
Or.VI.0062-108/09       Kłobuck, dnia 12.08.2009r. 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr  108 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

Uw dniu 11 sierpnia 2009 roku 

 

 

I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

1. Garncarek Stanisław  - Starosta 

2. Minkina Roman  - Wicestarosta 

3. Kiepura Henryk  - Członek Zarządu Powiatu  

4. Bardziński Jerzy   - Członek Zarządu Powiatu  

5. Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu  

6. Biernacki Maciej   - Sekretarz Powiatu 

oraz osoby zaproszone:  

1. Szymanek Małgorzata  - Dyrektor PUP Kłobuck 

2. Bogacz Alina   - ZS Nr 1 Kłobuck 

3. Wilk Wiesława   - Oddział KFA w Starostwie Powiatowym w Kłobucku  

4. Szymanek Mirosław  - Wydział ROŚ w Starostwie Powiatowym w Kłobucku 

5. Wałęga Tomasz   - Naczelnik Wydziału Or w Starostwie Powiatowym w  

  Kłobucku 

 

II. Wykaz spraw 108 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu 

spraw. 

  Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 107/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2009r.  

 Ref. Starosta 
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3. Projekty UCHWAŁ RADY POWIATU w Kłobucku: 

 

3.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód 

powstałych w wyniku powodzi;  

 Ref. Sekretarz Powiatu 

3.2. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia 

dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest 

organem prowadzącym;  

Ref. p.Kiepura Henryk Członek Zarządu Powiatu  
Naczelnik Wydziału EKZ  

 
3.3. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Kłobucki;  

Ref. p.Kiepura Henryk Członek Zarządu Powiatu  
Naczelnik Wydziału EKZ  

 
3.4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2009r. 

Ref. Dyrektor PUP Kłobuck 

 

4. Projekty UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU w Kłobucku: 

4.1. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 

nauczyciela mianowanego; 

 Ref. p.Kiepura Henryk Członek Zarządu Powiatu  
Naczelnik Wydziału EKZ  

 
4.2. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok; 

Ref. Skarbnik Powiatu 



 3

4.3. w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 roku” 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

5. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego sporządzonego po kontroli przedsiębiorcy 

p.Krzysztofa Słomiana, prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców w Lipiu w 

trakcie której stwierdzono nieprawidłowości – celem poinformowania Zarządu przed 

podpisaniem wystąpienia.  

 Ref. Wicestarosta 

 

6. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po 

kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2007 rok w ZS Nr 1 - celem uzyskania 

akceptacji Zarządu. 

 Ref. Dyrektor ZS Nr 1 Kłobuck  

 

7. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po 

kontroli w zakresie gospodarki finansowej za 2007 rok w PUP - celem uzyskania 

akceptacji Zarządu. 

 Ref. Dyrektor PUP Kłobuck  

 

8. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po 

kontroli w zakresie terminowości załatwiania spraw w 2008 roku przez p.Mirosława 

Szymanka pracownika Wydziału ROŚ - celem uzyskania akceptacji Zarządu. 

Ref. p.Mirosław Szymanek 
Główny Specjalista w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa   

 
Ref. p.Bardziński Jerzy członek Zarządu Powiatu  

Naczelnik Wydziału ROŚ 
 

9. Przedstawienie opinii prawnej w sprawie należności za podróże służbowe 

przysługujących Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w związku z 

wynikami kontroli w zakresie gospodarki finansowej za lata 2005-2007. 

 Ref. p.Wilk Wiesława Oddział KFA 
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10. Przedstawienie oferty „Almar-Sport” s.c. z Wałbrzycha dotyczącej organizacji 

Mistrzostw Polski Samorządowców w piłce nożnej Rewal/Pobierowo’2009. 

Ref. Naczelnik Wydziału Or w Starostwie 

 

11. Przedstawienie prośby o udzielenie pełnomocnictwa p.Annie Nowickiej Dyrektorowi 

ZS Nr 1 w Kłobucku do zawarcia i realizacji umowy, w tym do dysponowania 

środkami finansowymi potrzebnymi na realizację projektu stażu „Nauka sztuki 

kulinarnej u francuskich mistrzów” w ramach programu Leonardo da Vinci nr 

PL/09/LLP_LdV/IVT/140226 w roku szkolnym 2009/2010. 

Ref. p.Kiepura Henryk Członek Zarządu Powiatu  
Naczelnik Wydziału EKZ  

 

12. Sprawy różne. 

 
 

III. Ustalenia 108 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 sierpnia 2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 108 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 2.  

Przyjęto protokół Nr 107/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28.07.2009r. 

 

Ad. 3. 

Projekty UCHWAŁ RADY POWIATU w Kłobucku: 

 

Ad.3.1. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na 

usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi - zreferował Sekretarz Powiatu.  

Projekt zakłada  udzielenie z budżetu Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej dla 

Gminy Ciasna w wysokości 10.000 złotych z przeznaczeniem na usuwanie szkód 

powstałych w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w wyniku powodzi. Pomoc finansową 

planuje się udzielić w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz 
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przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Powiatem Kłobuckim a Gminą Ciasna.  

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w wyniku 

powodzi.   

 

Ad.3.2. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla 

których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym - zreferował  p.Kiepura Henryk Członek 

Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału EKZ w Starostwie.  

Projekt zakłada uchwalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu utworzonego w budżecie 

powiatu z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i 

dyrektorów szkół dla nauczycieli, którzy przepracowali w szkole lub placówce, co 

najmniej rok. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu zobowiązał p. Henryka Kiepurę Członka Zarządu: 

1) do ponownego przeanalizowania treści referowanego projektu w 

szczególności w zakresie utraty mocy dotychczas obowiązujących kryteriów i 

trybu przyznawania nagród nauczycielom; 

2) do zreferowania projektu przedmiotowej uchwały na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu Powiatu;   

 
Ad.3.3. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru 

godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki - zreferował p.Kiepura Henryk 

Członek Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału EKZ w Starostwie.  
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Projekt zakłada uchwalenie: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego;  

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół niewymienionych w 

art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie 

oświaty; 

3) zasady udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 

oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz 

zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Kłobucki. 

 

Ad.3.4.  

Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2009 roku - zreferowała Dyrektor PUP Kłobuck. 

Projekt zakłada zmianę załącznika do uchwały Nr 176/XXV/2009 Rady Powiatu z 

dnia 30.03.2009r. w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej. Przedmiotowa zmiana 

wynika z większego niż zakładano zainteresowania, osób poszukujących pracy, 

odbyciem stażu u pracodawców, który może być realizowany w ramach usług i 

instrumentów rynku pracy.  
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USTALENIE: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu 

Kłobuckiego w 2009 roku. 

 

Ad.4.  

Projekty UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU w Kłobucku: 

 

Ad.4.1. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 

nauczyciela mianowanego - zreferował p.Kiepura Henryk Członek Zarządu Powiatu 

Naczelnik Wydziału EKZ. 

Projekt zakładał powołanie członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku 

nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o stopień nauczyciela 

mianowanego z wniosku p.Sławomira Jaskuły zatrudnionego w Zespole Szkół w 

Krzepicach.  

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 394/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie 

powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała Nr 394/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku została podjęta jednogłośnie w 

obecności czterech obecnych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku.  

Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału EKZ w Starostwie. 

 

Ad.4.2.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie 

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok - zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał:  

1) zmiany w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z: 
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a) zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/236/09 z 9 lipca 2009 
roku dotacji celowej o kwotę 8.400 zł – dotyczy kwot pozostających po 
rozstrzygnięciu przetargu 

b) zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/235/09 z 8 lipca 2009 
roku dotacji celowej o kwotę 110.514 zł – dotyczy rozliczenia faktycznych potrzeb 
w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród 
jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, świadczeń rocznych 

c) koniecznością dokonania korekty w zakresie wydatków majątkowych i bieżących 
w ramach projektu „Modelowanie świata” 

d) zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/74/4/09 z 28 lipca 2009 
roku dotacji celowej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych (środki z rezerwy celowej 
zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w cz. 83, poz. 28); 

2) zmiany w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego celem  

    dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Zespole Szkół w Waleńczowie; 

      3) zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  

          Geodezyjnym i Kartograficznym, polegających na: 

 - zmniejszeniu § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł 

- zwiększeniu § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 

licencji o kwotę 6.000 zł. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 395/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie 

zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego. 

Uchwała Nr 395/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r. została podjęta jednogłośnie w obecności 

czterech obecnych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 
Ad.4.3. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 roku” -  zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał przyjęcie przedmiotowej „Informacji (...)”. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 396/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie 

przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej za I półrocze 2009 roku”. 
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Uchwała Nr 396/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r.  została podjęta jednogłośnie w obecności 

czterech obecnych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad.5. 

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzonego po kontroli przedsiębiorcy p.Krzysztofa 

Słomiana, prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców w Lipiu w trakcie której 

stwierdzono nieprawidłowości - zreferował Wicestarosta. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu przyjął treść przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego znak: 

KT.5516/25/09 z następującą uwagą: pkt.2 zaleceń jest bezprzedmiotowy (nie znajduje 

uzasadnienia w protokole kontroli) i przed podpisaniem wystąpienia przez Starostę należy 

zapis punktu drugiego usunąć. Punkt ten dotyczy przestrzegania rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27.10.2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 

 

Ad.6.  

Informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie 

gospodarki finansowej za 2007 rok w ZS Nr 1 celem uzyskania akceptacji Zarządu Powiatu 

zreferowała p.Bogacz Alina Główna Księgowa z Zespołu Szkól Nr 1 w Kłobucku.  

Stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne zostały opisane w wystąpieniu 

pokontrolnym znak: Or.V.0913/11/2008/2009 z dnia 03.06.2009r. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, z 

następującą uwagą: przedstawiony sposób realizacji  odnoszący się do pozycji 4, 7 i 11 

„Harmonogramu (…)” należy uzupełnić o zapisy konkretnych dokumentów (tj. rodzaj 

dokumentu, znak, data, wejście w życie) w zakresie: przepisów wewnętrznych jednostki dot. 

zasad sporządzania raportów kasowych; instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego 

zarachowania; procedury kontroli w zakresie regulowania zaciągniętych zobowiązań w celu 

nie ponoszenia dodatkowych kosztów. 
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Ad.7. 

Informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie 

gospodarki finansowej za 2007 rok w PUP celem uzyskania akceptacji Zarządu Powiatu 

zreferowała Dyrektor PUP Kłobuck.  

Stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne zostały opisane w wystąpieniu 

pokontrolnym znak: Or.V.0913/10/2008/2009 z dnia 25.05.2009r. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, z 

następującą uwagą: termin realizacji zalecenia pokontrolnego, opisanego w pozycji 8. 

„Harmonogramu (…)”, dotyczącego zaprowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu 

materiałów zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi obowiązującymi w PUP w Kłobucku zmienia 

się, na prośbę referującej, z dnia 31.07.2009r. na dzień 15.10.2009r. 

Ponadto, również na prośbę referującej, Zarząd Powiatu wyraził zgodę p.Dyrektor PUP na 

dokonywanie zakupów rzeczowych niewskazanych szczegółowo w planie finansowym dla 

danego paragrafu budżetowego z zachowaniem zasad celowości i gospodarności. 

 

Ad.8. 

Informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie 

terminowości załatwiania spraw w 2008 roku przez p.Mirosława Szymanka pracownika 

Wydziału ROŚ celem uzyskania akceptacji Zarządu zreferował p.Bardziński Jerzy Członek 

Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału ROŚ. 

Stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne zostały opisane w wystąpieniu 

pokontrolnym znak: Or.II.0912-2/09 z dnia 14.07.2009r.  

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Zarząd wysłuchał p.Mirosława Szymanka pracownika kontrolowanego i nadzorującego jego 

pracę p.Jerzego Bardzińskiego Naczelnika Wydziału ROŚ. Ustalenia kontroli wskazują na 

istotne zaniedbania w zakresie terminowości załatwiania spraw i przestrzegania instrukcji 

kancelaryjnej. Naczelnik Wydziału ROŚ wnioskował o karę upomnienia z wpisaniem do akt 

osobowych dla p.Mirosława Szymanka Głównego Specjalisty w Wydziale ROŚ w związku ze 

stwierdzeniem naruszeń zakresu obowiązków służbowych. Zgodnie z przepisami o  
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odpowiedzialności porządkowej pracowników zawartymi Rozdziale VI Kodeksu pracy 

pracodawca może stosować karę upomnienia za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej 

organizacji i porządku w procesie pracy. Kara taka nie może być jednak zastosowana po  

upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po 

upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Okres objęty kontrolą obejmował  

2008 rok, a ustalenia opisano w protokole kontroli doraźnej z dnia 7.07.2009r. Biorąc pod 

uwagę, że wystąpienie pokontrolne zostało podpisane 14.07.2009r. terminy do zastosowania 

kary upomnienia na dzień dzisiejszego posiedzenia Zarządu już upłynęły.  

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału ROŚ do szczególnego wzmocnienia nadzoru 

nad trybem i terminowością załatwiania spraw przez p.Szymanka. 

 
Ad. 9. 

Treść opinii prawnej w sprawie należności za podróże służbowe przysługujących 

Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w związku z wynikami kontroli w 

zakresie gospodarki finansowej za lata 2005-2007  zreferowała p.Wilk Wiesława Specjalista 

Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w tut.Starostwie.  

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu przyjął przedmiotową opinię do wiadomości. 

Zarząd Powiatu zobowiązał  referującą do zweryfikowania protokołu pokontrolnego w 

części dotyczącej okresów zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

 

Ad.10. 

Ofertę „Almar-Sport” s.c. z Wałbrzycha dotyczącą organizacji Mistrzostw Polski 

Samorządowców w piłce nożnej Rewal/Pobierowo’2009 zreferował Naczelnik Wydziału Or 

w tut.Starostwie. Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wyniósłby ok.1700,00 zł. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu większością głosów wyraził zgodę na udział w Mistrzostwach 3 

pracowników tut. Starostwa. 

 

Ad.11. 

Prośbę p.Anny Nowickiej Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o udzielenie pełnomocnictwa do 

zawarcia i realizacji umowy, w tym do dysponowania środkami finansowymi potrzebnymi na 

realizację projektu stażu „Nauka sztuki kulinarnej u francuskich mistrzów” w ramach 
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programu Leonardo da Vinci nr PL/09/LLP_LdV/IVT/140226 w roku szkolnym 2009/2010 – 

zreferował Naczelnik Wydziału EKZ. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EKZ do przedstawienia na kolejnym 

posiedzeniu projektu stosownej uchwały i przeanalizowania wspólnie ze Skarbnikiem 

Powiatu kwestii ewentualnego podjęcia decyzji przez Radę Powiatu jeśli chodzi o 

przeznaczenie środków finansowych. 

 

Ad.12.  

Sprawy różne. 

 

Ad. 12.1. 

Zarząd Powiatu zobowiązał p.Wiesławę Wilk: 

1) do weryfikowania każdorazowo treści wystąpień pokontrolnych ze Skarbnikiem 

Powiatu po wcześniejszym przekazaniu ustaleń kontroli; 

2) do  rozważenia możliwości sporządzania protokołów kontroli sprawdzających 

lub opisywania realizacji zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli w 

wystąpieniu pokontrolnym. 

 

Ad.12.2. 

Członek Zarządu p.Jerzy Bardziński zaproponował zrewidowanie współpracy z 

Rejonem Mostiska. 

 

 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – 
Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą 
zgłosić do niniejszego protokołu wniosek o jego 
sprostowanie lub uzupełnienie. 

 

         
 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Tukajska Drzazga - Wydz. Or 
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  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 


