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PROTOKÓŁ Nr  114 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 29 września 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. Wieczorek Tadeusz   - Członek Zarządu Powiatu 

Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 

Biernacki Maciej       - Sekretarz Powiatu 

 

Osoby zaproszone: 

Desperak Wiesława - Kierownik PCPR Kłobuck 

 

II. Wykaz spraw 114 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu nr 112/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2009r. 

Ref. Starosta 

3. Przyjęcie protokołu nr 113/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2009r. 

Ref. Starosta 

 

 

 



4. Projekt uchwały Rady Powiatu: 

 

4.1. w sprawie powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o 

stopniu niepełnosprawności 

Ref. Kierownik PCPR 

5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

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

Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

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

Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

Ref. Skarbnik Powiatu 

5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

5.4. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 

jednostkom powiatu 

Ref. Skarbnik Powiatu 

6. Prośba Dyrektora PUP Kłobuck w sprawie wyrażania zgody na dokonanie podwyżek 

wynagrodzeń z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2009r.  

Ref. Skarbnik Powiatu 

7. Prośba Wójta Gminy Przystajń w sprawie zwolnienia lub zmniejszenia opłat za wydanie 

prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych mieszkańcom Galińskie, Kluczno i Węzina w Gminie 

Przystajń. 

Ref. Wicestarosta 

8. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli AUTO-

SERVIS J.Mońka w zakresie transportu drogowego. 

Ref. Wicestarosta 

9. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli PHU 

Kłobuck S. Trzepizur w zakresie transportu drogowego. 

Ref. Wicestarosta 
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10. Prośba organizatorów i Dyrektora ZS w Ostrowach nad Okszą o objęcie honorowego 

patronatu nad konkursem w 70 rocznicę bitwy pod Mokrą i przekazanie środków 

finansowych lub nagród rzeczowych dla uczestników konkursu. 

Ref. Członek Zarządu Naczelnik Wydz.EKZ  

11. Prośba Dyrektora ZS Nr 1 o zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia w księgowości.  

Ref. Członek Zarządu Naczelnik Wydz.EKZ  

 

12. Prośba Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku o środki finansowe na remont w 

obiekcie KPP Kłobuck.  

Ref. Skarbnik Powiatu 

13. Sprawy różne. 

 

 

III. Ustalenia 114 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 114 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.2. 

Przyjęto protokół nr 112/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2009r. 

 

Ad.3.  

Przyjęto protokół nr 113/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2009r. 

 

Ad.4. Projekt uchwały Rady Powiatu: 

 

Ad.4.1.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie powierzenia miastu Częstochowa 

realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności zreferowała  Kierownik 

PCPR. 

Projekt zakładał powierzenie miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o 

stopniu niepełnosprawności wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powierzenie realizacji tych zadań jest 

kontynuowaniem przez okres 2010-2012 zawartych wcześniej porozumień w tej sprawie. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w 

Kłobucku w sprawie powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu 

orzekania o stopniu niepełnosprawności. 

 

Ad.5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

 

Ad.5.1.  

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 dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z 

koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków 

bieżących. Dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Dokonanie zmian w planie 

wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Krzepicach, 

polegających na: 

- zmniejszeniu § 4260 - Zakup energii o kwotę 3.000 zł 

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

kwotę 3.000 zł.  

Zmian dokonuje się celem zakupu części zamiennych i akcesoriów komputerowych. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 418/2009 z dnia 29 września 2009 roku w 

sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok. 

 

Ad. 5.2.  

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

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym 

podziałem rezerwy ogólnej zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt uchwały zakładał dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z: 
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 pomocą finansową udzieloną przez Radę Powiatu w Kłobucku dla gminy Ciasna w 

wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w dniach 25 – 

26 czerwca 2009 roku w wyniku powodzi 

 koniecznością zwiększenia planu wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Kłobucku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 419/2009 z dnia 29 września 2009 roku w 

sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej. 

 
Ad. 5.3.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała 

Skarbnik Powiatu.  

Projekt uchwały zakładał dokonanie zmian celem dostosowania harmonogramu wydatków do 

faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 420/2009 z dnia 29 września 2009 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok.  

 

Ad.5.4.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu zreferowała Skarbnik Powiatu.  

Projekt uchwały zakładał upoważnienie kierowników następujących jednostek: 

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku 

- Starostwo Powiatowe w Kłobucku  

do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych 

wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w 

wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 421/2009 z dnia 29 września 2009 roku w 

sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 

jednostkom powiatu.  

 

Ad.6.  

Prośbę Dyrektora PUP Kłobuck o przeanalizowanie wysokości wynagrodzeń pracowników 

PUP Kłobuck i wyrażenie zgody na dokonanie  podwyżek wynagrodzeń z wyrównaniem od 

dnia 1 lipca 2009r. zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Skarbnik przedstawiła Zarządowi treść pism do Starosty skierowanych przez Dyrektor PUP 

Kłobuck (z dnia 3.07.2009r.) oraz Zarząd Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PUP 

w Kłobucku (z dnia 27.08.2009r.). Skarbnik przedstawiła zestawienie podwyżek w 

jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2009 roku (Starostwo, PZD, PUP, jednostki 

oświatowe, PCPR) oraz wysokość średniego wynagrodzenia w PUP i Starostwie na dzień 

30.06.2009r. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przekazać środki na podwyżki w wysokości średnio 200zł. 

na pracownika PUP z wyrównaniem od 1 lipca 2009r. 

 

Ad.7. 

Prośbę Wójta Gminy Przystajń w sprawie zwolnienia lub zmniejszenia opłat za wydanie 

prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych mieszkańcom Galińskie, Kluczno i Węzina w Gminie 

Przystajń w związku z planowaną zmianą numeracji porządkowej nieruchomości w tych 

przysiółkach poprzez ustanowienie ulic: Galińskie, Kluczno i Węzina zreferował 

Wicestarosta. 

Wicestarosta przedstawił Zarządowi koszty oraz dochody do zrealizowania przez Wydział 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku związane ze zmianami 

administracyjnymi w gminie Przystajń.  Przedstawił również uzasadnienie przedmiotowej 

analizy. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie uważa za uzasadnione ponoszenie kosztów z tytułu zmian 

administracyjnych w gminach Powiatu Kłobuckiego. 
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Ad. 8.  

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli AUTO-

SERVIS J.Mońka z siedzibą Krzepicach w zakresie transportu drogowego zreferował 

Wicestarosta.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym odstąpieniem. 

 

Ad. 9.  

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli PHU 

Kłobuck S. Trzepizur z siedzibą w Kłobucku w zakresie transportu drogowego zreferował 

Wicestarosta.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym odstąpieniem. 

 

Ad. 10.  

Prośbę organizatorów i Dyrektora ZS w Ostrowach nad Okszą o objęcie honorowego 

patronatu nad konkursem w 70 rocznicę bitwy pod Mokrą i przekazanie środków 

finansowych lub nagród rzeczowych dla uczestników konkursu zreferował Członek Zarządu 

Naczelnik Wydz.EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 300zł. i objąć honorowy patronat na 

przedsięwzięciem.  

 

Ad.11.  

Prośbę Dyrektora ZS Nr 1 o zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia w księgowości zreferował 

Członek Zarządu Naczelnik Wydz.EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przełożyć przedmiotowe zagadnienie na kolejne posiedzenie.  

 

Ad.12.  

Prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku o przekazanie środków finansowych 

na remont w obiekcie KPP Kłobuck zreferowała Skarbnik Powiatu. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił nie przekazywać środków finansowych na remont w 

Komendzie. 

 

Ad.13.  

Spraw różnych nie było. 

 

 
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. 
 
 
 
 
ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU 
 
/-/ Stanisław Garncarek 

/-/ Roman Minkina 

/-/ Henryk Kiepura 

/-/ Tadeusz Wieczorek  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Tukajska Drzazga Wydział Or 
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