Kłobuck, dnia 28 grudnia 2010 roku
Or.VI.0062-4/10

PROTOKÓŁ Nr 4/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU
w dniu 22 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

Wykaz spraw 4 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku:

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

2. Projekty uchwał Rady Powiatu:
2.1. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
Ref. Skarbnik

2.2. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy
jednostkach budŜetowych Powiatu Kłobuckiego

Ref. Skarbnik

2.3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej

Ref. Skarbnik

2.4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
Ref. Skarbnik

3. Uchwały Zarządu Powiatu:
3.1. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
Ref. Skarbnik

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

3.3. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem
rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych

Ref. Skarbnik

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

3.5. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
Ref. Skarbnik

3.6. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na 2010 rok
Ref. Skarbnik

3.7. w sprawie niedochodzenia niektórych naleŜności z tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa

Ref. Skarbnik

3.8. w sprawie przekazania upowaŜnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
Ref. Skarbnik

4. Sprawy róŜne
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Ustalenia 4 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 grudnia 2010 roku.

Ad. 1.
Przyjęto wykaz spraw 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 2. Projekty uchwał Rady Powiatu:
Ad. 2.1.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok.
Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się w związku z:
•

dostosowaniem planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania i faktycznych potrzeb,
równieŜ w zakresie wydatków inwestycyjnych,

•

dostosowaniem wysokości planowanych kredytów do faktycznych potrzeb.

Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w
budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok.

Ad. 2.2.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach
budŜetowych Powiatu Kłobuckiego.
Wyjaśniła, Ŝe w związku z wejściem w Ŝycie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych zaistniała
konieczność uregulowania kwestii funkcjonowania w 2011 roku przy jednostkach budŜetowych wydzielonych
rachunków.
Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budŜetowe prowadzące
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym
rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący. Organ stanowiący określa w szczególności:
1. jednostki budŜetowe, które gromadzą dochody
2. źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku
3. przeznaczenie dochodów
4. sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
W uchwale proponuje się powołać na podstawie przytoczonych przepisów wydzielone rachunki przy
Zespołach Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz przy Zespole Szkół w Krzepicach. Określa się takŜe źródła dochodów,
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ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia
wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych przy jednostkach budŜetowych
Powiatu Kłobuckiego.

Ad. 2.3.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej.
Wyjaśniła, Ŝe w uchwale proponuje się zmienić zapis § 1 uchwały Rady Powiatu Nr 254/XXXIII/2010 z dnia 28
kwietnia 2010 roku stanowiący o wysokości zaciąganego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej.
W związku z zakończeniem prac inwestycyjnych oceniono realne zapotrzebowanie na środki z kredytu.
Planowany dotychczas kredyt w wysokości 8.874.024 zł proponuje się zmniejszyć do kwoty 7.787.012 zł, czyli
o 1.087.012 zł (zmniejszono planowany kredyt na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach o
kwotę 333.216 zł oraz planowany kredyt na realizację projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu
Kłobuckiego E- usługi o kwotę 753.796 zł). Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w
sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej.

Ad. 2.4.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu
zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Wyjaśniła, Ŝe w uchwale proponuje się zmienić zapis § 1 uchwały Rady Powiatu Nr 255/XXXIII/2010 z dnia 28
kwietnia 2010 roku stanowiący o wysokości zaciąganego kredytu.
W związku z zakończeniem prac inwestycyjnych oceniono realne zapotrzebowanie na środki z kredytu.
Planowany dotychczas kredyt w wysokości 7.318.654 zł proponuje się zmniejszyć do kwoty 7.118.654 zł w
związku z przewidywanymi niŜszymi potrzebami związanymi z przebudową budynku Starostwa Powiatowego
przy ulicy Skorupki w Kłobucku. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
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Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w
sprawie zaciągnięcia kredytu.

Ad. 3. Uchwały Zarządu Powiatu:
Ad. 3.1.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na
2010 rok.
Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 24/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

Ad. 3.2.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na
2010 rok.
Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:
♦ Zespole Szkół Nr 2 (zwiększenie § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.194 zł,
zmniejszenie § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 240 zł, zmniejszenie § 4350 – Zakup usług
dostępu do sieci Internet o kwotę 286 zł, zmniejszenie § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 368 zł,
zmniejszenie § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych o kwotę 300 zł)
♦ Zespole Szkół Nr 3 (zwiększenie § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 2.800 zł,
zmniejszenie § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, zmniejszenie § 4240 – Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 2.300 zł).
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 25/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.
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Ad. 3.3.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na
2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i
wychowawczych.
Wyjaśniła, Ŝe podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się
celem sfinansowania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych
Powiatu Kłobuckiego, remontu pomieszczeń Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz w
związku z wyŜszymi potrzebami w zakresie dotacji dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 26/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z
częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych.
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

Ad. 3.4.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na
2010 rok.
Wyjaśniła, Ŝe podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się
celem sfinansowania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych
Powiatu Kłobuckiego, remontu pomieszczeń Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz w
związku z wyŜszymi potrzebami w zakresie dotacji dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 27/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

Ad. 3.5.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na
2010 rok.
Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem decyzją Ministra Finansów Nr
FS8/4135/463/TMB/2010 z 15 grudnia 2010 roku dotacji celowej o kwotę 417.000 zł z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek
samorządu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku poczynając od maja tego roku (środki z rezerwy celowej
zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 2010 rok w cz. 83 poz. 8).
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Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 28/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

Ad. 3.6.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego
Zarządu Dróg na 2010 rok.
Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem decyzją Ministra Finansów Nr
FS8/4135/463/TMB/2010 z 15 grudnia 2010 roku dotacji celowej o kwotę 417.000 zł z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek
samorządu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku poczynając od maja tego roku (środki z rezerwy celowej
zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 2010 rok w cz. 83 poz. 8).
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 29/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na 2010 rok.
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.

Ad. 3.7.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie niedochodzenia niektórych naleŜności z
tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.
Postanawia się nie dochodzić naleŜności z tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu
Państwa od następujących dłuŜników w wysokości:
1) Ewy Kaczka - opłaty w kwocie 69,60 złotych za lata 2006-2009 wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie
17,58 złych, co stanowi łącznie 87,18 złotych za uŜytkowanie wieczyste działek połoŜonych w KłobuckZagórze,
2) Kazimierza Danel – opłaty w kwocie 75,62 złotych za lata 2003-2009 wraz z ustawowymi odsetkami w
kwocie 24,20 złotych, co stanowi łącznie 99,82 złotych, za uŜytkowanie wieczyste części działki połoŜonej we
wsi Zawady gmina Popów,
3) Anny Łakoma – opłaty w kwocie 66,90 złotych wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 33,00 złotych, co
stanowi łącznie 99,90 złotych, za uŜytkowanie wieczyste działki połoŜonej we wsi Łobodno gmina Kłobuck.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 30/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie niedochodzenia niektórych naleŜności z tytułu opłat rocznych za
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uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Wykonanie uchwały powierzono Staroście
Kłobuckiemu oraz Skarbnikowi Powiatu.

Ad. 3.8.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przekazania upowaŜnienia dla Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku.
Wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały zakłada upowaŜnienie dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku do zaciągania
zobowiązań z tytułu umowy, której realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011 do wysokości 41.000 zł.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 31/2010 z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania upowaŜnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w
Kłobucku. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku.

Ad. 4. 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/
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