
Or.VI.0062-145/10        Kłobuck, dnia 31.05.2010 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 145/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 27 maja 2010 roku 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
Wykaz spraw 145 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

 

 
2. Projekt Uchwały Rady Powiatu: 
2.1. w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego 

Ref. Sekretarz 
 
 

3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
3.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok                              Ref. Skarbnik 

 
3.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok          Ref. Skarbnik 

 



3.3. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 
2 ustawy o finansach publicznych                                      Ref. Skarbnik

  
3.4. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 

upowszechnianiem kultury (Aleksandra Krawczyk)                                  Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 
3.5. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 

upowszechnianiem kultury (Karolina Cykowska)                                    Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

3.6. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Przychodni 
Rejonowej Nr 1 w Kłobucku ul. Staszica 28 i Przychodni Rejonowej w Krzepicach ul. Częstochowska 
1                                                                 Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydziału GKN 
 

3.7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok                              Ref. Skarbnik 
 

3.8. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku na 2010 rok   Ref. Skarbnik 
 
 

 

4. Harmonogramy realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikające z wystąpień pokontrolnych. 
4.1. PCPR w Kłobucku                                  Ref. Kierownik PCPR 
4.2. Dom Dziecka w Kłobucku                          Ref. Dyrektor Domu Dziecka 

4.3. PUP w Kłobucku                                     Ref. Dyrektor PUP 

 
5. Informacja Dyrektora PUP w Kłobucku o przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w 

zakresie prawidłowości zawierania i realizacji umów przez PUP z wybranymi stowarzyszeniami o 
zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla osób bezrobotnych w 
latach 2002-2008                                        Ref. Dyrektor PUP 

 
6. Wniosek Wójta Gminy Wręczycy Wielka o wydanie opinii dla aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2010-2013        Ref. Andrzej Kaczmarek 
Wydział ROŚ 
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7. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie odszkodowania za działkę przejętą na własność Powiatu
                        Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 

8. Skarga przedstawicieli NZOZ-ów z dnia 24 maja br. na postępowanie  Zarządu Powiatu dotycząca 
niejasnych zasad bezprzetargowego wydzierżawiania nieruchomości będących w użytkowaniu ZOZ 
Kłobuck               Ref. Sekretarz 

 
9. Informacja Dyrekcji ZS Nr 1 w Kłobucku dotycząca wyjazdu do Montlucon we Francji w ramach 

programu Leonardo da Vinci                                  Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

10. Prośba Rady Pedagogicznej ZS w Waleńczowie o zatwierdzenie w arkuszu organizacyjnym na ½ 
części etatu pedagoga szkolnego                        Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

11. Prośba Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku o dofinansowanie II Turnieju 
Abstynenckiego w Strzelaniu Sportowym                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

12. Prośba Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego Koło w Kłobucku o dofinansowanie 
obchodów 55-lecia Polskiego Związku Niewidomych.                      Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 
13. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku 
za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2009 roku                     Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 

 
14. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku za okres od 
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2009 roku                                 Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
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15. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
problemowej gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku za okres od 1 stycznia 
2005 roku do 31 grudnia 2009 roku                                  Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
 

16. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Adama Drzazga prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
„Adam Drzazga, Pomoc Drogowa, Holowanie Pojazdów, Parkowanie” w Kłobucku przy ul. Korczaka 
14 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy  
                                  Ref. Wydział KT  

 
17. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej wobec Pana Piotra Dedyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
„PPHU PASSA” w Kołaczkowicach 289, 42-120 Miedźno w zakresie prawidłowości wykonywania 
krajowego transportu drogowego rzeczy                              Ref. Wydział KT  

 
 

18. Sprawy różne. 
 
 
 
Ustalenia 145 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27.05.2010r. 
 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 145 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 4. Harmonogramy realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikające z wystąpień pokontrolnych. 
Ad. 4.1. 

Zarząd przyjął harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych PCPR w Kłobucku. 

Ad. 4.2. 

Zarząd przyjął harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych Domu Dziecka w Kłobucku. 

Ad. 4.3. 

Zarząd przyjął harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych PUP w Kłobucku. 
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Ad. 5. 
Pani Ewelina Kotkowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku poinformowała Zarząd o 
zakończeniu kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach w zakresie prawidłowości 
zawierania i realizacji umów przez PUP z wybranymi stowarzyszeniami o zorganizowanie stażu lub 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla osób bezrobotnych w latach 2002-2008. 
Ustalenia: 
Bez względu na zakres kontroli obligatoryjnie za każdym razem Starosta ma być informowany o 
rozpoczynającej się kontroli w jednostce. 
Ponadto Zarząd zaproponował zmiany w Regulaminie bądź w Statucie nakładające każdorazowy 
obowiązek na Kierowników jednostek organizacyjnych pisemnego informowania Starosty o 
rozpoczynającej się kontroli przez podmioty zewnętrzne uwzględniając przy tym zakres kontroli. 
Zobowiązano Panią Kotkowską do przekazania Zarządowi całej dokumentacji z przeprowadzonej 
kontroli przez NIK. 
Nadto zwrócono się do Pani Kotkowskiej o zaproponowanie zasad kontroli wynikających z własnego 
opracowania oraz z opracowań wynikających z przepisów z zachowaniem preferencji kontroli. 
Zobowiązano Panią Kotkowską do sporządzenia analizy w celu wykazania na jaki wariant może Zarząd 
się zdecydować przy zwiększaniu etatów (i czy jest to zasadne) chcąc wyodrębnić w strukturze PUP 
komórki zajmującej się kontrolami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. 
 
Ad. 2. Projekt uchwały Rady Powiatu. 
Ad. 2.1. 
Sekretarz Powiatu przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 
Wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany w związku z upływem kadencji Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Powiatu Kłobuckiego, pismem Nr SOK.5120/5/10 z dnia 21.04.2010r. Starosta wystąpił do Rady 
Powiatu z prośbą o delegowanie radnych do składu tej Komisji.  
Zgodnie z art. 38a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzi dwóch radnych 
delegowanych przez Radę Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania do 
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego. 
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Ad. 3. Uchwały Zarządu Powiatu.
Ad. 3.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

 zwiększeniem decyzją Nr FB/I3011/30/4/2010 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300.000 zł oraz w dziale 750 – 
Administracja rządowa o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki 
nieruchomościami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 
(środki z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44) 

 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/113/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na bieżące gospodarowanie nieruchomościami Skarbu 
Państwa, w tym sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za 
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, publikacje ogłoszeń 

 dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb i obowiązującej klasyfikacji budżetowej 
 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/154/1/10 z dnia 20 maja br. dotacji celowej o 

kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją 
przeciwpowodziową (środki z rezerwy celowej cz. 83 poz. 4) 

 niewykorzystaniem w całości planowanych w 2009 roku kwot dotacji przyznanych na realizację 
programów „Modelowanie świata” i „Właściwy krok”. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 518/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.2. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

 dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb i obowiązującej klasyfikacji budżetowej 
 zwiększeniem decyzją Nr FB/I3011/30/4/2010 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotacji 

celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300.000 zł oraz w dziale 750 – 
Administracja rządowa o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki 
nieruchomościami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
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terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 
(środki z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44) 

 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/113/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na bieżące gospodarowanie nieruchomościami Skarbu 
Państwa, w tym sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za 
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, publikacje ogłoszeń 

 koniecznością dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/154/1/10 z dnia 20 maja br. dotacji celowej o 

kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją 
przeciwpowodziową (środki z rezerwy celowej cz. 83 poz. 4) 

 niewykorzystaniem w całości planowanych w 2009 roku kwot dotacji przyznanych na realizację 
programów „Modelowanie świata i „Właściwy krok”. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 519/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.3. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, 
o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

Zarząd Powiatu przyjął informacje zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. 

Powyższa informacja podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 520/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której 
mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie uchwały powierzono 
Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

 
Ad. 3.4. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Przyznano stypendium artystyczne w dziedzinie muzyki Pani Aleksandrze Krawczyk w kwocie 400 złotych 
na okres 6 miesięcy. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 521/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 3.5. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Przyznano stypendium artystyczne w dziedzinie plastyki Pani Karolinie Cykowskiej w kwocie 400 złotych na 
okres 6 miesięcy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 522/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 3.6. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku ul. Staszica 28 i 
Przychodni Rejonowej w Krzepicach ul. Częstochowska 1. 

Wyjaśnił, że budynek Przychodni Rejonowej w Kłobucku przy ul. Staszica 28 zlokalizowany jest na działce nr 
3614/1 obręb Kłobuck, a budynek Przychodni Rejonowej w Krzepicach jest zlokalizowany na działce nr 1459/6 
obręb Krzepice. Nieruchomości stanowią własność Powiatu Kłobuckiego w użytkowaniu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku.  

Dyrektor ZOZ-u wnioskiem z dnia 19.05.2001r. wystąpił do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie  termomodernizacji w/w budynków.  

Zgoda, o którą ubiega się ZOZ jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie w/w zadania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 523/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynków 
Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku ul. Staszica 28 i Przychodni Rejonowej w Krzepicach ul. 
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Częstochowska 1. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku. 
 
Ad. 3.7. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż podziału rezerwy ogólnej dokonuje się w związku z realizacją programu „Uczenie się przez całe 
życie” Leonardo da Vinci. 
Zmian o kwotę 10.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się celem zabezpieczenia środków 
na pokrycie kosztów kierownika Programu. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 524/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.8. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w 
Kłobucku na 2010 rok.  
Wyjaśniła, iż podziału rezerwy ogólnej dokonuje się w związku z realizacją programu „Uczenie się przez całe 
życie” Leonardo da Vinci. 
Zmian o kwotę 10.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się celem zabezpieczenia środków 
na pokrycie kosztów kierownika Programu. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 525/2010 z 
dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku na 2010 
rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 6 
Pan Andrzej Kaczmarek – Wydział ROŚ przedstawił Zarządowi wniosek Wójta Gminy Wręczycy Wielka o wydanie opinii 
dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2010-2013. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Kaczmarka do przedłożenia pisemnej opinii w sprawie dotyczącej 
zagadnień: 
- Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, 
- Prognozy Oddziaływania na Środowisko. 
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Ad. 7. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydz. GKN przedstawił Zarządowi wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie 
odszkodowania za działkę przejętą na własność Powiatu. 
Wyjaśnił, iż Pana Tadeusz Jacek Szaflik zwrócił się z wnioskiem o ustalenie odszkodowania w drodze 
negocjacji za działkę nr 455/10 o pow. 0,0838 ha obręb Kamyk, która na podstawie decyzji Burmistrza 
Kłobucka GPN.PM.7430-3-0075/09 zatwierdzającej podział nieruchomości stała się własnością Powiatu 
Kłobuckiego. 
W dniu 28 kwietnia 2010r. zaproszono Pana Tadeusza Jacka Szaflika w celu przeprowadzenia negocjacji 
cenowej do ustalenia odszkodowania za działkę przejętą na własność Powiatu. Ostatecznie w wyniku 
negocjacji Pan Tadeusz Jacek Szaflik zaproponował 45,00 zł za 1 m², co zostało udokumentowane w 
protokole negocjacji cenowej do ustalenia odszkodowania. Wg powyższej ceny łączna kwota odszkodowania  
wyniosłaby 37.710 ,- zł.  
Ustalenie: 
Zobowiązano Naczelnika Wydziału GKN do przedstawienia Zarządowi opisanego trybu postępowania 
w przedmiotowej sprawie, uwzględniając przy tym wykładnię prawną. 
W związku z przedmiotową sprawą zobowiązano Dyrektora PZD w Kłobucku - Pana Tadeusza Pułkę do 
przedłożenia Zarządowi opinii w sprawie zasadności poszerzenia pasa drogi na odcinku przy ul. 
Reymonta w Kamyku. 
 
Ad. 8. 

Sekretarz Powiatu przedstawił Zarządowi treść skargi przedstawicieli NZOZ-ów z dnia 24 maja br. na 
postępowanie Zarządu Powiatu dotycząca niejasnych zasad bezprzetargowego wydzierżawiania 
nieruchomości będących w użytkowaniu ZOZ Kłobuck. 
Ustalenie: 
Zarząd zapoznał się z treścią skargi. 
 
Ad. 9. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi informację przygotowaną przez 
Dyrekcję ZS Nr 1 w Kłobucku dotyczącą wyjazdu do Montlucon we Francji w ramach programu Leonardo da 
Vinci. 

Ustalenie: 

Zarząd przyjął informację oraz wyraził zgodę na wydatek wynikający z treści pisma. 
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Ad. 10. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Rady Pedagogicznej ZS w 
Waleńczowie o zatwierdzenie w arkuszu organizacyjnym na ½ części etatu pedagoga szkolnego. 

Ustalenie: 

Zobowiązano Naczelnika Wydziału EKZ do przedstawienia Zarządowi informacji na temat sposobu 
oraz zakresu pracy pedagoga szkolnego w ZS w Waleńczowie w roku szkolnym 2009/2010. 
 
Ad. 11. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Stowarzyszenia Rodzin 
Abstynenckich „ATOL” w Kłobucku o dofinansowanie II Turnieju Abstynenckiego w Strzelaniu Sportowym. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 300 zł (słownie: 
trzysta złotych 00/100). 
 

Ad. 12. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ ponownie przedstawił Zarządowi prośbę Polskiego Związku 
Niewidomych Okręgu Śląskiego Koło w Kłobucku o dofinansowanie obchodów 55-lecia Polskiego Związku 
Niewidomych. 

Ustalenie: 

Powyższą prośbę Zarząd rozpatrzył negatywnie. 
 
Ad. 13, 14 i 15. 
Treści powyższych wystąpień pokontrolnych zostały przełożone na kolejne posiedzenie Zarządu. 
 
Ad. 16. 
Zarząd powiatu przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 
wobec Pana Adama Drzazga prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Adam Drzazga, Pomoc 
Drogowa, Holowanie Pojazdów, Parkowanie” w Kłobucku przy ul. Korczaka 14 w zakresie prawidłowości 
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 
 
Ad. 17.  
Zarząd powiatu przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 
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wobec Pana Piotra Dedyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PPHU PASSA” w 
Kołaczkowicach 289, 42-120 Miedźno w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu 
drogowego rzeczy. 
 
Ad. 18. Spraw różnych. 

1. Pani Skarbnik zwróciła się z zapytaniem do Pana Henryka Kiepury gdzie są środki, które wpływają do 
ZS Nr 1 w Kłobucku za odpłatne pobieranie nauki w szkole policealnej? 
Ustalenie: 
Zobowiązano Naczelnika Wydziału EKZ do sprawdzenia formy rozliczania i przygotowania 
finansowego w zakresie szkół policealnych. 

 
 
 

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/ 

/-Henryk Kiepura/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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