
Kłobuck, dnia 21 grudnia 2010 roku 

Or.VI.0062-3/10 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 3/10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 21 grudnia 2010 roku 

 

 

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

 

Minkina Roman   - Starosta  

Kiepura Henryk   - Wicestarosta 

Biernacki Maciej  - Członek Zarządu Powiatu 

Borecki Józef   - Członek Zarządu Powiatu 

Gworys Małgorzata  - Członek Zarządu Powiatu 

 

Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 

 

Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 

 

 

Wykaz spraw 3 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 1/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 7 grudnia 2010 roku 

Ref. Starosta 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr 2/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 8 grudnia 2010 roku 

Ref. Starosta 
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4. Projekty uchwał Rady Powiatu: 

4.1. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 

 

5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

5.1. w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do 

projektu: „ Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2011” 

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 

5.2. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości pozostającej 

w uŜytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku             Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ 

 

5.3. w sprawie wyraŜenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych połoŜonych na terenie Gminy Kłobuck do 

kategorii dróg gminnych               Ref. Tadeusz Pułka 

Dyrektor PZD 

 

5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. 

Janusza Korczaka w Kłobucku                Ref. śaneta Sikora 

Dyrektor Domu Dziecka 

 

5.5. w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w uŜytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłobucku                           Ref. Małgorzata Szymanek 

Dyrektor PUP 

 

 

6. Dotyczy wniosku Pani Cecylii Grzyb w sprawie sprzedaŜy garaŜu połoŜonego w Krzepicach na działce 

stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w uŜytkowaniu ZOZ               Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydziału GKN 

 

7. Informacja dotycząca pobrania czynszu za najem lokalu mieszkalnego Pani Annie Winter przy ZS Nr 3 

w Kłobucku                     Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydziału GKN 
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8. Prośba Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o pomoc finansową na pokrycie kosztów zakupu 

fajerwerków związanych z powitaniem Nowego Roku         Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 

9. Prośba Rady Powiatowej KGW w Kłobucku o dofinansowanie III Powiatowego Przeglądu Kolęd i 

Pastorałek w Kłobucku             Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 

10. Prośba Pani Haliny Wróbel o wsparcie finansowe przy organizacji Sztabu XIX Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Kłobucku           Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 

11. Prośba Dyrektora Zespołu Szkół w Starokrzepicach o dofinansowanie Zawodów Powiatowych w Piłce 

Siatkowej dziewcząt i chłopców                     Ref. Wicestarosta 

 

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

kontroli Zarządu Rejonowego PCK w Częstochowie w zakresie realizacji zadania publicznego pn. 

„Przeprowadzanie róŜnych form współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy – promocja zdrowia i zdrowego 

stylu Ŝycia oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych”      Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 

13. Interpelacja Radnego Piotra Derejczyka dotycząca prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej „Częstochowa” S.A.               Ref. Starosta 

 

14. Sprawy róŜne 

 

Przedstawiony wykaz spraw został omówiony wg następującej kolejności. 

 

Ustalenia 3 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2010 roku. 

 

Ad. 1. 

Przyjęto wykaz spraw 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

Przyjęto protokół Nr 1/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 7 grudnia 2010 roku. 

Ad. 3. 

Przyjęto protokół Nr 2/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 8 grudnia 2010 roku. 
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Ad. 5.3. 

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały 

w sprawie wyraŜenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych połoŜonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii 

dróg gminnych. 

Wyjaśnił, Ŝe Urząd Miejski w Kłobucku zwrócił się z prośbą o wyraŜenie opinii w sprawie zaliczenia dróg 

publicznych do kategorii dróg gminnych przy: 

ul. Jodłowej   - obręb Brody Malina 

ul. Mostowej   - obręb Kamyk 

ul. Ogrodowej   - obręb Kamyk 

ul. Nadrzecznej   - obręb Kamyk 

ul. bez nazwy (nr ewid. 833/2) - obręb Biała Górna 

Dodał przy tym, Ŝe powyŜsze drogi są ogólnodostępnymi drogami publicznymi i stanowią obsługę 

komunikacyjną połoŜonych przy nich nieruchomości. 

Zaliczenie tych dróg do kategorii dróg gminnych zapewni odpowiednie ich utrzymanie i ochronę przez Urząd 

Miejski. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 19/2010 z dnia 

21 grudnia 2010 roku w sprawie wyraŜenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych połoŜonych na terenie 

Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Podczas omawiania powyŜszego punktu Pan Józef Borecki – członek Zarządu zwrócił się do Pana Tadeusza 

Pułki z zapytaniem, czy jest moŜliwość Ŝeby Gmina Krzepice zakupiła krawęŜniki na poczet budowy chodnika 

przy drodze Kuków w kierunku Panek i montaŜu ich podczas przebudowy drogi powiatowej? 

Na co Pan Dyrektor odpowiedział, Ŝe Gmina moŜe wcześniej wstawić krawęŜniki. 

Pani Skarbnik dodała, Ŝe Gmina moŜe teŜ przekazać Powiatowi środki w postaci pomocy finansowej wówczas 

Powiat zakupi i wstawi krawęŜniki. 

Ponadto Pan Borecki zwrócił uwagę, Ŝe jest źle zrobiona droga Zbrojewsko-Krzepice. Jednocześnie zadał 

pytanie czy przedmiotowa droga jest na gwarancji. 

Pan Dyrektor powiedział, Ŝe droga ta nie jest drogą o normalnych parametrach poniewaŜ jest to droga 

dojazdowa do pól. Dodał przy tym, Ŝe jest objęta gwarancją. 

Ponadto Pan Borecki zwrócił uwagę, Ŝe będzie robiona kanalizacja w Starokrzepicach i naleŜy nie dopuścić 

do sytuacji jaka miała miejsce podczas przebudowy drogi Kuków. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zaproponował, Ŝeby w styczniu 2011 roku 

zorganizować naradę Starosty z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Kłobuckiego w sprawie pomocy finansowej 

gmin przy przebudowach dróg powiatowych. 
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Zobowiązano przy tym Pana Dyrektora PZD w Kłobucku do przeanalizowania projektów przebudowy dróg 

zaplanowanych na przyszły rok, Ŝeby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów przy ewentualnych robotach 

dodatkowych. 

Zobowiązano Dyrektora do zorganizowania spotkania z Burmistrzem Krzepic. 

 

Ad. 5.2. 

Pan Marian Nowak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały 

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości pozostającej w 

uŜytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Wyjaśnił, Ŝe w związku ze zmianą formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w 

Parzymiechach z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na niepubliczny zakład opieki 

zdrowotnej podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 20/2010 z dnia 

21 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyraŜenia zgody na uŜyczenie 

nieruchomości pozostającej w uŜytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Wykonanie 

uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Podczas omawiania powyŜszego punktu Pan Biernacki zadał pytanie Dyrektorowi czy został juŜ zawarty 

kontrakt z NFZ na szpitale w Kłobucku i Krzepicach. 

Dyrektor wyjaśnił, Ŝe jeszcze nie. Dodał, Ŝe ZOZ na podstawie zawartego aneksu dobrze wyszedł, a Fundusz 

nie zmniejszył finansowania szpitali na przyszły rok. 

Pan Borecki zwrócił się do Dyrektora z pytaniem jak jest z fizjoterapią w Krzepicach i Starokrzepicach. 

Na co Dyrektor odpowiedział, Ŝe w Starokrzepicach zaplanowany jest na przyszły rok kompleksowy remont, 

włącznie z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dodał przy tym, Ŝe połowa budynku naleŜy do Gminy 

Krzepice i Burmistrz musi partycypować w części kosztów. 

Ponadto dodał, Ŝe udało się zwiększyć kontrakt prawie czterokrotnie na fizjoterapie w Golcach. 

Pani Małgorzata Gworys – członek Zarządu zadała pytanie Dyrektorowi, kto jest odpowiedzialny za 

odśnieŜanie parkingów przy Ośrodkach Zdrowia. 

Na co Dyrektor odpowiedział, Ŝe tego typu czynności w swoich zakresach obowiązków mają palacze c.o. 

 

Ad. 6. 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi wniosek Pani Cecylii Grzyb w sprawie 

sprzedaŜy garaŜu połoŜonego w Krzepicach na działce stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego będącego 

w uŜytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
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Wyjaśnił, Ŝe Pani Cecylia Grzyb korzystała z garaŜu na podstawie umowy najmu, której moc obowiązywania 

wygasła z dniem 30 października 2010 roku. Po wygaśnięciu umownego okresu najmu Pani Grzyb nie wydała 

wynajmującemu przedmiotu najmu. Od dnia 1 listopada br. dysponuje garaŜem bez prawa do korzystania z 

powiatowego mienia.  

ZOZ przeprowadził postępowanie przetargowe w sprawie wyboru najemcy garaŜy w Krzepicach przy ul. 

Częstochowskiej, do udziału którego jako uczestnik nie przystąpiła Pani Cecylia Grzyb. W wyniku 

postępowania zawarto nową umowę na najem garaŜu z Panią Katarzyną Bigosińską, pracownikiem ZOZ-u na 

okres od dnia 1.11.2010 roku do 30.10.2013 roku. 

Pismem z dnia 16.11.2010 roku zobowiązano Panią Cecylię Grzyb do opuszczenia garaŜu wraz z informacją 

obciąŜenia za bezumowne korzystanie z garaŜu w m-cu listopadzie br. oraz, Ŝe w przypadku nie wydania 

garaŜu wynajmujący zmuszony będzie wystąpić na drogę postępowania sądowego.    

Dyrektor ZOZ dodał, Ŝe wyznaczył Pani Grzyb termin na wydanie garaŜu do końca stycznia 2011 roku 

obciąŜając Ją przy tym kosztami za bezumowne korzystanie z garaŜu od listopada. 

Ustalenie: 

Zarząd nie wyraził zgody na sprzedaŜ garaŜu Pani Cecylii Grzyb. 

 

Ad. 7. 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi informację Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku, 

z której wynika, Ŝe Dyrektor pobrał od Pani Anny Winter czynsz tytułem bezumownego najmu lokalu 

mieszkalnego za miesiąc wrzesień i październik. 

Wyjaśnił, Ŝe Dyrektor ZS Nr 3 w Kłobucku zwrócił się z wnioskiem w dniu 28.09.2010r. w sprawie o wyraŜenie 

zgody na przedłuŜenie umowy na najem mieszkania słuŜbowego Pani Annie Winter, zatrudnionej w Zespole 

Szkół Nr 3 w charakterze pedagoga szkolnego na okres 3 lat.   

Pani Anna Winter była najemcą lokalu mieszkalnego o pow. 48 m² na podstawie umowy najmu lokalu 

mieszkalnego zawartej na czas określony od dnia 01.02.2008r. do dnia 31.08.2010r.  

W dniu 31.08.2010r. pani Anna Winter wystąpiła z wnioskiem o przedłuŜenie umowy na kolejny okres 3 lat 

wynajmu mieszkania znajdującego się w budynku szkoły. 

Stosownie do ustaleń z 167-go posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19.10.2010 roku w sprawie pobrania 

przez zarządcę powiatowej nieruchomości czynszu za najem Pani Winter lokalu mieszkalnego po dacie 31 

sierpnia br. wyjaśniono, Ŝe pobrano opłaty: 

- za miesiąc wrzesień 2010r. w wysokości 285,87 zł, 

- za miesiąc październik 2010r. w wysokości 285,87 zł.    
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Ad. 5.5. 

Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku przedstawiła Zarządowi 

projekt uchwały w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w uŜytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłobucku. 

Wyjaśniła, Ŝe z uwagi na konieczność utrzymania systemu informatycznego na odpowiednim poziomie 

pozwalającym na stabilną, bezawaryjną i dostosowaną do wymogów oprogramowania pracę, istnieje potrzeba 

likwidacji starego sprzętu komputerowego, którego wykaz stanowi załącznik do przedstawionego projektu 

uchwały. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 21/2010 z dnia 

21 grudnia 2010 roku w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w uŜytkowaniu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kłobucku. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłobucku. 

 

Ad. 5.4. 

Pan Mariusz Pyrkosz – Z-ca Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza 

Korczaka w Kłobucku. 

Wyjaśnił, Ŝe w uchwale Nr 876/2006 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku, wprowadza się 

zmiany w brzmieniu załącznika nr 1 do przedstawionego projektu uchwały. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 22/2010 z dnia 

21 grudnia 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.  

 

Ad. 5.1. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: „Program 

Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2011”. 

Zarząd Powiatu postanawia nie wprowadzać uwag do projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011” zawartych w zestawieniu uwag organizacji pozarządowych 

zebranych w ramach konsultacji, stanowiącym załącznik do uchwały. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 23/2010 z dnia 

21 grudnia 2010 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi  

na rok 2011”. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Zdrowia. 

 

Ad. 4. Projekty uchwał Rady Powiatu: 

Ad. 4.1. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011. 

Wyjaśnił, Ŝe współpraca realizowana jest w oparciu o roczny program uchwalany przez Radę Powiatu 

Kłobuckiego i realizowana jest m.in. poprzez zlecanie realizacji zadań powiatu w formie ich wspierania lub 

powierzania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011. 

 

Ad. 8. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Kłobucku o pomoc finansową na pokrycie kosztów zakupu fajerwerków związanych z 

powitaniem Nowego Roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i przeznaczył kwotę 2.000 złotych 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr) na pokrycie kosztów zakupu fajerwerków. 

 

Ad. 9. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Rady 

Powiatowej KGW w Kłobucku o dofinansowanie III Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Kłobucku. 

PowyŜszy wniosek poddano pod głosowanie: 

Głosów „za” …………………………….…….. – oddano 3 

Głosów „przeciw” ……………………….……. – oddano 0 

Głosów „wstrzymujących się” ………………. – oddano 2 

 

 



 9 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i przeznaczył kwotę 1.000 złotych 

(słownie: tysiąc złotych 00/100 gr) na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

 

Ad. 10. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Pani Haliny 

Wróbel o wsparcie finansowe przy organizacji Sztabu XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

Kłobucku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i przeznaczył kwotę 500 złotych 

(słownie: pięćset złotych 00/100 gr) na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

 

Ad. 11. 

Wicestarosta przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Starokrzepicach o dofinansowanie 

Zawodów Powiatowych w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i postanowił zakupić piłki jako 

formę nagród. 

 

Ad. 12. 

Zarząd przyjął treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli Zarządu 

Rejonowego PCK w Częstochowie w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Przeprowadzanie róŜnych 

form współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy – promocja zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia oraz kształtowanie 

właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych”. 

 

Ad. 13. 

Starosta przedstawił pozostałym członkom Zarządu interpelację Radnego Piotra Derejczyka dotyczącą 

prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Częstochowa” S.A. 

ZwaŜywszy na pytania Radnego skierowane do Zarządu Powiatu w przedmiotowej interpelacji Starosta 

przedstawił na nie odpowiedzi.  

Na pytanie czy Minister Skarbu Państwa wystąpił do Zarządu Powiatu z propozycją nieodpłatnego objęcia 

akcji w PKS „Częstochowa” S.A.? Odpowiedziano, Ŝe NIE. 

Na pytanie czy Miasto Częstochowa zwróciło się do Zarządu Powiatu z propozycją wspólnego przejęcia akcji 

PKS „Częstochowa” S.A.? Odpowiedziano, Ŝe NIE. 
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Na pytanie czy Zarząd Powiatu rozwaŜał samodzielnie udział w prywatyzacji PKS „Częstochowa” S.A.? 

Odpowiedziano, Ŝe NIE. 

Na pytanie czy podjęto prace nad opracowaniem projektu planu zrównowaŜonego rozwoju publicznego 

transportu drogowego, odpowiedziała Pani Iwona Mercik Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Wyjaśniła, Ŝe do dnia dzisiejszego nie został opracowany plan zrównowaŜonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego ani załoŜeń do tego planu poniewaŜ nie ma aktu prawnego regulującego wspomniane 

zagadnienie. Rządowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w którym jest mowa o 

przytoczonym planie, w chwili obecnej jest na etapie prac Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  

Senat na 67 posiedzeniu, które miało miejsce w dniach od 14 do 17 grudnia br. wniósł do projektu 44 

poprawki.   

Nadmieniła przy tym w swojej odpowiedzi, Ŝe kolejne posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 11 i 12 

stycznia 2011 roku. 

 

Ad. 14. Spraw róŜnych 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: 

/- Roman Minkina/ 

/- Henryk Kiepura/ 

/- Maciej Biernacki/ 

/- Józef Borecki/ 

/- Małgorzata Gworys/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 


