
Or.VI.0062-147/10             Kłobuck, dnia 14 czerwca 2010 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 147/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 14 czerwca 2010 roku 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
 
 
 
Wykaz spraw 147 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 146 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7.06.2010r. 
 Ref. Starosta  

   
 

3. Projekty Uchwał Rady Powiatu: 
3.1. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Kłobuckiego za I półrocze 2010 roku               Ref. Skarbnik 
  



3.2. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku              Ref. Skarbnik 

 
3.3. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji           Ref. Skarbnik 
 

 
 

4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
4.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok           Ref. Skarbnik 
 
4.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok           Ref. Skarbnik 

 
 

5. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wyjaśnień, 
związanych ze skargą Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 24.05.2010 
roku dotyczącą niejasnych zasad bezprzetargowego wydzierżawiania nieruchomości będących w 
użytkowaniu ZOZ Kłobuck, przedstawioną na 145 posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27 maja br. 

Ref. Starosta 
 

6. Sprawy różne. 
 
 
Ustalenia 147 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14.06.2010r. 
 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 147 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 146/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 czerwca 2010 roku. 
 
 
Ad. 3. Projekty uchwał Rady Powiatu. 
Ad. 3.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2010 roku.  
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Wyjaśniła, że zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu 
przedstawia do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze. Zakres i formę takiej informacji określa Rada Powiatu. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku zmienionej ustawy o finansach publicznych 
zaistniała konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy przedmiotowej 
informacji (zmiana podstawy prawnej). 

Z uwagi na fakt, że rok 2010 jest ostatnim rokiem funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego, rachunków 
dochodów własnych oraz funduszu celowego na obecnych zasadach, proponuje się określić zakres i formę 
informacji jedynie za I półrocze 2010 roku. Na lata następne zmianie będzie musiał ulec zakres informacji. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2010 roku. 
 
Ad. 3.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.  

Wyjaśniła, że zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu 
przedstawia do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze. Zakres i formę takiej informacji 
określa Rada Powiatu. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku zmienionej ustawy o finansach publicznych 
zaistniała konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy przedmiotowej 
informacji (zmiana podstawy prawnej). Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku. 
 
Ad. 3.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji.  

W uchwale proponuje się przekazać środki finansowe w wysokości 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji 
w Kłobucku z przeznaczeniem na dofinansowanie robót remontowo – budowlanych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
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Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu.
Ad. 4.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

 koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, 
 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/7/5/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dotacji 

celowej w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi 
powiatowej nr 2017S Zawady - Rębielice Królewskie w gminie Popów (środki z rezerwy celowej 
budżetu państwa cz. 83, poz. 52), 

 zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/7/5/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 780.000 zł przyznanej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2048S Kalej – Szalejka od km 0+041,20 do km 5+ 747,47 w gminie Wręczyca Wielka 
(środki z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 52), 

 zwiększeniem decyzją Nr FB/I3011/159/2010 Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 rok z przeznaczeniem na opłacenie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 530/2010 z 
dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.2. 
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 oraz obowiązującej klasyfikacji budżetowej, 
 zmianą między dysponentami środków na inwestycje, 
 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/7/5/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dotacji 

celowej w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi 
powiatowej nr 2017S Zawady - Rębielice Królewskie w gminie Popów (środki z rezerwy celowej 
budżetu państwa cz. 83, poz. 52), 

 zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/7/5/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 780.000 zł przyznanej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2048S Kalej – Szalejka od km 0+041,20 do km 5+ 747,47 w gminie Wręczyca Wielka 
(środki z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 52), 
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 zabezpieczeniem środków na doskonalenie nauczycieli, 
 zwiększeniem decyzją Nr FB/I3011/159/2010 Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2010 r. dotacji 

celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 rok z przeznaczeniem na opłacenie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 531/2010 z 
dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 5. 
Starosta przedstawił pozostałym członkom Zarządu stanowisko w sprawie udzielenia Przewodniczącemu 
Rady Powiatu wyjaśnień, związanych ze skargą Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z 
dnia 24.05.2010 roku dotyczącą niejasnych zasad bezprzetargowego wydzierżawiania nieruchomości 
będących w użytkowaniu ZOZ Kłobuck, przedstawioną na 145 posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27 maja 
br. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął zaproponowane stanowisko w powyższej sprawie. 
 
Ad. 6. 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/ 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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