
Or.II.0062-134/10       Kłobuck, dnia 11.03.2009r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr  134 / 10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 9 marca 2010 roku 

 
 
I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław - Starosta  
Minkina Roman  - Wicestarosta 
Kiepura Henryk  - Członek Zarządu Powiatu  
Bardziński Jerzy - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej      - Sekretarz Powiatu 
Osoby zaproszone wg. załączonej listy obecności. 
 
II. Wykaz spraw 134 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 skargi Pana Marka Sroki na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Ref. Sekretarz Powiatu  
2.2. w sprawie zawiadomienia Prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

Ref. Sekretarz Powiatu  
 



2.3. w sprawie przekazania skargi Pana Marka Sroki do właściwego organu 
Ref. Sekretarz Powiatu  

 
2.4. w sprawie przeprowadzenia przez Komisją Rewizyjną Rady Powiatu kontroli w Zespole Szkół Nr 1 w 

Kłobucku 
Ref. Sekretarz Powiatu 

2.5. w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego 
Ref. Sekretarz Powiatu 

3. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU: 
 
3.1.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kłobucku 
Ref. Dyrektor PZD 

 
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku środka trwałego (w 

związku z wcześniejszym {25.02.2010} opiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie) 
Ref. Dyrektor ZOZ  

 
3.3. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do przejmowania mienia Skarbu Państwa 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
 

3.4. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Pankach ul. 1 Maja 11 
Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 
3.5. w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
 

4. Przedstawienie uzupełnionego dokumentu pn. „Gospodarowanie nieruchomościami przez powiatowe 
jednostki organizacyjne w okresie sprawozdawczym  II półrocze 2009” 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
 

5. Prośba Rady Powiatowej Koła Gospodyń Wiejskich o wsparcie materialne IV Powiatowego Zjazdu z okazji 
Dnia Kobiet  

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 2



6. Prośba Komendanta Policji o wsparcie finansowe i ufundowanie pucharów dla zwycięskich drużyn Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

 Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
 

7. Prośba Zespołu Szkół Nr 1 o sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na pływalni krytej w zakresie 
nauki pływania dla klas pierwszych 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
 

8. Prośba Zespołu Szkół Nr 1 o doposażenie Szkolnej Drużyny Ekologicznej w ZS Nr 1  
Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 
9. Prośba ZS Nr 3 o dofinansowanie wizyty młodzieży ukraińskiej w części dotyczącej udziału uczniów szkoły. 

Prośba organizatorów wizyty młodzieży ukraińskiej o pomoc materialną dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
Buczaczu (Ukraina). 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
 

10. Sprawy różne. 
 
III. Ustalenia 134 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9.03.2010 r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 134 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.2. 
PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU: 
 
Ad.2.1. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Przewodniczącego Rady Powiatu - 
przedstawił Sekretarz Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada uznanie skargi Pana Marka Sroki z dnia 27 stycznia 2010 roku na Przewodniczącego 
Rady Powiatu za uzasadnioną, co jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi Pana Marka 
Sroki na Przewodniczącego Rady Powiatu.  

 3



 
Ad.2.2. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zawiadomienia Prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – 
przedstawił Sekretarz Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada uchwalenie zawiadomienia Prokuratora Rejonowego w Katowicach o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez Pana Henryka Kiepurę Członka Zarządu Powiatu w Kłobucku, polegającego na 
zawarciu w latach 2000-2006 umów o praktyki zawodowe z Zespołem Szkół Nr 1 w Kłobucku.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zawiadomienia 
Prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
 
Ad.2.3. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi Pana Marka Sroki do właściwego organu – 
przedstawił Sekretarz Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada przekazanie do Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie skargi 
Pana Marka Sroki z dnia 13 stycznia 2010 roku skierowanej do Rady Powiatu w Kłobucku w części dotyczącej 
prawidłowości umów o praktyki zawodowe zawarte w latach 2000-2006 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku z 
Zarządem Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości projekt uchwały Rady Powiatu przekazania skargi Pana Marka 
Sroki do właściwego organu. 
 
Ad.2.4. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia przez Komisją Rewizyjną Rady Powiatu kontroli w 
Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku – przedstawił Sekretarz Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli     
w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w zakresie: prawidłowości umów o praktyki zawodowe zawarte w latach 
2000-2006 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku z Zarządem Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w 
Katowicach. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia przez 
Komisją Rewizyjną Rady Powiatu kontroli w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
 
 

 4



Ad.2.5. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi Pana Marka Sroki na Starostę Kłobuckiego – przedstawił 
Sekretarz Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada uznanie skargi Pana Marka Sroki z dnia 10 lutego 2010 roku na Starostę Kłobuckiego 
za uzasadnioną, co jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi Pana Marka 
Sroki na Starostę Kłobuckiego. 
 
 
Ad.3. 
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU: 
 
Ad.3.1. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – przedstawił Dyrektor PZD. 
Projekt uchwały zakłada wprowadzenie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w 
Kłobucku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 339/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 marca 2004 
roku. Projektowana zmiana polega na zmianie załącznika Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego PZD, który  
otrzymałby brzmienie załącznika Nr 1 do przedstawianego projektu uchwały. Dyrektor PZD zaproponował 
zwiększenie obsady etatowej w kierowanej przez siebie jednostce. Zwiększenie, o jeden etat, dotyczyłoby 
stanowiska „pomocy administracyjnej” w Biurze Zarządu Dróg PZD. Ponadto w ramach posiadanych etatów na 
w Drogowych Służbach Liniowych PZD, Dyrektor zaproponował przeniesienie 1 etatu z OD Nr 1 w Kłobucku do 
OD Nr 2 w Przystajni.   
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorowi PZD na zwiększenie o jeden etat obsady kadrowej w Biurze 
Zarządu Dróg PZD tylko na okres jednego roku.  
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 478/2010 
z dnia 9 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 
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Ad.3.2. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku środka trwałego – przedstawił Dyrektor ZOZ. 
Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku następujących 
środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3500zł: 

1. Aparat RTG jezdny – 1 szt., rok produkcji 2002 
2. Aparat USG – 1 szt., rok produkcji 1992 
3. Aparat Terapuls – 1 szt., rok produkcji 1984 

Zbycie składników majątkowych w postaci Aparatu USG oraz Aparatu Terapuls uzasadnia fakt całkowitego 
wyeksploatowania przedmiotowego sprzętu medycznego. Z uwagi na swój wiek (odpowiednio 18 i 26 lat) oraz 
ze względu na stan i poziom zużycia urządzenia te nie nadają się do wykorzystania w realizacji zadań 
związanych z działalnością Zespołu, nie spełniają także wymagań określonych obowiązującym prawem, a 
dotyczących warunków, jakie powinny spełniać urządzenia zakładów opieki zdrowotnej.  
Aparat jezdny RTG jest sprzętem wykorzystywanym głównie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w 
zakresie urazów nagłych oraz zabiegów operacyjnych i z tego powodu nie jest w Zespole wykorzystywany. 
Dlatego też skuteczna próba jego zbycia pozwoli na uzyskanie korzyści finansowych przez ZOZ Kłobuck, póki 
tego typu aparatura jest jeszcze używana.  
Dyrektor ZOZ przedstawił uchwałę nr 6/2010 Rady Społecznej ZOZ w Kłobucku z dnia 16.02.2010r. Rada 
Społeczna pozytywnie zaopiniowała zbycie przez ZOZ środków trwałych oraz sprzętu i aparatury medycznej tj. 
RTG, USG i Aparatu Terapuls. 
Wcześniej, na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2010r. Zarząd Powiatu opiniował przedmiot zagadnienia jako 
projekt uchwały Rady Powiatu. Dyrektor ZOZ pismem DO-070-13/10 z dnia 1.03.2010r. wystąpił do Zarządu 
Powiatu o nie poddawanie tego projektu uchwały pod obrady Rady Powiatu. Uzasadnił, iż zgodnie z §1 ust.1 
uchwały nr 177/XXV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 marca 2009 r. ws. określenia zasad zbycia, 
wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia  środków trwałych ZOZ Kłobuck – organem 
właściwym do wyrażenia zgody na zbycie przez ZOZ Kłobuck środka trwałego o wartości jednostkowej powyżej 
3.500 zł. jest Zarząd Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 479/2010 
z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku środka trwałego.  
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Ad.3.3. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do przejmowania mienia 
Skarbu Państwa – przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 
Projekt uchwały zakłada wyznaczenie przedstawicieli Zarządu do przejmowania mienia Skarbu Państwa przez 
Powiat. Przewodniczący Zarządu zaproponował siebie jako Starostę i Wicestarostę. Propozycja została 
przyjęta jednogłośnie.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 480/2010 
z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do przejmowania mienia 
Skarbu Państwa.  
 
Ad.3.4. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Pankach ul. 1 Maja 11 – 
przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 
Projekt uchwały zakłada przeznaczenie do sprzedaży, z powiatowego zasobu nieruchomości, w drodze 

bezprzetargowej, samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. użytkowej 33,36m², składającego się z 

pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 

6,89m² i udziałem ułamkowym 0,253591 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i w prawie 

własności działki gruntu nr 439/13 o pow. 0,0764ha, położonego w Pankach przy ul. 1 Maja 11 na rzecz  

najemcy lokalu mieszkalnego. 

Najemca lokalu mieszkalnego Nr 2 Pani Elżbieta Mazur złożyła ofertę wykupu  lokalu wraz z przypadającymi 
częściami wspólnymi w nieruchomości. Najemca lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony na mocy art. 34 
ust.1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami posiada prawo pierwszeństwa nabycia ich własności .  
Wartość nieruchomości w/g operatu szacunkowego wynosi 60,000 zł. 
Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się  w wysokości nie niższej niż jej 
wartość.  Z uchwały o zasadach gospodarowania nieruchomościami powiatu ma  zastosowanie 50 % bonifikata 
od ustalonej ceny sprzedaży. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN i Skarbnika Powiatu do wyjaśnienia kwestii 
związanych z opodatkowaniem sprzedaży przedmiotowego lokalu. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do ponownego przedstawienia, projektu uchwały 
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Pankach ul. 1 Maja 11, z chwilą uściślenia wartości 
ceny sprzedaży lokalu. 
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Ad.3.5. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości – przedstawił Naczelnik 
Wydziału GKN.  
Projekt uchwały zakłada przystąpienie do podziału nieruchomości położonej w Złochowicach przy ul. Topolowej 
1, oznaczonej jako działka  nr 448/1 o pow. 0.1998 ha, obręb Złochowice, gm. Opatów, stanowiącej własność 
Powiatu Kłobuckiego, w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zapisanej w Kw Nr 20198, celem 
wydzielenia części nieruchomości zbędnej na potrzeby funkcjonowania Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w 
Złochowicach. Integralną częścią przedmiotowej uchwały jest wstępny projekt podziału nieruchomości 
sporządzony na mapie  sytuacyjno – wysokościowej. Podziału dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma 
w tym interes prawny,  w tym przypadku właściciela nieruchomości. Celem podziału jest wydzielenie działki do 
odrębnej własności czyli do zbycia oraz działki pod parking przy ul. Wesołej. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 481/2010 
z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości. 
 
Ad.4. 
Uzupełniony dokument pn. „Gospodarowanie nieruchomościami przez powiatowe jednostki organizacyjne w 
okresie sprawozdawczym  II półrocze 2009” – przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 
Przedmiotowy dokument „Gospodarowanie nieruchomościami (…)” sporządzono stosownie do §2 uchwały Nr 
165/XXI/2001 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2001r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami  Powiatu Kłobuckiego zmienionej uchwałą Nr 128/XIII/2004 z dnia 23 lutego 2004r. Został on 
uzupełniony zgodnie z wcześniejszymi sugestiami członków Zarządu, w zakresie danych związanych z 
umowami.   
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął dokument pn. „Gospodarowanie nieruchomościami przez powiatowe jednostki 
organizacyjne w okresie sprawozdawczym  II półrocze 2009”. 
 
Ad.5. 
Prośbę Rady Powiatowej Koła Gospodyń Wiejskich o wsparcie materialne IV Powiatowego Zjazdu z okazji 
Dnia Kobiet  oraz preliminarz budżetowy - przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ.  
Zjazd odbędzie się w Zajączkach Pierwszych w dniu 13 marca br. Wezmą w nim udział przedstawicielki 7 gmin 
powiatu kłobuckiego. Celem spotkania jest integracja kobiet wiejskich działających w KGW w powiecie 
kłobuckim oraz spotkanie z przedstawicielami samorządów. 
 

 8



Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym się, postanowił przeznaczyć kwotę 1.000zł. na IV 
Powiatowy Zjazd z okazji Dnia Kobiet. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EKZ do przeanalizowania regulaminu Otwartego 
Konkursu Ofert w zakresie przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w ramach tego 
Konkursu, szczególnie po decyzji Zarządu o przyznanej kwocie na realizację zadań zgłoszonych do 
konkursu – co do zakresu zadań i kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. 
 
Ad.6.  
Prośbę Komendanta Powiatowego Policji o wsparcie finansowe i ufundowanie pucharów dla zwycięskich 
drużyn Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ.  
Finał Turnieju odbędzie się w dniu 29.03.2010r. w Gimnazjum w Kłobucku. Zwycięskie drużyny będą 
reprezentować Powiat Kłobucki w Turnieju Okręgowym odbywającym się w Częstochowie.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu poparł prośbę Komendanta Policji i postanowił przeznaczyć kwotę 200zł. na Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zarząd Powiatu zobowiązał Sekretarza Powiatu do przygotowania 
posiadanych kamizelek odblaskowych, które zostaną wręczone zwycięzcom (uczestnikom) Turnieju. 
 
AD.7 
Prośbę Zespołu Szkół Nr 1 o sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na pływalni krytej w zakresie nauki 
pływania dla klas pierwszych – przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ.  
Prośba dotyczy sfinansowania zajęć wychowania fizycznego na pływalni krytej w zakresie nauki pływania dla 
klas pierwszych w wymiarze 10 godzin w okresie od marca do maja 2010 roku. Klasy pierwsze uczęszczają na 
pływalnię od początku roku szkolnego, na co pozyskano środki z programu „nauka pływania w środowisku 
wiejskim”. Program ten objął okres od września do stycznia. Aby uczniowie mogli konturować uczestnictwo w 
zajęciach na pływalni do końca roku szkolnego potrzebne są kolejne środki (1.100zł.). 
Ustalenie: 
W związku z kontynuowaniem powyższego przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu uznał za uzasadnione 
przeznaczenie, odpowiedniej kwoty na ten cel, z budżetu szkoły. 
 
Ad.8. 
Prośbę Zespołu Szkół Nr 1 o doposażenie Szkolnej Drużyny Ekologicznej w ZS Nr 1 – przedstawił Naczelnik 
Wydziału EKZ. 
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Wicedyrektor Szkoły wystąpił w imieniu Szkolnej Drużyny Ekologicznej w ZS Nr 1 w Kłobucku o wsparcie 
finansowe na uzupełnienie bazy sprzętu kajakowego posiadanego przez drużynę. W bieżącym roku Drużyna 
planuje rozpocząć pełną działalność mającą na celu popularyzację wśród młodzieży turystyki kajakowej i 
walorów turystycznych szlaku rzeki Liswarty w powiecie kłobuckim.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EKZ do uzupełnienia przedstawionej informacji o 
kwestie usankcjonowania organizacyjno – prawnego Drużyny w Zespole Szkół Nr 1. 
 
Ad.9. 
Prośbę ZS Nr 3 o dofinansowanie wizyty młodzieży ukraińskiej w części dotyczącej udziału uczniów szkoły i 
organizatorów wizyty młodzieży ukraińskiej o pomoc dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Buczaczu (Ukraina) – 
przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 
Strona ukraińska potwierdziła swoją wizytę w dniach 15 marca 2010r. – 22 marca 2010r. Uczniowie ZS Nr 3, 
którzy będą gościli  dzieci ukraińskie w rodzinnych domach, będą uczestniczyli we wszystkich elementach 
programowych wizyty. Pomocą będzie też objęta pomoc dla Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w.Wniebowzięcia 
NMP w Buczaczu na Ukrainie.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym się, postanowił przeznaczyć kwotę 1.500zł. z 
budżetu, w związku wizytą dzieci z Ukrainy w ZS Nr 3 w Kłobucku. 
 
Ad.10. 
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/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

Protokołowała: Anna Tukajska Drzazga - Wydział Or 
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