu dróg publicznych połoŜonych na terenie Gminy Przystajń do kategorii dróg 

gminnych została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

 

Ad. 6 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Komendy 

Powiatowej Policji w Kłobucku Sekcja Ruchu Drogowego o ufundowanie pucharów dla 

dwóch zwycięskich druŜyn w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym. 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby i przeznaczył kwotę 200 złotych na 

puchary. 

 

Ad. 7 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił Zarządowi wniosek Stowarzyszenia 

ETOH o przystąpienie do współpracy przy realizacji programu „Pomyśl o swojej przyszłości! 

Aktywni i mobilni w Europie. 

Ustalenie: 

Punkt został przełoŜony na kolejne posiedzenie Zarządu. 
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Ad. 8 

Pan Jerzy Bardziński – Naczelnik Wydz. ROŚ przedstawił Zarządowi prośbę Koła 

Pszczelarzy w Kłobucku o udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na szkolenie 

podnoszące kwalifikacje członków. 

Ustalenie: 

Zarząd dofinansował szkolenie w wysokości 400 złotych.  

 

Ad. 9 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie PPHU Dariusz Combik z siedzibą w Krzepicach 

przy ul. Wyspiańskiego 25 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z 

wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

 

Ad. 10  Sprawy ró Ŝne. 

1. Zarząd zobowiązał Pana Piotra Macha i Pana Tadeusza Pułkę do przygotowania na 

następny Zarząd pełnej informacji w zakresie przeprowadzanych Inwestycji w 

Powiecie. 

2. Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ poinformował Zarząd o przedłuŜonym 

terminie składania wniosków na stypendia dla studentów do 31 marca br. 

3. Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu poinformował Zarząd o przedłoŜonym 

projekcie uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie 

nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy. Pan Sekretarz dodał, 

iŜ autorami projektu są radni Powiatu Kłobuckiego. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Szymczak - Wydz. Or 

 
 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 88/09 z dnia 18.03.2009r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 
Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
/- Garncarek Stanisław/ 

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


