
Or.VI.0062-146/10             Kłobuck, dnia 7 czerwca 2010 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 146/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 7 czerwca 2010 roku 
 
 
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. 
 
 
 
Wykaz spraw 146 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 143 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13.05.2010r. 
Ref. Starosta  

3. Przyjęcie protokołu Nr 144 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.05.2010r. 
Ref. Starosta  

 



4. Przyjęcie protokołu Nr 145 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27.05.2010r. 
Ref. Starosta  

 

5. Projekty Uchwał Rady Powiatu: 
5.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w 

wyniku powodzi               Ref. Sekretarz 
 
5.2. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną przez Pana Marka Srokę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność Rady Powiatu w Kłobucku 
Ref. Sekretarz 

 
 

6. Uchwały Zarządu Powiatu: 
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego 

Ref. Maciej Kuk 
 Naczelnik Wydz. GKN 

 
6.2. w sprawie wygaszenia prawa służebności gruntowej na działce 1797/9 w Rębielicach Królewskich 

przy ul. Głównej 24, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego 
Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 

6.3. zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 
(zmiana w uchwale 110/2007)                      Ref. Tomasz Karwat 

Kierownik Oddz. AG 
 

6.4. zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 
(zmiana w uchwale 111/2007)                      Ref. Tomasz Karwat 

Kierownik Oddz. AG 
 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w Pankach ul. 1 
Maja 11                      Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 

8. Dokumentacja z 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 
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9. Wniosek Dyrektora PPP-P w Kłobucku o zwiększenie liczby etatów w Poradni z przeznaczeniem na 
zatrudnienie informatyka                          Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

10. Prośba MOK w Kłobucku o dofinansowanie kosztów wydrukowania plakatów i folderów pamiątkowych 

w zawiązku z obchodami 40-lecia działalności artystycznej Ryszarda Kadziaka 
Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

11. Prośba ZHP Komenda Hufca w Kłobucku o przyznanie środków finansowych dla powodzian 
Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

12. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipiu 
przy ul. Częstochowskiej 27 w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń  

Ref. Roman Kudelski  
Wydział EKZ 

13. Sprawy różne. 
 
 
 
Ustalenia 146 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 07.06.2010r. 
 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 146 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 143/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 maja 2010 roku. 
Ad.3.  
Przyjęto protokół Nr 144/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 maja 2010 roku. 
Ad.4.  
Przyjęto protokół Nr 145/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 maja 2010 roku. 
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Ad. 5. Projekty uchwał Rady Powiatu. 
Ad. 5.1. 
Sekretarz Powiatu przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi. 
Wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany w związku z powodzią, która wystąpiła w maju br.  
Dodał, iż Pan Władysław Serafin - Przewodniczący Rady Powiatu wystąpił do Wójtów i Burmistrzów Gmin 
Powiatu Kłobuckiego pismem Nr Or.IX.0041/4/10 z dnia 28 maja 2010 roku o udzielenia pisemnej informacji 
dot. skutków tegorocznej powodzi jakie powstały na terenie gmin im podległym.  
W przedmiotowej sprawie do dnia dzisiejszego wpłynęły tylko dwie odpowiedzi. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w powyższej sprawie z powodu braku wiedzy o skutkach 
tegorocznej powodzi jakie wystąpiły na terenach gmin Powiatu Kłobuckiego. 
 
 
Ad. 5.2. 
Sekretarz Powiatu przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę złożoną 
przez Pana Marka Srokę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność Rady 
Powiatu w Kłobucku. 
Wyjaśnił, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skierował do Rady Powiatu w Kłobucku wezwanie 
(sygn. akt IV SAB/GI 28/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.) do nadesłania akt administracyjnych w sprawie ze skargi 
Marka Sroki, dotyczącej bezczynności Rady Powiatu w Kłobucku w przedmiocie rozpoznania skargi na 
Starostę Kłobuckiego oraz udzielenia odpowiedzi na skargę w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wezwania.  
Biorąc pod uwagę krótki termin wyznaczony przez WSA odpowiedź na skargę podpisał Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Pan Jan Praski.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia 
odpowiedzi na skargę złożoną przez Pana Marka Srokę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gliwicach na bezczynność Rady Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 8. 
Na wstępie Pan Starosta poinformował Zarząd, że w związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższej Izby 
Kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku 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 oraz nowymi okolicznościami, które wyszły na jaw po 
zakończeniu postępowania, Pani Ewelina Kotkowska - Z-ca Dyrektora PUP, zwróciła się do Prokuratury 
Rejonowej w Częstochowie z wnioskiem o ewentualne wznowienie postępowania w powyższej sprawie. 
 
Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor PUP w Kłobucku omówiła po kolei 5 wniosków, które zawarła 
Najwyższa Izba Kontroli w swoim wystąpieniu pokontrolnym. 
 
 
Wniosek 1 
Rozpatrywanie składanych przez pracodawców wniosków o zorganizowanie staży zgodnie z 
ustalonymi w Urzędzie procedurami. 
Odnosząc się do zarzutów dotyczących w szczególności deklaracji dalszego zatrudnienia bezrobotnego po 
zakończeniu stażu wyjaśniła, iż nie wzięto pod uwagę faktu, że kryterium to nie było jedynym przy ocenie 
składanych wniosków. Komisja nie uznawała tego kryterium za najistotniejsze ponieważ najczęściej 
pracodawcy nie wywiązywali się z tego zobowiązania, a PUP nie miał wówczas możliwości stosowania 
żadnych sankcji. 
Dodała, iż wbrew twierdzeniom zawartym w wystąpieniu pokontrolnym nie było to zatem kryterium wpływające 
na kreowanie i tworzenie miejsc pracy. 
Na zapytanie Sekretarza dotyczące liczby stażystów jaka była zatrudniona w 2009 roku przez 
przedsiębiorców, Pani Dyrektor odpowiedziała, że staże przynoszą dużą efektywność zatrudnieniową (prawie 
50%) gdyż nawet pomimo braku gwarancji zatrudnienia w składanych wnioskach pracodawcy po zakończeniu 
stażu zatrudniali bezrobotnych. 
 
 
Wniosek 2 
Egzekwowanie od pracodawców ubiegających się o zorganizowanie stażu składania kompletnie 
wypełnionych wniosków. 
W systemie informatycznym PULS generowane były dokumenty dotyczące organizacji staży, w tym umowy o 
zorganizowanie stażu, Urząd Pracy indywidualnie, pomocniczo przygotowywał takie wnioski dlatego Pani 
Dyrektor wyjaśniła, że niezasadnym było żądanie od wnioskodawców kopii zaświadczenia o nadaniu NIP przy 
każdym kolejnym wniosku, w tym również ZMW, bowiem do pierwszego wniosku dostarczone zaświadczenie z 
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ZUS wskazywało m. in. NIP wnioskodawcy. Raz złożony NIP i wprowadzony do SI PULS nie zmienia się w 
trakcie prowadzonej działalności. Dodała również, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami urząd mógł brać 
pod uwagę fakty znane mu z urzędu bez konieczności kilkakrotnego powielania tych samych danych przez 
wnioskującego. 
 
Starosta zwrócił się do Pani Dyrektor o przygotowanie informacji jakie zostały zrobione poczynienia po 
przeprowadzonych kontrolach, które wykazywały nieprawidłowości, biorąc pod uwagę wszelkie 
zmiany jakie zostały wprowadzone na przełomie 1,5 roku. Przy czym dodał, żeby wziąć również pod 
uwagę wnioski Prokuratury Rejonowej. 
Na co Pan Jerzy Bardziński – Członek Zarządu zawnioskował o nie branie pod uwagę wniosków Prokuratury 
gdyż nie posiada on wiedzy jak i inni na ten temat. 
Pan Tadeusz Wieczorek – Członek Zarządu zwrócił się do Pani Dyrektor z zapytaniem jaka jest różnica czasu 
pomiędzy postępowaniem Prokuratury, a kontrolą NIK? 
Na co Pani Dyrektor odpowiedziała, że swoje postępowanie Prokuratura rozpoczęła we wrześniu 2008 roku, 
natomiast zakończyła we wrześniu 2009 roku. 
 

 

Wniosek 3 
Sprawdzanie uprawnień osób podpisujących umowy ze strony pracodawcy do jego reprezentacji. 
Podczas omawiania tegoż wniosku Pani Dyrektor wyjaśniła, iż pracownicy odpowiedzialni za realizację staży i 
przygotowania zawodowego zostali pisemnie zobowiązani z dniem 5 stycznia 2009 roku do sprawdzania i 
weryfikacji wszystkich wymaganych dokumentów, w tym uprawnień osób podpisujących umowy ze strony 
pracodawcy do jego reprezentacji w związku z czym wniosek NIK realizowany jest od 5.01.2009 roku na 
bieżąco. 
Dodatkowo do wniosku w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych dołączone 
zostało oświadczenie, które organizator stażu składa pod odpowiedzialnością karną zobowiązujące go do 
informowania urzędu o wszelkich zaistniałych zmianach danych zawartych we wniosku do dnia podpisania 
umowy. 
 
Wniosek 4 
Precyzyjne określanie w zawieranych przez Urząd umowach daty rozpoczęcia i zakończenia stażu. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, iż w PUP w zawieranych umowach był określanych czas trwania umowy (np. 
01.01.2010r. do końca marca), co zakwestionował NIK. W związku z czym od początku 2010 roku została 
wprowadzona zmiana polegająca na precyzyjnym określaniu czasu zawarcia umowy tj. (np. 01.01.2010r. – 
31.03.2010r.)  
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Wniosek 5 
Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zwiększenie nadzoru nad odbywanym stażem, w 
szczególności przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji stażu. 
Nadzór nad odbywaniem staży przez bezrobotnych sprawują w urzędzie pracownicy merytorycznie 
odpowiedzialni za realizację staży w Dziale Rynku Pracy. 
Pani Dyrektor dodała, że PUP kontroluje pracodawców, ale nie w takim zakresie jak oczekuje NIK. W 
przypadku sygnałów świadczących o istnieniu nieprawidłowości w odbywaniu stażu, pracownicy urzędu 
odbywają wizytę kontrolna u Organizatora w miejscu odbywania stażu lub zapraszają obie strony celem 
złożenia wyjaśnień. 
Zewnętrznych kontroli jest około 30 w roku na ok. 700 podpisanych umów, dodała Z-ca Dyrektora. 
Sekretarz zwrócił uwagę na fakt, iż nie ma pewności, że zatrudnienie dwóch dodatkowych osób spowoduje 
zwiększenie nadzoru. 
Ustalenie: 
Starosta zobowiązał Panią Dyrektor do wykazania, ile PUP jest w stanie przeprowadzić kontroli w 
przeciągu dwóch miesięcy. 
 
Pan Bardziński zadał pytanie Pani Dyrektor, z iloma wnioskami o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych 
wystąpił w tym roku ZMW? 
Na co Pani Dyrektor odpowiedziała, że ostatnio w 2008 roku został złożony wniosek. 
Na zapytanie dotyczące OSP, odpowiedziała, że tylko raz Straż wystąpiła z wnioskiem do PUP i miało to 
miejsce w 2008 roku. 
 
Korzystając z obecności Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy, Starosta nadmienił, że w dalszym ciągu nie jest 
rozwiązana sprawa podwyżek dla pracowników. 
Pani Skarbnik dodała, że nie ma w tej chwili możliwości, żeby został zwiększony budżet jednostki na wypłatę 
podwyżek. 
Ustalenie: 
Zobowiązano Panią Skarbnik oraz Panią Dyrektor PUP do przygotowania na kolejne posiedzenie 
Zarządu informacji, skąd wziąć środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Pracy. 
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Ad. 6. Uchwały Zarządu Powiatu.
Ad. 6.1. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. 
Wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy zamiany nieruchomości zabudowanych, których wartość rynkowa 
określona wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego Kamila Pakułę (nr uprawnień 3954) wynosi: 
- działka 1797/9  stanowiąca własność Powiatu Kłobuckiego 3773,- zł, 
- działka 1798/3  stanowiąca własność Pana Marka Sawickiego 3348,- zł.  
Tryb zawarcia umowy następuje z uiszczeniem dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości w 
kwocie 425,00 zł na rzecz właściciela działki 1797/9  Powiatu Kłobuckiego.  
Nieruchomość powiatowa został wydzielona jako zapewnienie dojazdu do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia ze 
względu na to, że  istniejący wjazd został urządzony na działce osoby prywatnej, obecne oznaczenie działki nr 
1798/3  o pow. 216 m² stanowiącej własność Marka Sawickiego.   
W wyniku dokonania zamiany nieruchomości usankcjonowany zostanie dotychczasowy sposób użytkowania   
nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia .  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 526/2010 z 
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kłobuckiego. Wykonanie uchwały powierzono dwóm członkom Zarządu Powiatu w 
Kłobucku. 
 
Ad. 6.2. 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaszenia prawa 
służebności gruntowej na działce 1797/9 w Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej 24, stanowiącej 
własność Powiatu Kłobuckiego. 
Wyjaśnił, iż ustanowienie służebności gruntowej jest konsekwencją podjętej uchwały przez Zarząd w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego i własność Pana 
Marka Sawickiego – działki w Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej.  
Działka nr 1797/9 została obciążona prawem służebności gruntowej przy zbywaniu przez Powiat działki Nr 
1797/10, która nie posiadała dostępu do drogi publicznej - ulicy Głównej w Rębielicach Królewskich. Prawo na 
podstawie oświadczeń złożonych przy umowie sprzedaży z dnia 4 lutego 2003 roku za Rep.A Nr 782/2003 
not. Grażyny Miland zostało wpisane w księgach wieczystych Kw Nr 30225 - Powiatu i w KW Nr 33528 - Pana 
Marka Sawickiego.  
W przypadku dokonywanej zamiany działki powiatowej nr 1797/9 na działkę nr 1798/3 z Panem Markiem  
Sawickim służebność gruntowa na działce nr 1797/9 staje się bezprzedmiotowa.  
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Nabycie prawa własności działki 1797/9 przez Pana Marka Sawickiego stanowić będzie jednocześnie dostęp z 
działki nr 1797/10 do drogi publicznej.  
Wykonanie uchwały może zostać dokonane przy umowie zamiany nieruchomości będących przedmiotem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Rębielicach Królewskich.    
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 527/2010 z 
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wygaszenia prawa służebności gruntowej na działce 1797/9 w 
Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej 24, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. Wykonanie 
uchwały powierzono dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 6.3. 

Pan Tomasz Karwat przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynajmu lokalu 
mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46. 
Wyjaśnił, że w uchwale nr 110/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 r. sprawie wynajmu 
lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 wprowadza się następujące zmiany: 
1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się stawkę miesięcznego czynszu najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 2,59 zł za 1 m2 
powierzchni użytkowej.” 

2) §2 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Oddziału Administracyjno-Gospodarczego.” 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 528/2010 z 
dnia 7 czerwca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku 
ul. Ks. J. Skorupki 46.  

 
Ad. 6.4. 
Pan Tomasz Karwat przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynajmu lokalu 
mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46. 
Wyjaśnił, że w uchwale nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 września 2007 r. sprawie wynajmu 
lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks. J. Skorupki 46 wprowadza się następujące zmiany: 
1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się stawkę miesięcznego czynszu najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 2,59 zł za 1 m2 
powierzchni użytkowej.” 

2) §2 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Oddziału Administracyjno-Gospodarczego.” 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 529/2010 z 
dnia 7 czerwca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku 
ul. Ks. J. Skorupki 46.  
 
 
 
Ad. 7. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego Nr 2 w Pankach ul. 1 Maja 11. 

Wyjaśnił, że w powiatowym zasobie znajduje się nieruchomość w Pankach przy ul. 1 Maja 11, zabudowana 
budynkiem mieszkalnym,  stanowiąca  współwłasność powiatu w cz. 0,253591 (lokal mieszkalny Nr 2). 
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.  
Zgodnie z art. 67 ust. 1a cena lokalu oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności obejmuje lokal wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości 
wspólnej.  
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.  
Kryteria do uwzględnienia przy ustalaniu ceny: 
1. wartość nieruchomości, 
2. koszty związane ze zbyciem nieruchomości. 
Wartość nieruchomości w/g operatu szacunkowego wynosi 60.000 zł. 
Ustalone i planowane koszty związane ze zbyciem szacuje się na kwotę 378.00 zł. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż - dostawa towaru, podlega 
zwolnieniu od podatku VAT. Budynki jako towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy. 
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 
2 w Pankach ul. 1 Maja 11. 
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W związku z propozycją sprzedaży lokalu mieszkalnego za cenę 40.000 zł projekt został poddany pod 
głosowanie. 
Głosowało 5 członków Zarządu. 

• głosów „za” …………………………… - oddano 4  

• głosów „wstrzymujący się” ………… - oddano 1 
Powyższy projekt zostanie przekazany Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w celu zaopiniowania. 
 
 
Ad. 9. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi wniosek Dyrektora PPP-P w Kłobucku 
o zwiększenie liczby etatów w Poradni z przeznaczeniem na zatrudnienie informatyka. 

Ustalenie: 

Powyższą wniosek Zarząd rozpatrzył negatywnie. 
 
 
Ad. 10. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę MOK w Kłobucku o 
dofinansowanie kosztów wydrukowania plakatów i folderów pamiątkowych w zawiązku z obchodami 40-lecia 
działalności artystycznej Ryszarda Kadziaka. 
Ustalenie: 

Powyższą wniosek Zarząd rozpatrzył negatywnie. 
 

 

Ad. 11. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ ponownie przedstawił Zarządowi prośbę ZHP Komenda Hufca 
w Kłobucku o przyznanie środków finansowych dla powodzian. 

Ustalenie: 

Powyższą prośbę Zarząd rozpatrzył negatywnie. 
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Ad. 12. 
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku - Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipiu przy ul. 
Częstochowskiej 27 w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. 
 
Ad. 13. 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: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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