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PROTOKÓŁ Nr  123 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 30 listopada 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 wg. załączonej listy obecności. 

 

II. Wykaz spraw 123 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu:  

 

2.1. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 

Ref. Dyrektor PZD 

 

 

 



3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu:  

 

3.1. zmiany w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

Ref. Skarbnik Powiatu  

 

3.2. zmiany w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu  

 

4. Wniosek o wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej sprzedaży samochodu 

 Ref. Dyrektor PZD 

 

5. Przedstawienie prośby Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 

Niewidzącej i Słabowidzącej w Częstochowie w zakresie finansowania Ośrodka 

Ref. Dyrektor PPP-P 

 

6. Wniosek w sprawie podwyżki płac od września 2009 roku dla pracowników zatrudnionych 

w Domu Dziecka w oparciu o kodeks pracy 

Ref. Dyrektor Domu Dziecka 

 

7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowego w ramach 

posiadanych środków 

Ref. Dyrektor Domu Dziecka 

 

8. Przedstawienie działań zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu dot. nowelizacji uchwały Nr 

128/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 roku zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego.  

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 

9. Przedstawienie działań zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Komisji 

Budżetu i Finansów  Rady Powiatu dot. analizy obiektów zawierającej następujące dane: 

- czy lokale stanowią współwłasność, czy mieszczą się w odrębnych budynkach, 
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- rok budowy (ewentualny, przeprowadzony remont), 

- okres zamieszkania przez aktualnego najemcę. 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 

 

10. Prośba Komendanta Powiatowego Policji o zabezpieczenie środków finansowych z 

przeznaczeniem na środki celowe dla KPP Kłobuck 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

11. Uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego w pokrywaniu wydatków 

inwestycyjnych, modernizacyjnych (…) oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych Straży Granicznej  

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

12. Prośba Prezesa Zarządu Powiatowego ZMW w Częstochowie o ufundowanie nagród 

rzeczowych dla laureatów reprezentujących nasze województwo na finale krajowym XIII 

edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. 

Ref. Naczelnik Wydziału ROŚ 

 

13. Ustalenie nazwy periodyku Starostwa. 

Ref. Sekretarz Powiatu 

 

14. Sprawy różne. 

 

 

III. Ustalenia 123 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30.11.2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 123 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 2.  

Projekt uchwały Rady Powiatu:  
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Ad.2.1. 

Dyrektor PZD Kłobuck przedstawił Zarządowi opinię dotyczącą wniosku z dnia 24.04.2009r. 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku w 

sprawie obniżenia stawki za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami drogowymi do 

kwoty 15,00zł. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do 

przedstawienia na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br. projektu uchwały Rady Powiatu  

zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

Ad. 3. 

Projekty uchwał Zarządu Powiatu:  

 

Ad.3.1. 

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 przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z planowanym 

zakupem kamizelek i opasek odblaskowych dla niechronionych uczestników ruchu 

drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 

451/2009 z dnia 30 listopada 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. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.  

 

Ad.3.2. 

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

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z 

koniecznością zakupu kotła do ogrzewania wody użytkowej w Zespole Szkół w Krzepicach. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 

452/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie 

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.  

 

Ad. 4.  

Dyrektor PZD Kłobuck, w związku z negatywnym skutkiem przetargu na sprzedaż  

samochodu osobowego marki Polonez Caro, przedstawił wniosek o obniżenie ceny 

wywoławczej z 1355,00zł. na 800,00zł.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu wyraził Dyrektorowi zgodę na obniżenie ceny wywoławczej. 

 

Ad.5. 

Dyrektor PPP-P przedstawiła prośbę Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla Dzieci i 

Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Częstochowie w zakresie finansowania tego 

Ośrodka. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową prośbą. Zarząd Powiatu zobowiązał 

Naczelnika Wydziału EKZ do merytorycznego rozeznania przedmiotowego zagadnienia.  

 

Ad.6.  

Dyrektor Domu Dziecka przedstawiła wniosek w sprawie podwyżki płac dla pracowników 

zatrudnionych w Domu Dziecka w Kłobucku w oparciu o Kodeks pracy. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym wnioskiem. Zarząd Powiatu zobowiązał 

Skarbnika Powiatu do sporządzenia analizy realizacji planu wydatków przez Dom 

Dziecka.  

 

Ad.7. 

Dyrektor Domu Dziecka przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

samochodu osobowego w ramach posiadanych środków. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup samochodu osobowego w ramach posiadanych, 
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przez Dom Dziecka, środków finansowych oraz sprzedaż starego samochodu. 

 

Ad. 8. 

Naczelnik Wydziału GKN przedstawił działania jakie podjął w związku z realizacją wniosku 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu dot. nowelizacji 

uchwały Nr 128/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu 

Kłobuckiego. Przedstawił zestawienie tabelaryczne „zasad gospodarowania 

nieruchomościami powiatowymi – Powiat Kłobucki” uwzględniając opis zasad wynikających 

z uchwały Rady Powiatu Nr 165/XXI/2001 z 21.09.2001r., zmiany do tej uchwały 

uchwalonych w brzmieniu uchwały Nr 128/XIII/2004 z dnia 23.02.2004r. oraz zasad 

wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe zestawienie „Zasad gospodarowania 

nieruchomościami powiatowymi – Powiat Kłobucki”. 

 

Ad. 9. 

Naczelnik Wydziału GKN przedstawił działania jakie podjął w związku z realizacją wniosku 

Komisji Budżetu i Finansów  Rady Powiatu dot. analizy obiektów zawierającej następujące 

dane: 

- czy lokale stanowią współwłasność, czy mieszczą się w odrębnych budynkach, 

- rok budowy (ewentualny, przeprowadzony remont), 

- okres zamieszkania przez aktualnego najemcę. 

Przedstawił zestawienie tabelaryczne „gospodarowanie nieruchomościami Powiatu 

Kłobuckiego – lokale mieszkalne” 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe zestawienie „Gospodarowanie nieruchomościami 

Powiatu Kłobuckiego – lokale mieszkalne”. 

 

Ad. 10. 

Skarbnik Powiaty przedstawiła prośbę Komendanta Powiatowego Policji o zabezpieczenie 

środków finansowych z przeznaczeniem na środki celowe dla KPP Kłobuck. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową prośbą. Zarząd Powiatu nie podjął decyzji 

 6



o zwiększeniu kwoty dotacji dla KPP. Obecnie decyzja taka mogłaby okazać się 

ryzykowną. Nie mniej, nie wykluczył zwiększenia dotacji w trakcie przyszłego roku 

budżetowego.  

 

Ad. 11. 

Prośbę Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach dotyczącą uczestnictwa jednostek 

samorządu terytorialnego w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych (…) 

oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej 

przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową prośbą. Zarząd Powiatu nie podjął decyzji 

o przyznaniu pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej z uwagi na 

niewystarczające środki jakimi dysponuje realizując zadania statutowe Powiatu 

Kłobuckiego. 

 

Ad. 12. 

Naczelnik Wydziału ROŚ przedstawił prośbę Prezesa Zarządu Powiatowego ZMW w 

Częstochowie o ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów reprezentujących nasze 

województwo na finale krajowym XIII edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na nagrody rzeczowe kwotę w wysokości 500 zł. 

 

Ad. 13. 

Ustalono, że periodyk Starostwa będzie wydawany pod nazwą: „Kłobuckie Wiadomości 

Powiatowe” 

 

Ad.14. 

Wicestarosta przekazał podziękowanie od Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych „O uśmiech dziecka” dla Zarządu Powiatu w Kłobucku za krzewienie 

idei integracji wśród najmłodszej części lokalnej społeczności (…). 

W obecności Zarządu Powiatu przy udziale Przewodniczącego Komisji Porządku 

Publicznego Rady Powiatu w Kłobucku nastąpiło przekazanie na ręce przedstawicieli 

Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku kamizelek i opasek odblaskowych. Kamizelki 

i opaski będą przekazane uczestnikom ruchu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa na 
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drogach. Przekazanie odbyło się w obecności redaktorów Gazety Kłobuckiej i Dziennika 

Zachodniego. 

Gościem Zarządu Powiatu był Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby. Nadleśniczy 

przedstawił kwestie związane z wykonywaniem, w imieniu Starosty, nadzoru nad gospodarką 

leśną w lasach  niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

 

 
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/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska Drzazga Wydział Or 
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