
Kłobuck, dnia 16 listopada 2010 roku 
Or.VI.0062-169/10 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 169/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 10 listopada 2010 roku 
 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Biernacki Maciej  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Rysiewicz Bogusław  - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
Sawicki Marek   - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
 
Wykaz spraw 169 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 
 

2. Przyjęcie protokołu Nr 168/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 27 października 2010 roku 
Ref. Starosta 

 

 
 



3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
3.1. w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości stanowiących 

wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kłobucku                   Ref. Tomasz Karwat 
Kierownik Oddziału AG 

 
3.2. w sprawie zamiaru przystąpienia do realizacji budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku 

Ref. Starosta 
 
3.3. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 

 
3.4. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 
 

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

 

3.6. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy 
ogólnej                 Ref. Skarbnik 

 
3.7. w sprawie zmian w planie Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 
 

 
 

4. Dotyczy dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 
Ref. Czesław Trośniak 

Dyrektor ZS Nr 3 

 
5. Prośba Dyrektora Gimnazjum im Jana Pawła II w Kłobucku o dofinansowanie nagród w Powiatowym 

Konkursie o Prawach Dziecka pod hasłem „Jestem człowiekiem i … mam swoje prawa” 
Ref. Elżbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 
 

6. Prośba Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę o udzielenie pomocy finansowej 
w celu wydania książki pt. „Zniewoleni”             Ref. Elżbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 
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7. Prośba Parafialnego Klubu Sportowego „Św. Stanisław” Danków o dofinansowanie przejazdu na XI 
Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Tychach           Ref. Elżbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 

 
8. Prośba Dyrekcji Domu Dziecka w Kłobucku dotycząca podwyżek dla pracowników zatrudnionych na 

podstawie Kodeksu Pracy               Ref. Skarbnik 
 
9. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Pankach dotyczącej organizacji i zasad działania SWA, 
szkolenia kadry i stanów osobowych formacji obrony cywilnej. Stan ilościowy i jakościowy oraz sposób 
przechowywania sprzętu obrony cywilnej w Gminie Panki        Ref. Mieczysław Wilk 

Wydział SOK 

 
10. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pana Grzegorza Szkudlarka prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą PPHU „FOTON” w Waleńczowie przy ul. Słowackiego 5/2 w zakresie prawidłowości 
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy                         Ref. Wicestarosta 

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

przeprowadzonej wobec Pana Tomasza Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą „Usługi Transportowe” w Borze Zapilskim 50 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 
transportu drogowego rzeczy                           Ref. Wicestarosta 

 
12. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pani Jolanty Dębowskiej prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą ZHU„MOSTAR” w Rębielicach Królewskich w zakresie prawidłowości wykonywania 
krajowego transportu drogowego rzeczy                           Ref. Wicestarosta 

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

przeprowadzonej wobec Pana Henryka Wrzesień „EDU-RES” prowadzącego Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy „Krzepice” oraz Gimnazjum Specjalne przy MOW „Krzepice” w zakresie ustalenia 
faktycznej liczby uczniów i wychowanków w okresie objętym kontrolą  Ref. Magdalena Bogacz 

Wydział EKZ 

 
14. Sprawy różne 
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Ustalenia 169 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10.11.2010 roku. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 169 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 2. 
Przyjęto protokół Nr 168/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 27 października 2010 roku. 
 
 
Ad. 3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 3.1. 
Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w 
Kłobucku ruchomości stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
Wyjaśnił, iż na wniosek Dyrektora przekazuje się na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku przeznaczone do 
likwidacji ruchomości stanowiące wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kłobucku: 

1. szafa metalowa  – nr inwent. Dz. III/83/99  – 1 szt. 
2. szafa   – nr inwent. Dz. III/955/00  – 1 szt. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 621/2010 z 
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku 
ruchomości stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Wykonanie uchwały 
powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
Ad. 3.2. 
Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do realizacji budowy boiska 
przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku. 
Podejmuje się zamiar przystąpienia do realizacji budowy boiska na działce o nr 934/3 o pow. 0,2635 ha obręb 
Kłobuck, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Jana 
Długosza w Kłobucku ul. 3 Maja 33. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 622/2010 z 
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do realizacji budowy boiska przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Kłobucku. Wykonanie uchwały powierzono członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 3.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

• aneksem do porozumienia w sprawie budowy chodnika w miejscowości Lutrowskie i zmniejszeniem 
pomocy finansowej z gminy Krzepice o kwotę 129.000 zł, 

• niższymi, aniżeli założono w planie wydatkami związanymi z przebudową dróg w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego; środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków 
bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 

• mniejszym, aniżeli planowano kosztem wykonania termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie, 
środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 623/2010 z 
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.4. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• zmniejszeniem decyzją Nr FB/I/I/3011/7/11/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotacji celowej w dziale 
600 – Transport i łączność o kwotę 411.100 zł. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z 
rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83 poz.52) przyznanych na dofinansowanie zadania „Remont 
drogi powiatowej nr 2017S Zawady – Rębielice Królewskie w gminie Popów , powiat Kłobuck”, 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/376/1/2010 z 30 września 2010 dotacji 
celowej o kwotę 1.298 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie – 
w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych 
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (środki z rezerwy 
celowej cz. 83, poz. 10), 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/392/2010 z dnia 18 października 2010 r. 
dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

• przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie dotacji dla powiatów za odpłatności za dzieci z 
naszego powiatu przebywające w domach dziecka na terenie innych powiatów, 
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• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 624/2010 z 
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.5. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

• zmniejszeniem decyzją Nr FB/I/I/3011/7/11/2010 z dnia 7 października 2010 r. dotacji celowej w dziale 
600 – Transport i łączność o kwotę 411.100 zł. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z 
rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83 poz.52) przyznanych na dofinansowanie zadania „Remont 
drogi powiatowej nr 2017S Zawady – Rębielice Królewskie w gminie Popów, powiat Kłobuck”, 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/376/1/2010 z 30 września 2010 dotacji 
celowej o kwotę 1.298 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie – 
w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych 
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (środki z rezerwy 
celowej cz. 83, poz. 10), 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/392/2010 z dnia 18 października 2010 r. 
dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. 
Ponadto dokonuje się zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym, polegających na: 
- zmniejszeniu planu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł, 
- zmniejszeniu planu w § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.200 zł, 
- zwiększeniu planu § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 
3.200 zł. 
Dodała, iż zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 625/2010 z 
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 3.6. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej. 
Wyjaśniła, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania odszkodowania tytułem wyroku 
Sądu na rzecz pani Gaszewskiej następcy prawnej właściciela nieruchomości za ekwiwalent w postępowaniu 
scaleniowym terenu miasta Kłobucka zatwierdzonego decyzją Wojewody Śląskiego w latach 80. oraz celem 
dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 626/2010 z 
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z 
podziałem rezerwy ogólnej. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3.7. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok. 
Wyjaśniła, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania odszkodowania tytułem wyroku 
Sądu na rzecz pani Gaszewskiej następcy prawnej właściciela nieruchomości za ekwiwalent w postępowaniu 
scaleniowym terenu miasta Kłobucka zatwierdzonego decyzją Wojewody Śląskiego w latach 80. oraz celem 
dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 627/2010 z 
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku na 2010 rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 4. 
Na wstępie Starosta powitał Pana Czesława Trośniaka – Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku.  
Zwrócił się do Niego, ażeby omówił informację jaką przekazał do tutejszego Starostwa dotyczącą realizacji 
planu naprawczego w Zespole w roku szkolnym 2009/2010.  
Dyrektor Trośniak omówił szczegółowo 24 punkty dotyczące realizacji planu naprawczego uwzględniając przy 
tym osobę odpowiedzialną za dany projekt oraz jego termin realizacji. 
Podsumowując dodał, że nie wszystkie punkty zostały zrealizowane. Poza planowo została natomiast 
zrealizowana prezentacja w formie filmu reklamowego, która była wyświetlana w Gimnazjach oraz w Zespole. 
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Starosta zwrócił uwagę na brak konsekwencji ze strony Dyrektora. Zostało oddane do użytkowania i 
wykorzystania w promocji szkoły Muzeum Turystyki Rowerowej, z którym nie są podejmowane żadne 
działania. 
Pan Tadeusz Wieczorek na odpowiedź Dyrektora dotyczącą składu samorządu szkolnego zaproponował, żeby 
zastanowić się nad zmianą tegoż składu, gdyż wykazuje on małe zaangażowanie. 
Starosta stwierdził, że z przedstawionego sprawozdania wnika, że Dyrektor jest w dużej mierze osamotniony 
w działaniach na rzecz poprawienia sytuacji w szkole.  
Wicestarosta dodał, że wszystkie założenia powinny zostać zrealizowane, a Dyrektor nie potrafi kierować 
kadrą. Jeśli nic się nie zmieni to w przyszłym roku Zarząd ze względu na sytuacje finansową będzie zmuszony 
do reorganizacji placówki. 
Pan Bogusław Rysiewicz zadał pytanie Dyrektorowi czy jest Dyrektorem odpowiedzialnym za szkołę czy 
nauczycielem. 
Na to pytanie Dyrektor Trośniak odpowiedział, że w co najmniej 50% czuje się nauczycielem i w związku z tym 
czasami stoi przed dylematem, po której stronie powinien stanąć. Dodał przy tym, że być nauczycielem to 
mieć zobowiązanie wobec uczniów. 
Podczas swojej wypowiedzi nadmienił, że oddał się do dyspozycji i to od decyzji Zarządu będzie zależało co 
dalej będzie. Zaznaczył przy tym, że zła tendencja zaczęła się dopiero w latach 2007 – 2008, a jako Dyrektor 
nie będzie uciekał ze statku który tonie. 
Wicestarosta zwrócił uwagę Dyrektorowi, że kapitan w osobie Dyrektora jako ostatni kluczem zamyka szkołę. 
Dodał, że jest to zły argument, którym Dyrektor się posiłkuje. 
Starosta zwrócił uwagę, że aby mówić, że Dyrektor oddał się do dyspozycji Zarządu to powinien to wyrazić na 
piśmie. Dodał, że Dyrektor powinien złożyć pismo w tej sprawie, a Zarząd następnie podjąłby decyzję czy 
przyjąć rezygnację czy nie. 
Pan Marek Sawicki zwrócił uwagę na brak porozumienia między nauczycielami i w obecnej sytuacji nie ma 
możliwości poprawy sytuacji z obecną kadrą. 
Dyrektor powiedział, że nie ma zwyczaju uciekać wtedy kiedy są problemy. Nadmienił przy tym, że żaden z 
nauczycieli nie złożył alternatywnej propozycji poprawy sytuacji Zespołu.  
Dodał przy tym, że w swoim gronie nie widział osoby, która równie byłaby zaangażowana w problemy szkoły. 
Starosta zapytał Pana Dyrektora jakie ma plany na przyszłość. 
Dyrektor powiedział, że ma pełną świadomość istniejącego problemu. Zasugerował przy tym, że można by 
było wprowadzić regulacje odnośnie naboru do klas pierwszych. 
Starosta odpowiedział, że jeśli zablokujemy nabór to uczniowie, którzy nie dostaną się do ZS Nr 1 wybiorą 
szkoły w Częstochowie. Dodał, że trzeba podjąć takie działania, żeby uczniowie wybierali ZS Nr 3. 
Kolejnym przykładem jaki Dyrektor wymienił jest otworzenie szkoły policealnej. Następnie Dyrektor wspomniał 
o innych propozycjach wniesionych przez Radę Rodziców. Wymienił przy tym m. in. otwarcie klasy z 
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ratownictwa medycznego oraz o profilu wojskowym. Wspomniał przy okazji, że powraca temat dotyczący 
otwarcia klasy lotniczej. 
Chciałby również zorganizować coś o charakterze użyteczno-pożytecznym (jest w trakcie rozmów z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego). Po raz kolejny zorganizować Przegląd Artystyczny (Dyrektor 
dodał, że cieszył się dużym powodzeniem). Dodał również, że szkoła jest w trakcie opracowywania ankiety dla 
gimnazjalistów, co pozwoli na zorientowanie się jakie uczniowie mają zainteresowania. 
Starosta zwrócił się do Dyrektora z zapytaniem dlaczego nabór jest taki niski. 
Dyrektor powiedział, że w 90% zespół jest szkołą licealną. Krąży opinia, że w szkole wymaga się więcej od 
uczniów. Nauczyciele z kłobuckiego gimnazjum wręcz odradzają szkołę wypowiadając się źle na temat grona 
pedagogicznego. Ponadto Dyrektor zwrócił uwagę na sposób prezentacji różnych spraw jakie się dzieją w 
szkole przez Gazetę Kłobucką. 
Pan Marek Sawicki zasugerował, że można zamieścić artykuł w Dzienniku Zachodnim co spowoduje, że 
społeczeństwo będzie mogło sobie porównać treści i wyciągnąć wnioski. 
Starosta zadał pytanie Dyrektorowi czy nadal podtrzymuje swoje zdanie o oddaniu się do dyspozycji. 
Na co Dyrektor odpowiedział, że jeśli trzeba to zrobi to na piśmie. Dodał przy tym, że chciałby pracować nawet 
nie będąc Dyrektorem. 
 
Ad. 5. 
Pani Elżbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Dyrektora Gimnazjum 
im Jana Pawła II w Kłobucku o dofinansowanie nagród w Powiatowym Konkursie o Prawach Dziecka pod 
hasłem „Jestem człowiekiem i … mam swoje prawa”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 200 złotych 
(słownie: dwieście złotych 00/100 gr) na koszty organizacyjne oraz nagrody. 
 
Ad. 6. 
Pani Elżbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę o udzielenie pomocy finansowej w celu wydania książki pt. 
„Zniewoleni”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. 
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Ad. 7. 
Pani Elżbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Parafialnego Klubu 
Sportowego „Św. Stanisław” Danków o dofinansowanie przejazdu na XI Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki 
Nożnej w Tychach. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 300 złotych 
(słownie: trzysta złotych 00/100 gr) na koszty związane z dojazdem. 
 
Ad. 8. 
Pani Żaneta Sikora - Dyrektor Domu Dziecka w Kłobucku zwróciła się do Zarządu z prośbą o podwyżkę 
wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy. 
Ustalenie: 
Temat podwyżek będzie analizowany w kontekście konstruowania budżetu na przyszły rok. 
 
Ad. 9. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej 
w Urzędzie Gminy w Pankach dotyczącej organizacji i zasad działania SWA, szkolenia kadry i stanów 
osobowych formacji obrony cywilnej. Stan ilościowy i jakościowy oraz sposób przechowywania sprzętu obrony 
cywilnej w Gminie Panki. 
 
Ad. 10. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Grzegorza Szkudlarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
PPHU „FOTON” w Waleńczowie przy ul. Słowackiego 5/2 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 
transportu drogowego rzeczy. 
 
Ad. 11. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej wobec 
Pana Tomasza Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Transportowe” w 
Borze Zapilskim 50 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 
 
Ad. 12. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pani Jolanty Dębowskiej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
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ZHU„MOSTAR” w Rębielicach Królewskich w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu 
drogowego rzeczy. 
 
Ad. 13. 
Podczas omawiania powyższego punktu obecny był Pan Henryk Wrzesień prowadzący Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy „Krzepice” oraz Gimnazjum specjalne przy MOW „Krzepice” w Krzepicach. 
Pani Magdalena Bogacz wyjaśniła, że została przeprowadzona kontrola dotycząca ustalenia faktycznej liczby 
uczniów i wychowanków, na których przysługuje dotacja z budżetu Powiatu. W wyniku kontroli stwierdzono 
pobranie dotacji w nadmiernej wysokości. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 
wobec Pana Henryka Wrzesień „EDU-RES” prowadzącego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
„Krzepice” oraz Gimnazjum Specjalne przy MOW „Krzepice” w zakresie ustalenia faktycznej liczby 
uczniów i wychowanków w okresie objętym kontrolą. 
Ponadto Zarząd zobowiązał Wydział EKZ oraz Wydział FN do wyegzekwowania zwrotu nienależnie 
pobranej dotacji. 
 
Ad. 10. Spraw różne. 

1) Starosta przedstawił pismo lekarzy Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Kłobucku 
w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego działań dyrekcji 
podejmowanych wobec lekarzy i obecnej sytuacji panującej na oddziale. Z pisma wynika, że lekarze 
zostali oskarżeni przez Dyrektora o narażenie zdrowia i życia pacjentów z powodu uczestnictwa na 
sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 3 listopada br. 
W związku z powyższym Starosta poinformował, że 8 listopada 2010 roku odbyło się spotkanie z 
lekarzami w tej sprawie. 

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: 

/-Maciej Biernacki/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Bogusław Rysiewicz/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

/-Marek Sawicki/ 
Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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