
Or.VI.0062-155/10                   Kłobuck, dnia 29 lipca 2010 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 155/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 29 lipca 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 
Tomasz Wałęga                           - Naczelnik Wydziału Or 
 
 
Wykaz spraw 155 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 
 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 152 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.07.2010r. 
Ref. Starosta 

3. Przyjęcie protokołu Nr 153 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23.07.2010r. 
Ref. Starosta 

4. Przyjęcie protokołu Nr 154 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26.07.2010r. 
Ref. Starosta 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu: 
5.1. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w 
dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 
6. Uchwały Zarządu Powiatu: 
6.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

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

Ref. Skarbnik Powiatu 
6.3. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art.37 ust.1 pkt 

1 ustawy o finansach publicznych 
Ref. Skarbnik Powiatu 

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

upowszechnianiem kultury (Pabiś Dawid) 
Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

6.5. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury (Jadczyk Katarzyna) 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
 

7. Sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego w okresie I półrocza 2010r. 
w sprawach należących do wyłącznej właściwości Zarządu Powiatu 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
 

8. Gospodarowanie nieruchomościami przez powiatowe jednostki organizacyjne w okresie 
sprawozdawczym I półrocza 2010r. 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 
9. Prośba Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kłobucku 

o dofinansowanie w kwocie 400 zł uroczystości związanej z obchodami Dnia Wojska Polskiego i 90-tej 
rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
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10. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli dokumentów w zakresie 
prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją dla p.Bogumiły Chęcińskiej  
„KRIS-TRANS” z siedzibą w Starokrzepicach 

Ref. Wicestarosta 

 
11. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli p.Iwony Krakowiak 

prowadzącej Ośrodek Szkolenia Kierowców w Kłobucku 
Ref. Wicestarosta 

12. Wyjaśnienia Dyrektora w związku z pismem Zarządu Powiatu (znak: Or VI.0062-152/10 z dnia 
21.07.2010) w kwestii podania argumentów wskazujących istotne powody odstąpienia od trybu 
przetargowego co do pomieszczeń ZOZ z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz 
świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. 

Ref. Dyrektor ZOZ Kłobuck 

 
13. Sprawy różne. 

 
 
Ustalenia 155 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29.07.2010r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 155 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 152/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.07. 2010 roku. 
Ad.3.  
Przyjęto protokół Nr 153/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23.07. 2010 roku. 
Ad.4.  
Przyjęto protokół Nr 154/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26.07. 2010 roku. 
 
Ad. 5. Projekty uchwał Rady Powiatu. 
Ad. 5.1. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziadzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 
Wyjaśnił, iż nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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(Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która weszła w życie 12 marca 2010 roku, nałożyła na 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (art. 5 ust. 5). 
Podkreślił, iż niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyższego przepisu ustawowego. Określa zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w celu wyrażenia opinii w danej kwestii. Dlatego też podjęcie 
uchwały jest uzasadnione. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 
 
Ad. 6. Uchwały Zarządu Powiatu  
Ad. 6.1.  
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Powiatowym Zarządzie 
Dróg oraz w zakresie stypendiów dla osób uzdolnionych artystycznie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 565/2010 z 
dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 6.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Zmian dokonuje się celem: 

• zabezpieczenia środków na opłaty za korzystanie ze środowiska, 

• dostosowania planu do faktycznych potrzeb, 

• zabezpieczenia środków w związku z planowanym przyznaniem nagród dla osób uzdolnionych 
artystycznie. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 566/2010 z 
dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 
rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 6.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia i podania do publicznej 
wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 
Wyjaśniła, iż  informacja obejmuje: 

• wykonanie budżetu Powiatu Kłobuckiego za dwa kwartały 2010 roku, zgodnie z Zał. Nr 1 do projektu 
uchwały, 

• dane o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, zgodnie z Zał. Nr 2 do 
projektu omawianej uchwały. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 567/2010 z 
dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której 
mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie uchwały powierzono 
Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
 
 
Ad. 6.4. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów 
artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 568/2010 z 
dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Zarząd przyznał stypendium artystyczne w dziedzinie plastyki 
Panu Dawidowi Pabiś w kwocie 300 zł na okres 5 miesięcy. Wykonanie uchwały powierzono 
Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia.  
 
Ad. 6.5. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie stypendiów 
artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.  
 
 
 

 5



Ustalenie: 
Zarząd Powiatu nie przyjął uchwały w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.  Zarząd postanowił nie przyznawać stypendium 
artystycznego w dziedzinie upowszechniania kultury Pani Katarzynie Jadczyk. 
 
Ad. 7. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN,  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., przedstawił Zarządowi 
sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego  w okresie  I półrocza  2010 r.                     
w sprawach  należących do wyłącznej właściwości  Zarządu  Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie odniósł się do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 8. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN,  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., przedstawił Zarządowi 
sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami przez powiatowe jednostki organizacyjne w okresie 
sprawozdawczym I półrocza 2010r. 
Ustalenie: 
Zarząd zobligował  Dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach do wyjaśnienia dlaczego z firmą EMZET 
została zawarta umowa na czas nieokreślony oraz wyjaśnienia kwestii dlaczego z firmą ART-DEKOR 
zawarto umowę najmu bezprzetargowo. Poproszono Dyrektora ZOZ w Kłobucku o szczegółowe 
przedstawienie zasad wynajmu lokali mieszkalnych należących do Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku. 
 
Ad. 9. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kłobucku o dofinansowanie w kwocie 400 zł 
uroczystości związanej z obchodami Dnia Wojska Polskiego i 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej. 
Wyjaśnił, że uroczystości związane z obchodami Dnia Wojska Polskiego i 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
odbędą się w Kłobucku w dniu 15 sierpnia 2010 roku. Kwota 400 zł zostanie przeznaczona na poczęstunek 
dla kombatantów i innych uczestników uroczystości. 
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Ustalenie: 
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie uroczystości związanych z obchodami Dnia Wojska 
Polskiego i 90-tej rocznicy Bitwy Warszawskiej w kwocie 400 zł. 
 
Ad. 10. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pani Bogumiły Chęcińskiej prowadzącej działalność gospodarczą  pod nazwą    
KRIS-TRANS w Starokrzepicach  przy ul. Oleskiej 60 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 
transportu drogowego rzeczy – spedycji.  
 
Ad. 11. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pani Iwony Krakowiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek 
Szkolenia Kierowców w Kłobucku przy ul. Zamkowa 3b w zakresie prawidłowości wykonywania działalności 
związanej ze szkoleniami kierowców. 
 
Ad. 12. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku złożył wyjaśnienia w związku z pismem Zarządu Powiatu 
(znak: Or.VI.0062-152/10 z dnia 21.07.2010) w kwestii podania argumentów wskazujących istotne powody 
odstąpienia od trybu przetargowego co do pomieszczeń ZOZ z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. 
Wyjaśnił, iż argumentem do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Powiatu o odstąpienie od trybu 
przetargowego było  jak wskazano  w uzasadnieniu wniosku z dnia 07.07.2010r. stanowisko wyrażone przez 
Radę Powiatu oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku. Stanowiska zajęte przez Organ 
Założycielski w Uchwale Nr 272/XXXVI/2010 z dnia 28.06.2010 r. oraz stanowisko przedstawione przez 
Komisję Rewizyjną  Rady Powiatu w  piśmie Or.IX.0055-9/10 z dnia 21.06.2010 roku było dla Dyrekcji Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wystarczającym argumentem do wystąpienia do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie z 
dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy lokali na prowadzenie działalności w zakresie 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii na okres 3 lat. 
Podkreślił, iż obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie precyzują jakie są istotne przyczyny odstąpienia 
od trybu przetargowego. Uchwała Nr 150/XXII/2008 w § 3 ust. 2 pkt 3 wskazuje, iż wynajęcie lub 
wydzierżawienie może nastąpić bezprzetargowo jeśli nieruchomość bądź jej część będzie wykorzystywana na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i  stosownie do treści § 3 ust. 3 
w/w uchwały odstąpienie od trybu przetargowego może nastąpić za zgodą Zarządu Powiatu także w 
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przypadku najmu lub dzierżawy  na czas określony do lat 3 oraz w przypadku przedłużenia umowy dzierżawy 
lub najmu. Stosownie do w/w uchwały § 6 ust. 2 wskazuje również, iż wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie 
nieruchomości lub ich części na czas określony przekraczający 3 lata lub na czas nieokreślony wymaga zgody 
Zarządu Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora ZOZ w Kłobucku, następnie przeprowadził dyskusję. Uznano, 
iż brak jest merytorycznych argumentów przemawiających za bezprzetargowym oddaniem w 
użytkowanie bądź najem nieruchomości będących w posiadaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Or do sporządzenia projektu stosownej uchwały. 
Uchwała zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
 
Ad. 13. Sprawy różne. 

1. Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku poinformował Zarząd o przebiegu konkursów na 
ordynatorów oddziałów w Szpitalu w Krzepicach oraz w Szpitalu w Kłobucku. Zasygnalizował, iż 
zaistniały przeszkody formalnoprawne związane z rozstrzygnięciem konkursu na ordynatora oddziału 
wewnętrznego Szpitala w Kłobucku, w związku z oprotestowaniem w/w konkursu  przez pracowników 
oddziału wewnętrznego. 

 
 

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/ 

 

 

 

 

Protokołował: Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydz. Or 
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