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PROTOKÓŁ Nr  116 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 15 października 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. Wieczorek Tadeusz   - Członek Zarządu Powiatu 

Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 

Biernacki Maciej       - Sekretarz Powiatu 

Osoby zaproszone: 

Nowak Marian  - Dyrektor ZOZ Kłobuck 

Kotkowska Ewelina - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
„O uśmiech dziecka” 
 

Kuk Maciej   - Naczelnik Wydziału GKN w/m 
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II. Wykaz spraw 116 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu 

spraw. 

Ref. Starosta 

 

2. Przyjęcie protokołu nr 115/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8.10.2009r. 

Ref. Starosta 

 

3. PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU w sprawie zmian w budŜecie Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik 

 

4. UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

Ref. Dyrektor ZOZ 

 

5. UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie 

wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik 

 

6. DECYZJA ZARZĄDU POWIATU w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla 

Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN w/m 

7. Prośba Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  „O uśmiech dziecka” o 

dofinansowanie festynu integracyjnego dla mieszkańców powiatu dotkniętych 

niepełnosprawnością  

Ref.  Sekretarz Stowarzyszenia  

 

8. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli 

przedsiębiorcy Agnieszki Kowalczyk prowadzącej działalność w zakresie transportu 

drogowego rzeczy 

Ref. Wicestarosta  
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9. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli 

przedsiębiorcy Mariusza Bebłot prowadzącego działalność w zakresie transportu 

drogowego rzeczy 

Ref. Wicestarosta  

 

10. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

sprawdzającej w Wydziale SOK w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych dot. 

realizacji zadań obrony cywilnej w Powiecie Kłobuckim 

Ref. Z-ca Naczelnika Wydziału Or  

 

11. Prośba Wrocławskiego Sportowego Klubu Taekwon-do o dofinansowanie wyjazdu 

zawodniczki Eweliny Zając na Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Argentynie 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

12. Prośba Rady Powiatowej Koła Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie wyjazdu do 

Sejmu i Senatu 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

13. Sprawy róŜne. 

13.1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – siedziba, zadania  

Ref. Sekretarz Powiatu 

 

III. Ustalenia 116 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15.10.2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 116 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.2. 

Przyjęto protokół nr 115/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8.10.2009r. 

 

Ad.3. 

PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU w sprawie zmian w budŜecie Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 
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Projekt zakładał dokonanie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego w związku z: 

− zawarciem umowy z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł na przeprowadzenie naprawy dróg 

powiatowych 2017S, 2016S, 2008S 

− zwiększonymi wydatkami związanymi z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Krzepice – Zbrojewsko o kwotę 8.728 zł 

− rezygnacją z przebudowy drogi Starokrzepice – Bobrowa planowanej w wysokości 

400.000 zł 

− przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.000.000 zł 

− koniecznością dostosowania planu dotacji dla MłodzieŜowego Ośrodka 

Wychowawczego w Kukowie do faktycznych potrzeb związanych ze wzrostem 

liczby uczniów gimnazjum posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

− planowanymi mniejszymi potrzebami w zakresie oświaty i pomocy społecznej 

− mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na wymianę instalacji elektrycznej w 

Domu Dziecka oraz przekwalifikowaniem prac na roboty remontowe. 

Dokonanie zwiększenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, polegających na: 

− zwiększeniu planu przychodów w § 2960 – Przelewy redystrybucyjne o kwotę 

60.000 zł w związku ze zwiększeniem z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

− zwiększeniu planu wydatków bieŜących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na 

zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków 

(kolejny etap realizacji projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków) – 

w tym wykonanie rejestrów budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali 

dla gminy Miedźno. 

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: 

− Załącznik Nr 6 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, dotyczący wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych 

na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
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− Załącznik Nr 7 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, dotyczący wydatków majątkowych w 2009 roku, zmieniony 

stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

− Załącznik Nr 8 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, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami 

Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego, zmieniony stosownymi uchwałami 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

− Załącznik Nr 10 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, dotyczący dotacji z budŜetu powiatu, zmieniony stosownymi 

uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

− Załącznik Nr 13 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, dotyczący planu przychodów i wydatków funduszy celowych 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

 

Ad.4. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zreferował Dyrektor 

ZOZ. 

Projekt zakładał przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru podmiotu do 

przeprowadzenia badania bilansu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2009 w 

trybie Prawa zamówień publicznych. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu podjął uchwałę Nr 

429/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie wyboru podmiotu do 
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przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście. 

 

Ad.5.  

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

wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zamian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego w związku z  

− zwiększonymi potrzebami w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących 

budynku przy ulicy Skorupki 

− koniecznością dostosowania planu wydatków w oświacie do faktycznych potrzeb 

− zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/412/09 z 6 października 

2009 roku dotacji celowych o kwotę 1.890 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna. 

Zmiana dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej, zapisanej w ustawie 

budŜetowej w cz. 83, poz. 28 przyznanych decyzją Wojewody Śląskiego Nr 

FB/I/3011/252/3/09 z 25 sierpnia 2009 r. 

− koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie dotacji dla powiatów do 

przewidywanych potrzeb w tym zakresie 

− zamiarem dofinansowania imprezy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i 

rodzin patologicznych. 

Projekt zakładał dokonania zmian w układzie wykonawczym celem dostosowania planu do 

faktycznych potrzeb.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu podjął uchwałę Nr 

430/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie 

wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad.6. 

Projekt decyzji Zarządu Powiatu w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół 

Nr 3 w Kłobucku zreferował Naczelnik Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku ul. 

Ks.J.Skorupki 46  z dnia 16 lipca 2009r. nr ZS-I-0714/32/2009, wygaśnięcie trwałego zarządu 
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dla części nieruchomości połoŜonej w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 1449/2 o pow. 0,0365 ha i 5722/4 o pow. 

0,6566 ha ustanowionego Zespołowi Szkół Nr 3 w Kłobucku.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu podjął decyzję Nr 

431/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla 

Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Decyzję podpisał Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.7. 

Prośbę Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  „O uśmiech dziecka” o 

dofinansowanie festynu integracyjnego dla mieszkańców powiatu dotkniętych 

niepełnosprawnością przedstawiła Sekretarz Stowarzyszenia.  

Zaplanowane przedsięwzięcie (24.10.2009r.) odbędzie się w MOK w Kłobucku, zgromadzi 

ponad 400 osób, w tym około 200 dzieci z całego powiatu kłobuckiego, w szczególności 

dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, patologią lub trudnościami 

materialnymi. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 5.000zł. na zorganizowanie festynu i 

objąć honorowy patronat nad przedsięwzięciem. 

 

Ad. 8. 

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przedsiębiorcy Agnieszki Kowalczyk prowadzącej działalność w zakresie transportu 

drogowego rzeczy przedstawił Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 

 

Ad. 9.  

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przedsiębiorcy Mariusza Bebłot prowadzącego działalność w zakresie transportu drogowego 

rzeczy przedstawił Wicestarosta.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 
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Ad. 10. 

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

sprawdzającej w Wydziale SOK w/m w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych dot. 

realizacji zadań obrony cywilnej w Powiecie Kłobuckim przedstawiła Z-ca Naczelnika 

Wydziału Or. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 

 

Ad. 11. 

Prośbę Wrocławskiego Sportowego Klubu Taekwon-do o dofinansowanie wyjazdu 

zawodniczki Eweliny Zając na Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Argentynie, na prośbę 

Naczelnika Wydziału EKZ, Zarząd postanowił przełoŜyć na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

Ad. 12.  

Prośbę Rady Powiatowej Koła Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie wyjazdu do Sejmu i 

Senatu przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił pokryć koszty przejazdu do Warszawy do kwoty 1.000zł.  

 

Ad.13. Sprawy róŜne: 

Ad.13.1. 

Sekretarz Powiatu poinformował, iŜ Starostwo wypowiedziało lokal będący siedzibą dla 

Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku przy ul. Skorupki. 

Przedstawił propozycję nieodpłatnego uŜyczenia lokalu w WOZ w Przystjani.  Umowa 

mogłaby być zawarta na okres roczny z moŜliwością przedłuŜenia. Komitet Ochrony Praw 

Dziecka musiałby pokrywać koszty mediów (woda, prąd, kanalizacja). 

Propozycję dotyczącą rozwaŜenia moŜliwości wykonywania zadań Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przedstawił Starosta.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EKZ (we współpracy z Kierownikiem 

PCPR) do przeanalizowania moŜliwości wykonywania zadań statutowych Komitetu 

Ochrony Praw Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku i 

przedstawienia jej Zarządowi w trybie niezwłocznym.  
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Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ do przygotowania warunków umowy o 

nieodpłatne uŜyczenie lokalu w WOZ w Przystajni dla potrzeb Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka i przedstawienia ich Zarządowi w trybie niezwłocznym.  

 

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 Wydział Or 
 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

 

/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/  
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 


