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PROTOKÓŁ Nr  126 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 22 grudnia 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 

Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 

Biernacki Maciej       - Sekretarz Powiatu 

Osoby zaproszone wg. załączonej listy obecności. 

 

 

II. Wykaz spraw 126 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

1.  

Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

Ref. Starosta 

2.  

Projekty uchwał Rady Powiatu: 

2.1.  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku 

Ref. p.Bartnik Maria Wydział Or 

2.2.  

zmieniająca uchwałę w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego 

Ref. p.Bartnik Maria Wydział Or 



2.3. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

2.4. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

2.5. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

(Zmiany w stosunku do projektu uchwały budżetowej.) 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

3.  

Uchwały Zarządu Powiatu: 

 

3.1.  

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

Ref. Dyrektor PUP Kłobuck 

3.2.  

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na kolejny okres 

Ref. Dyrektor ZOZ 

 

3.3.  

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

3.4. 

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

Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

4.  

Propozycja ULKS „Orient” Kłobuck dot. podziału nagród Starosty za wybitne osiągnięcia 

sportowe w latach 2008-2009. 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
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5. 

 Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego, sporządzone w wyniku kontroli w zakresie  

prawidłowości wykonywania transportu drogowego przez przedsiębiorcę p.Piotra Kubickiego  

Ref. Wicestarosta 

 

6.  

Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli w ZS Nr 2 w 

Kłobucku w zakresie badania zgodności danych zawartych w bazie danych oświatowych 

(SIO) z dokumentacją szkoły 

p.Elżbieta Kotowska Wydział EKZ 

 

7. 

Wniosek V-ce Dyrektora ZS Nr 3 Kłobuck o przyznanie pomocy zdrowotnej dla Dyrektora tej 

szkoły 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

8. 

Wniosek Dyrektora ZS Nr 3 Kłobucku o przyznanie pomocy w realizacji przeglądu 

utalentowanej artystycznie młodzieży 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

9. 

Sprawy różne. 

 

 

III. Ustalenia 126. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22.12.2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 126 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 2.  

Projekty uchwał Rady Powiatu: 
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Ad. 2.1.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu w Kłobucku przedstawiła p.Bartnik Maria z Wydziału Or. 

Projekt zakłada zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku na 

2010 rok. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku. 
 
 

Ad. 2.2.  

Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie skargi Pana Marka Praskiego 

na Starostę Kłobuckiego przedstawiła p.Bartnik Maria z Wydziału Or. 

Projekt zakłada zmianę §1 uchwały Nr 215/XXIX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 

września 2009r. w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie skargi 

Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego. 

 

 

Ad. 2.3. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki 

przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Projekt uchwały ustalenie wg. wzoru wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, odrzucił projekt 

uchwały z uwagi na braki formalno-prawne. Zobowiązał Naczelnika Wydziału EKZ do 

uzupełnienia tych braków i ponownego przedstawienia projektu uchwały. 
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Ad. 2.4. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 

rok przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu w związku z: 

 koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizacje Studium Wykonalności dla 

dróg powiatowych finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Subregionu Północnego oraz na roboty dodatkowe związane z przebudową drogi 

Kuków – Zwierzyniec 

 zwiększeniem decyzją Ministra Finansów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 

dla powiatu o kwotę 38.318 zł. 

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: 

− Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z 

dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego 

na 2009 rok, dotyczący wydatków majątkowych w 2009 roku, zmieniony 

stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 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 budżetu Powiatu Kłobuckiego 

na 2009 rok, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami 

Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego, zmieniony stosownymi uchwałami 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

− Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z 

dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego 

na 2009 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 

2009 roku ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zmieniony 

stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok. 
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Ad. 2.5. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2010 

rok, który został zatwierdzony uchwałą Nr 443/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku w dniu 12 

listopada 2009 roku. Zmiany te przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Zmiana Zmienione 
załączniki 

Uwagi 

1 2 3 4 

1. zwiększono plan dochodów z tytułu 
otrzymania środków unijnych na 
przebudowę drogi Kuków - Zwierzyniec

Nr 1, 
objaśnienia

plan dochodów zwiększono 
o kwotę 1.317.292 zł 

2. zwiększono plan dochodów z tytułu 
otrzymania środków unijnych na 
termomodernizację Szpitala w 
Krzepicach,  

środki przeznacza się na spłatę 
zaciągniętego w 2009 roku kredytu 
pomostowego 

Nr 1, Nr 4, 
objaśnienia

plan dochodów i rozchodów 
zwiększono o kwotę 636.371 
zł 

3. dopisano zadanie inwestycyjne pn. 
Przebudowa drogi powiatowej Kalej – 
Szarlejka  

Nr 1, Nr 2, 
Nr 3, Nr 6, 
Nr 7, Nr 8, 
objaśnienia

zwiększono plan dochodów 
tytułu dotacji z budżetu 
państwa o kwotę 3.000.000 
zł, z tytułu pomocy 
finansowej z gminy 
Wręczyca Wielka o kwotę 
3.728.000 zł 

zwiększono plan 
przychodów o kwotę 
2.407.896 zł 

zwiększono plan wydatków 
o kwotę 10.456.000 zł 

4. usunięto zadanie inwestycyjne pn. 
Budowa infrastruktury informatycznej 
dla Subregionu Północnego E- region 
częstochowski 

Nr 1, Nr 2, 
Nr 7, Nr 8, 
Nr 9, 
objaśnienia

zmniejszono plan dochodów 
o kwotę 4.567.911 zł 
(planowane środki unijne) 

zmniejszono plan wydatków 
o kwotę 4.570.723 zł 

5. usunięto z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego zadania, które 
zakończyły się w 2009 roku 

Nr 8  

 
 
Skarbnik Powiatu przedstawiła też projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok uwzględniający w/w zmiany. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2010 rok, uwzględniający przedstawione zmiany. 

 

 

Ad.3.  

Uchwały Zarządu Powiatu: 

 

Ad.3.1.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku przedstawiła Dyrektor PUP Kłobuck. 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym PUP Kłobuck w 

związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zaczęła 

obowiązywać od dnia 1 lutego 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33). Wprowadziła ona wiele 

zmian o charakterze organizacyjnym oraz porządkowym rzutujących na prawidłową pracę 

PUP poprzez m.in. zdecydowaną zmianę struktury organizacyjnej PUP. W tym 

wyodrębnieniem Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym będą prowadzone działania 

aktywizujące bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie usług rynku pracy i 

instrumentów rynku pracy. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, odrzucił projekt 

uchwały Zarządu z uwagi na braki formalno-prawne. Zobowiązał Dyrektor PUP do 

usunięcia tych braków i ponownego przedstawienia projektu uchwały.  

 

Ad. 3.2.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

na kolejny okres przedstawił Dyrektor ZOZ. 

Projekt zakłada wyrażenie zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 

5C na przedłużenie umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 18,36 m² usytuowanego 

na terenie Przychodni Rejonowej Nr 1 w  Kłobucku ul. Staszica 28 dla Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny z siedzibą w 

Częstochowie ul. Sobieskiego 7  na okres od dnia 01.01.2010r do dnia 31.03.2010r.    
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, podjął 

uchwałę Nr 463/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie umowy najmu na kolejny okres. 

 Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

 

Ad. 3.3.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok przedstawiła 

Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu 

Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, celem dostosowania harmonogramu wydatków do 

faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, podjął 

uchwałę Nr 464/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.3.4. 

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: 

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/584/1/2009 z 18 grudnia 

2009 roku dotacji celowej o kwotę 394.670 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium (środki z rezerwy celowej budżetu 

państwa cz. 83, poz. 75) 

− koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.  

Dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.  

Dokonanie zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
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Geodezyjnym i Kartograficznym, polegających na : 

 zmniejszeniu planu § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych o 

kwotę 3.500 zł 

 zwiększeniu planu § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500 zł. 

Zmian dokonuje się celem dostosowania do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech obecnych członków Zarządu, podjął 

uchwałę Nr 465/2009 z dnia 22 grudnia 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.  

Propozycję ULKS „Orient” Kłobuck dot. podziału nagród Starosty za wybitne osiągnięcia 

sportowe w latach 2008-2009 przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną propozycją  

 

Ad.5.  

Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego, sporządzone w wyniku kontroli w zakresie  

prawidłowości wykonywania transportu drogowego przez przedsiębiorcę p.Piotra Kubickiego 

– przedstawił Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad.6. 

Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli w ZS Nr 2 w 

Kłobucku w zakresie badania zgodności danych zawartych w bazie danych oświatowych 

(SIO) z dokumentacją szkoły – przedstawiła p.Elżbieta Kotowska Wydział EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad.7.  

Wniosek V-ce Dyrektora ZS Nr 3 Kłobuck o przyznanie pomocy zdrowotnej dla Dyrektora tej 

szkoły przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. Wniosek został przedstawiony na podstawie 
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uchwały Rady Powiatu Nr 05/XVI/2008 z dnia 17.03.2008r. Wniosek pozytywnie został 

zaopiniowany przez Komisję Zdrowotną powołaną w ZS Nr 3. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie pomocy zdrowotnej dla Dyrektora ZS Nr 3 

w Kłobucku - w kwocie 180 zł.  

 

Ad.8. 

Wniosek Dyrektora ZS Nr 3 Kłobucku o przyznanie pomocy w realizacji przeglądu 

utalentowanej artystycznie młodzieży przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EKZ do zorganizowania spotkania w 

grupie osób reprezentatywnych dla organizacji powyższego przedsięwzięcia i 

przedstawienie ustaleń Zarządowi Powiatu. 

 

 

Ad.9. 

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/ 
/- Jerzy Bardziński/ 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska Drzazga Wydział Or 
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