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PROTOKÓŁ NR 89/09 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 25 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. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

6. BIERNACKI MACIEJ   - SEKRETARZ 

7. KUROWSKA KATARZYNA  - SKARBNIK 

8. WAŁĘGA TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. OR 

   

 

 

II. WYKAZ SPRAW 89-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
 

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

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 
marca 2009 r.                           - ref. Starosta 

 
 
3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie skargi Pani Janiny Błaszczykowskiej na działalność Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku            - ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz. Or 
 
3.2. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za 
wydanie prawa jazdy                  - ref. Wicestarosta 
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4. Prośba ZS w Waleńczowie o dofinansowanie zakupu produktów na wykonanie potraw 
i stroików wielkanocnych na „Stoły Wielkanocne” w dniu 29 marca 2009 roku 

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
5. Prośba ZS Nr 1 w Kłobucku o dofinansowanie zorganizowania wystawy stołu 
wielkanocnego „Baba Wielkanocna” w dniu 29 marca 2009 roku     - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
6. Prośba ZS Nr 3 w Kłobucku o dofinansowanie zorganizowania wystawy stołu 
wielkanocnego „Baba Wielkanocna” w dniu 29 marca 2009 roku     - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
7. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Usługi Transportowe Andrzej Koziara z siedzibą w 
Lutrowskie 9, 42-161 Starokrzepice w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 
drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  

- ref. Wicestarosta 
 

 
8. Sprawy różne. 
 
 

 
 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg następującej kolejności: 
 
 
 
 
III. USTALENIA z 89-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
25 marca 2009 roku.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany wykaz spraw 89-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 

2009r. 

 

 

Ad. 3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie skargi Pani Janiny Błaszczykowskiej na działalność Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
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1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 

zm.) Rada Powiatu w Kłobucku uznaje skargę Pani Janiny Błaszczykowskiej z dnia 24 lutego 

2009 roku na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za 

uzasadnioną, co jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
skargi Pani Janiny Błaszczykowskiej na działalność Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 

 
3.2. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za 
wydanie prawa jazdy. 
W projekcie uchwały proponuje się zwolnić z obowiązku opłaty za wydanie nowego dowodu 

rejestracyjnego oraz nowego prawa jazdy w związku z ze zmianą adresu spowodowaną 

zmianami administracyjnymi. Zgodnie art. 79b i art. 98 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r, Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w przypadku gdy 

zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, 

wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została 

zmianami administracyjnymi oraz w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie 

adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy, spowodowana została 

zmianami administracyjnymi rada powiatu może w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub 

zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów.  

Wnioskodawcy w uzasadnieniu wykazują, że podjęcie uchwały jest związane ze zmianami 

administracyjnymi miejscowości, które wystąpiły ostatnio (Ostrowy nad Okszą, Popów, 

Galińskie) bądź nastąpią na terenie powiatu. Zwracają uwagę, że intencją wprowadzenia 

zapisów przez ustawodawcę było zwolnienie z opłat obywateli za wydanie nowego 

dokumentu w sytuacji kiedy zmiana administracyjna wystąpiła z przyczyn niezależnych od 

obywatela.  

Z uzyskanych informacji wynika, iż w przypadku miejscowości Ostrowy nad Okszą 

z inicjatywą zmiany nazwy miejscowości wystąpili właśnie mieszkańcy, w związku z czym 

zmiana administracyjna nie odbyła się z przyczyn od nich niezależnych, a wręcz przeciwnie.  

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że zmiany administracyjne nie występują często i pojawiają 

się raz na kilka, a nawet kilkanaście lat. 

Od 1999 roku w gminach na terenie powiatu wprowadzono ponad 20 zmian 

administracyjnych i planowane są kolejne zmiany.  

Zdaniem wnioskodawców zwolnienie z opłat za wydanie nowych dokumentów nie wpłynie na 

zmniejszenie wysokości planowanych w danym roku budżetowym dochodów własnych 

powiatu i może jedynie wpływać na zmniejszenie ewentualnej nadwyżki budżetowej z tego 
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tytułu. Stwierdzają, że z całą pewnością przyjęcie projektu uchwały w proponowanym 

kształcie nie ma wpływu na zaplanowane w budżecie powiatu na 2009 rok dochody i 

wydatki.  

Zwolnienie z opłaty wynikające z proponowanej uchwały niestety wpłynie na budżet powiatu 

zaplanowany na 2009 rok i przyszłe budżety, ponieważ zmniejszą się dochody przy 

niezmienionych wydatkach. W budżecie na 2009 rok nie jest przewidziana nadwyżka 

budżetowa tylko deficyt i wynosi on 5.403.446zł. W związku z podjęciem uchwały w 

zaproponowanym kształcie deficyt ulegnie zwiększeniu, a wnioskodawcy nie wskazali źródła 

pokrycia zmniejszonych dochodów, co skutkuje analogicznie do zapisu § 31 ust. 2 Statutu 

Powiatu Kłobuckiego zobowiązującego wnioskodawców do wskazania pokrycia 

zwiększonych wydatków. W przypadku zniesienia opłaty związanej z wymianą dokumentów 

dla mieszkańców w/w miejscowości dochody powiatu zmniejszyłyby się o ok. 200 tys. zł przy 

konieczności poniesienia z tego tytułu wydatków.  

Pan Starosta poddał głosowaniu powyższy projekt uchwały. 

 Głosowało 5 członków zarządu, w tym: 

� głosów „przeciw” - ………oddano 5. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie 
prawa jazdy. 

 
 
Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przekaże Przewodniczącemu Rady Powiatu 
celem uwzględnienia ich w porządku obrad sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 4, 5 i 6 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ZS w 

Waleńczowie, ZS Nr 1 w Kłobucku oraz ZS Nr 3 w Kłobucku o dofinansowanie zakupu 

produktów na wykonanie potraw i stroików wielkanocnych na „Stoły Wielkanocne” w dniu 29 

marca 2009 roku. 

 Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby i dofinansował zakup produktów po 

300 złotych dla każdego Zespołu. 
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Ad. 7 
Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Usługi Transportowe Andrzej Koziara z 

siedzibą w Lutrowskie 9, 42-161 Starokrzepice w zakresie prawidłowości wykonywania 

transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

rzeczy. 

. 

Ad. 8 Spraw różnych nie było. 

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 89/09 z dnia 25.03.2009r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 
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