Kłobuck, dnia 31 grudnia 2010 roku
Or.VI.0062-5/10

PROTOKÓŁ Nr 5/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU
w dniu 30 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 5 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw.
Ref. Starosta

2. Przyjęcie protokołu Nr 3/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 21 grudnia 2010 roku
Ref. Starosta

3. Przyjęcie protokołu Nr 4/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 22 grudnia 2010 roku
Ref. Starosta

4. Uchwały Zarządu Powiatu:
4.1. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w roku
2011

Ref. Maciej Biernacki
Naczelnik Wydziału EKZ

4.2. w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
Ref. Skarbnik

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

4.4. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem
rezerwy ogólnej

Ref. Skarbnik

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

4.6. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
Ref. Skarbnik

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

4.8. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek – Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu
konkursowego pt.: „POWRACAMY” współfinansowanego przez Unię ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Ref. Starosta

5. Prośba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pomoc w rozwiązaniu problemów
finansowych

Ref. Izabela Łodej
PINB w Kłobucku

6. Prośba Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Kłobuck Miasto o doposażenie 20 osobowej
grupy terenowej Społecznej Straży Rybackiej PZW Powiat Kłobucki w latarki diodowe z akumulatorem
typu TIROSS TS-760

Ref. Andrzej Kaczmarek
Wydziału ROŚ
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7. Sprawy różne

Ustalenia 5 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Ad. 1.
Przyjęto wykaz spraw 5 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Przyjęto protokół Nr 3/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 21 grudnia 2010 roku.
Ad. 3.
Przyjęto protokół Nr 4/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 22 grudnia 2010 roku.
Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu:
Ad. 4.1.
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w roku 2011.
Zatwierdza się Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu , ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w roku 2011.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 32/2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu,
ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy
społecznej w roku 2011. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Zdrowia.
Ad. 4.2.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
Wyjaśniła, że przekazuje się na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku:
- chodnik w m. Mokra II – Mokra I przy drodze powiatowej 2023 S o wartości początkowej
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318.930,06 złotych - umorzenie 2.391,98 złotych
- chodnik w m. Miedźno ul. Ułańska przy drodze powiatowej 2022 S o wartości początkowej 387.633,14
złotych - umorzenie 2.907,24 złotych
- chodnik w m. Wapiennik ul. Wołyńska przy drodze powiatowej 2022 S o wartości początkowej 393.425,73
złotych - umorzenie 0 złotych.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 33/2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu
Dróg w Kłobucku. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu.
Ad. 4.3.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na
2010 rok.
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z:
•

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

•

dostosowaniem wysokości planowanych kredytów do faktycznych potrzeb.

Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 34/2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.
Ad. 4.4.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na
2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej.
Wyjaśniła, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania dodatkowych wydatków związanych
z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 35/2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z
częściowym podziałem rezerwy ogólnej. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w
Kłobucku.
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Ad. 4.5.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na
2010 rok.
Wyjaśniła, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania dodatkowych wydatków związanych
z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 36/2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.
Ad. 4.6.
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.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 37/2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.
Ad. 4.7.
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na
2010 rok.
Wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy
Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku, polegających na:
- zmniejszeniu planu § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł
- zwiększeniu planu § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł.
Zmian dokonuje się w związku z planowanym zakupem opału.
Ponadto zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 38/2010 z dnia
30 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. 4.8.
Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie
Szymanek – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności
związanych z realizacją projektu konkursowego pt.: „POWRACAMY” współfinansowanego przez Unię ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z treści uchwały wynika, że udziela się pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek – Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku z możliwością substytucji w zakresie podejmowania wszelkich
czynności związanych z realizacją projektu konkursowego pt.: „POWRACAMY” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne
kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 39/2010 z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek –
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności
związanych z realizacją projektu konkursowego pt.: „POWRACAMY” współfinansowanego przez Unię
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie uchwały powierzono Staroście
Kłobuckiemu.
Ad. 5.
Pani Izabela Łodej – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku ponownie zwróciła się do
Zarządu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych, które dotknęły PINB w Kłobucku.
Pismem o sygnaturze WINB/ZFK/P/3010/82/10 z dnia 15 października 2010 roku Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Katowicach poinformował o wysokości przyznanej dotacji na rok 2011, która
wyniesie 298 tys. zł, natomiast w roku 2010 wyniosła 410 tys. zł.
Przyjęty algorytm spowoduje zatem zmniejszenie w 2011 roku dotacji celowej dla tutejszego Inspektoratu o
kwotę 112 tys. zł, co stanowi ponad 1/4 wielkości dotacji przyznanej na funkcjonowanie w roku poprzednim.
Konsekwencją powyższego będzie konieczność redukcji zatrudnienia w Inspektoracie o 5 etatów
merytorycznych, co uniemożliwi działanie Inspektoratu w naszym Powiecie.
Proponowany algorytm, uzależniający wielkość dotacji od liczby mieszkańców danego powiatu, powoduje
zagrożenie funkcjonowania inspektoratów na terenie powiatów ziemskich. Powiat Kłobucki jest powiatem o
charakterze rolniczym i powierzchni 889 km². Zróżnicowana zabudowa na obszarze powiatów ziemskich
(przewaga budownictwa jednorodzinnego, budynków gospodarczych, inwentarskich itp.) przekłada się na
dużą ilość spraw związanych z wnioskami i interwencjami mieszkańców podległych terenów.
W powiatach grodzkich o dominacji zabudowy wielorodzinnej (blokowiska), liczba wniosków i interwencji od
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pojedynczych obywateli jest ograniczona. O wielkości przyznanej dotacji dla Powiatowych Inspektoratów
Nadzoru Budowlanego nie może decydować tylko czynnik, jakim jest w podanym algorytmie liczba ludności w
powiecie. Ważną rolę odgrywa bowiem specyfika obsługiwanego terenu (rozdrobnienie zabudowy
indywidualnej na terenie powiatów ziemskich związane jest z dużą ilością wniosków i interwencji wpływających
od mieszkańców podległych terenów), powierzchnia powiatu (duży obszarowy teren powiatu – duże koszty
transportu).
Propozycja rozwiązań organizacyjnych jaką jest podział kadr oraz finansów na tak zwaną jednostkę
„macierzystą” z siedzibą w większym powiecie i pozostawienie pracowników merytorycznych w mniejszym
powiecie znacznie bowiem ograniczy obsługę terenu powiatu kłobuckiego. Dodała, że wiązałoby się to z
ograniczeniami czasowymi, dłuższym okresem reagowaniem na wszelkiego rodzaju zagrożenia gdyż to na
Nadzorze Budowlanym spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesów
budowlanych, związanych z realizacją na terenie naszego Powiatu nowych obiektów, a następnie
dopuszczeniem (odbiorem) tych obiektów do użytkowania. Odpowiedzialność taką inspektor nadzoru
budowlanego ponosi głównie podejmując czynności inspekcyjne w terenie (np. oceniając podczas kontroli
obiektu stan zagrożenia dla życia ludzkiego). Dodatkowo pracownicy inspektoratu rozwiązują, na drodze
prowadzonych postępowań administracyjnych, cały ogrom spraw spornych i problemów, które zgłaszają w
swoich wnioskach i interwencjach mieszkańcy naszego Powiatu.
Starosta wyjaśnił, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest instytucją zespoloną pod
zwierzchnictwem Starosty, ale jest organem administracji rządowej. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie należą do zadań Powiatu z zakresu
administracji rządowej ani też innych zadań zleconych Powiatowi ustawami.
Dlatego Powiat nie ma możliwości dofinansowania działalności bieżącej Inspektoratu biorąc pod uwagę treść
art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.).
Ustalenie:
Zarząd zobowiązał się do ponownego wystąpienia w formie protestu do Wojewody Śląskiego oraz
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod którym się podpisze.
Ponadto zobowiązano Panią Izabelę Łodej do przygotowania pisma skierowanego do Pani Haliny
Rozpondek – Posła na sejm RP.
Podjęto decyzję o zaprzestaniu z dniem 1 stycznia 2011 roku wspierania PINB w Kłobucku w zakresie
opłat pocztowych i częściowych opłat telefonicznych.
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Ad. 6.
Pan Andrzej Kaczmarek – p.o. Naczelnika Wydziału ROŚ przedstawił Zarządowi prośbę Zarządu Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego Kłobuck Miasto o doposażenie 20 osobowej grupy terenowej Społecznej
Straży Rybackiej PZW Powiat Kłobucki w latarki diodowe z akumulatorem typu TIROSS TS-760.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 złotych
(słownie: pięćset złotych 00/100 gr) na pokrycie kosztów zakupu latarek.
Ad. 7. Sprawy różne.
1) Starosta poinformował Zarząd, że istnieje możliwość wcześniejszej rezygnacji Pana Czesława
Trośniaka z funkcji Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku. W związku z czym zajdzie potrzeba wyłonienia
nowego Dyrektora w drodze konkursu.
Ustalenie:
Zobowiązano Naczelnika Wydziału EKZ do przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu
informacji o dalszym funkcjonowaniu Zespołu.

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 Organizacyjny
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