Kłobuck, dnia 3 lutego 2011 roku
Or.0022.9.2011.VI

PROTOKÓŁ Nr 9/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU
w dniu 28 stycznia 2011 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

Tronina Sylwia

- Sekretarz Powiatu

Wykaz spraw 9 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw.
Ref. Starosta

2. Przyjęcie protokołu Nr 7/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 19 stycznia 2011 roku
Ref. Starosta

3. Projekty uchwał Rady Powiatu:
3.1. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku

Ref. Sekretarz

3.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu

Ref. Sekretarz

3.3. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku

Ref. Sekretarz

3.4. w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (Kasprzak)

Ref. Sekretarz

3.5. w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego (Krystek)

Ref. Sekretarz

3.6. w sprawie skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu

Ref. Sekretarz

3.7. w sprawie skargi na działalność Marszałka Województwa Śląskiego, Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, Starosty Kłobuckiego i Wójta Gminy Lipie dotyczącej spraw
związanych z budową i użytkowaniem stawów rybnych w Zbrojewsku

Ref. Sekretarz

3.8. w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego dotyczącej spraw związanych z użytkowaniem stawu w
Zbrojewsku
3.9. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego

Ref. Sekretarz

Ref. Sekretarz

3.10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w
Kłobucku

Ref. Sekretarz

3.11. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok
Ref. Skarbnik

3.12. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2021
Ref. Skarbnik

4. Uchwały Zarządu Powiatu:
4.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem
rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych

Ref. Skarbnik

4.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok
Ref. Skarbnik
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4.3. w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej
Ref. Starosta

4.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu
Dróg

Ref. Tadeusz Pułka
Dyrektor PZD

5. Prośba Burmistrza Krzepic o zaplanowanie przez Powiat Kłobucki na 2012 rok przebudowy
skrzyżowania dróg S 2071 i S 2032 w miejscowości Starokrzepice

Ref. Tadeusz Pułka
Dyrektor PZD

6. Prośba Burmistrza Krzepic o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych odcinka dawnej drogi krajowej
Nr 43 od skrzyżowania z ul. 17-go Stycznia do skrzyżowania z ul. Dolną (Krzepice, Panki, Radłów,
Lipie)

Ref. Tadeusz Pułka
Dyrektor PZD

7. Prośba ULKS „START” o ufundowanie pucharów oraz sprzętu sportowego z okazji odbywającej się III
edycji siatkarskich zawodów Kobiecej Amatorskiej Ligii Siatkówki w sezonie 2010/2011
Ref. Maciej Biernacki
Naczelnik wydziału EKZ

8. Prośba ULKS „ORIENT” o przyznanie nagrody Starosty Kłobuckiego za wybitne osiągnięcia sportowe
zawodników w 2010 roku

Ref. Maciej Biernacki
Naczelnik wydziału EKZ

9. Prośba ULKS „ORIENT” o wsparcie finansowe Pucharu Polski Taekwon-do Kłobuck 2011
Ref. Maciej Biernacki
Naczelnik wydziału EKZ

10. Sprawy różne
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Ustalenia 9 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2011 roku.
Ad. 1.
Przyjęto wykaz spraw 9 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Przyjęto protokół Nr 7/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 19 stycznia 2011 roku.

Ad. 3. Projekty uchwał Rady Powiatu:
Ad. 3.1.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Wyjaśniła, że na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.Urz. Województwa Częstochowskiego Nr 26
poz. 273 z późn. zm.) Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej w liczbie 5, w tym zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Sekretarza Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
Ad. 3.2.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.
Treść uchwały zakłada zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Powiatu.
Ad. 3.3.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.
Treść uchwały zakłada zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku na 2011 rok
stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

4

Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.
Ad. 3.4.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
skargi na Starostę Kłobuckiego.
Wyjaśniała, że w dniu 20 stycznia 2011 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku,
została rozpoznana skarga Pana Bronisława Kasprzaka z dnia 29 grudnia 2010 roku na Starostę Kłobuckiego.
Pan Bronisław Kasprzak w swojej skardze zarzucił Staroście Kłobuckiemu bezczynność.
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi, korespondencją oraz wyjaśnieniami w tej sprawie zaproponowała
uznać skargę za nieuzasadnioną.
Odpowiedzi na wnioski Pana Bronisława Kasprzaka – z dnia 24 listopada 2003 roku i 3 grudnia 2010 roku
zostały udzielone niezwłocznie tj. w ciągu 9 i 7 dni.
Natomiast jeśli chodzi o pomoc w prowadzeniu prawidłowej gospodarki na działce, Starosta Kłobucki nie jest
kompetentny w załatwieniu wniosku. Wnioskodawca w tej sprawie winien zwrócić się do właściciela działki tj.
Gminy Wręczyca Wielka.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Starostę
Kłobuckiego.
Ad. 3.5.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
skargi na Starostę Kłobuckiego.
Wyjaśniała, że w dniu 20 stycznia 2011 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku,
została rozpoznana skarga Pana Zbigniewa Krystka złożona podczas obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w
Kłobucku w dniu 9 września 2010 roku na Starostę Kłobuckiego skierowana przez Radę Powiatu do
ponownego rozpoznania.
Pan Zbigniew Krystek w swojej skardze zarzucił byłemu Staroście Kłobuckiemu Panu Stanisławowi
Garncarkowi to, że na sesji Rady Powiatu pozwolił sobie na użycie wobec niego określenia „pieniacz”.
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami w tej sprawie zaproponowała uznanie skargi za
nieuzasadnioną.
Proponuje się uznać skargę za nieuzasadnioną ponieważ słowo „pieniactwo” wypowiedziane przez Pana
Stanisława Garncarka do Pana Zbigniewa Krystka nie jest słowem obraźliwym, co wynika z definicji
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(pieniactwo – jest to poczucie niesprawiedliwości, ogromna determinacja w przekonywaniu do własnych racji
coraz to kolejnych adresatów i bogata w formę roszczeniową korespondencja) i jest powszechnie używane w
języku polskim.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Starostę
Kłobuckiego.
Ad. 3.6.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu.
Wyjaśniała, że w dniu 20 stycznia 2011 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku,
została rozpoznana skarga Pana Jerzego Bardzińskiego z dnia 24 września 2010 roku na Przewodniczącą
Rady Powiatu w Kłobucku przekazaną przez Wojewodę Śląskiego (z uwagi na brak właściwości Wojewody)
pismem KA/III/0554/139/10 „R” z dnia 15 października 2010 roku.
Pan Jerzy Bardziński w swojej skardze zarzucił byłej Przewodniczącej Rady Powiatu w Kłobucku - Pani Iwonie
Sadek, że mimo uzyskanej informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Pana Jana Praskiego (taki zarzut formułował Pan Zbigniew Krystek na XXXVI sesji Rady
Powiatu w dniu 28 czerwca 2010 r.) nie powiadomiła o tym prokuratury.
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi oraz opinią prawną w tej sprawie zaproponowała uznać skargę za
niezasadną.
Rada Powiatu ani jej Przewodniczący nie ma żadnych uprawnień do prowadzenia postępowania
wyjaśniającego w sprawie. Nie posiada jakichkolwiek dowodów wskazujących na prawdziwość twierdzeń
Pana Zbigniewa Krystka – może to być zwykłe pomówienie.
W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy wskazać konkretne przyczyny takiego
podejrzenia oraz przytoczyć dowody wskazujące na jego popełnienie. W tym konkretnym przypadku nie było
żadnych podstaw do kierowania zawiadomienia do organów ścigania.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Przewodniczącą
Rady Powiatu.
Ad. 3.7.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
skargi na działalność Marszałka Województwa Śląskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Kłobucku, Starosty Kłobuckiego i Wójta Gminy Lipie dotyczącej spraw związanych z budową i użytkowaniem
stawów rybnych w Zbrojewsku.
Wyjaśniała, że w dniu 17 listopada 2010 roku do Rady Powiatu w Kłobucku wpłynęła skarga dotycząca
postępowania lub działań ze strony organów administracji publicznej w przedmiocie ograniczenia pozwolenia
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wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Kłobuckiego decyzją z dnia 24 lutego 2003 roku, samowoli
budowlanej dokonanej przez użytkownika stawów rybnych w Zbrojewsku, niewykonania decyzji nakazującej
likwidację stawu „Nowy” i przywrócenia do stanu poprzedniego działek położonych w Zbrojewsku zajętych pod
budowę stawu i urządzeń piętrzących oraz nieprawidłowego gospodarowania przez Starostę Kłobuckiego
nieruchomościami Skarbu Państwa.
Skarga na Wójta Gminy Lipie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy z dnia 18 października 2010
roku obejmującej działki przewidziane pod budowę stawu oraz urządzeń wodnych.
Zgodnie z art. 229 pkt 2, 3, 5 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi dotyczące zadań lub
działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje wojewoda. W myśl art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) wystawianie pozwoleń wodnoprawnych
przez starostę należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub
ograniczenie tego pozwolenia, a także orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego też
należą do takich zadań. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostę to również
zadanie z zakresu administracji rządowej – art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Skargi na działalność wójta gminy
rozpatruje rada gminy, a na działalność zarządu powiatu oraz starosty – rada powiatu (poza zadaniami z
zakresu administracji rządowej). Skargi na działalność marszałka województwa rozpatruje sejmik
województwa. Skargi związane z wykonywaniem zadań przez wojewódzkich i powiatowych inspektorów
nadzoru budowlanego rozpatrują organy wyższego stopnia, a więc w tym przypadku odpowiednio Śląski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Podczas omawiania projektu uchwały Pan Józef Borecki – członek Zarządu zwrócił uwagę, że Pan Mirosław
Szymanek jako reprezentant wydziału rolnictwa i ochrony środowiska uczestnicząc w posiedzeniu komisji
rewizyjnej powinien być przygotowany pod względem merytorycznym tematu posiedzenia.
Zwrócił się do Starosty z prośbą o przywołanie go do porządku. Na co Starosta odpowiedział, że teraz nie
będzie się wypowiadał co do osoby Pana Szymanka.
Ponadto Starosta poinformował Zarząd, że wystąpił o ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego. Strony
postępowania mając taką możliwość, odwołały się i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na działalność
Marszałka Województwa Śląskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku,
Starosty Kłobuckiego i Wójta Gminy Lipie dotyczącej spraw związanych z budową i użytkowaniem
stawów rybnych w Zbrojewsku.
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Ad. 3.8.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
skargi na Starostę Kłobuckiego dotyczącej spraw związanych z użytkowaniem stawu w Zbrojewsku.
Wyjaśniała, że w dniu 17 listopada 2010 roku do Rady Powiatu w Kłobucku wpłynęła skarga na działalność
m.in. Starosty Kłobuckiego dotycząca wadliwości decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
w 2003 roku na użytkowanie i korzystanie ze stawu w Zbrojewsku. Skarżący zarzuca aprobatę bezprawnych
działań użytkownika stawu, nieegzekwowanie obowiązków nałożonych na niego w pozwoleniu
wodnoprawnym, zawłaszczenie mienia Skarbu Państwa – nieruchomości stanowiących działki nr 436 i 440
będące użytkami rolnymi oraz rowów.
Z informacji uzyskanej od Starosty Kłobuckiego wynika, że obecnie jest prowadzone postępowanie
administracyjne

w

sprawie

zmiany

udzielonego

pozwolenia

wodnoprawnego,

sygn.

akt.

ROŚ.IV.6224/1/03/05/06/07/08/09/10/11.
Zgodnie z art. 234 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie, w której toczy się postępowanie
administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami
kodeksu.
Dlatego też skarga zostanie przekazana w celu rozpatrzenia zgodnie z w/w przepisem. Gospodarowanie
nieruchomościami Skarbu Państwa stanowi zadanie Starosty z zakresu administracji rządowej – art. 11 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 229 pkt 2 i 4 Kpa organem właściwym do rozpatrywania skarg na zarząd powiatu i starostę jest
rada powiatu. Wyjątek od tej zasady stanowi rozpatrywanie skarg w sprawach należących do zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej. Skargi w tych ostatnich sprawach rozpatruje wojewoda.
Skarga w części dotyczącej umożliwienia zawłaszczenia nieruchomości Skarbu Państwa została przekazana
Wojewodzie Śląskiemu.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Starostę
Kłobuckiego dotyczącej spraw związanych z użytkowaniem stawu w Zbrojewsku.
Pan Józef Borecki – członek Zarządu wstrzymał się od przyjęcia projektu uchwały.
Ad. 3.9.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego.
Wyjaśniała, że w związku z inicjatywą Społecznego Komitetu Fundacji sztandaru dla Komendy Powiatowej
Policji w Kłobucku, Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie
herbu Powiatu Kłobuckiego na sztandarze oraz dokumentach firmowych obok gwiazdy policyjnej.
Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Nr 117/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku Rada
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Powiatu Kłobuckiego wyraża zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Kłobuckiego.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego.
Zarząd zobowiązał Panią Sekretarz do przygotowania projektu uchwały zmieniający dotychczas
obowiązującą. Zmianie uległby zapis § 6 ust. 2 uchwały Nr 117/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z
dnia 30 maja 2008 roku dotyczący organu, który będzie wyrażał zgodę na używanie symboli Powiatu
Kłobuckiego.
Ad. 3.10.
Pani Sylwia Tronina – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Wyjaśniała, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego
określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.
Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku został uchwalony przez Radę
Powiatu w brzmieniu załącznika do uchwały Nr 119/XVIII/2008 z dnia 30 maja 2008 roku i sukcesywnie
podlega aktualizacji.
W proponowanym projekcie uchwały;
1. w Rozdziale 2 „Zasady Kierowania Starostwem” - zaktualizowano zapisy:
- § 9 w zakresie kompetencji Starosty
- § 10 w zakresie kompetencji Wicestarosty
- § 11 w zakresie kompetencji etatowego członka Zarządu
2. w Rozdziale 9 „Podstawowe zakresy działania wydziałów, oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy” zaktualizowano zapisy: § 61 pkt 2, § 74 ust. 2 pkt 16 i 17 w związku przeniesieniem wykonywania zadań
wynikających z Prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy z Powiatowego
Zarządu Dróg w Kłobucku do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu postanowił skorygować zapisy przedstawionego projektu uchwały zmieniającego
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku i
przełożyć jego przyjęcie na kolejne posiedzenie Zarządu z uwzględnionymi poprawkami.
Ad. 3.11.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok.
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Wyjaśniła, że w uchwale proponuje się dokonać następujących zmian:
1. zmniejszyć planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego dochody majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.951.653 zł (w tym z
tytułu przebudowy drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z
Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki – zmniejszenie o kwotę
2.343.961 zł oraz z tytułu przebudowy dróg powiatowych na odcinkach Złochowice – Waleńczów –
DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków – zwiększenie o kwotę 392.308 zł)
2. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.843.232 zł z
tytułu mniejszych - w stosunku do planowanych - kosztów wykonania przebudowy drogi na odcinkach
Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 –
Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki (zaplanowano w budżecie na ten cel kwotę 10.159.101 zł, po
zmniejszeniu plan wydatków na to zadanie wyniesie 6.315.869 zł)
3. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.651.100 zł z
przeznaczeniem na dokończenie przebudowy dróg powiatowych na odcinkach Złochowice –
Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków (zadanie nie było zaplanowane w budżecie
na 2011 rok)
4. dokonać zmian w planie przychodów polegających na zmniejszeniu planu przychodów o kwotę
1.499.271 zl na przebudowę drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk –
granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki oraz zwiększeniu
planu przychodów o kwotę 1.258.792 zł na przebudowę drogi na odcinku Złochowice – Waleńczów –
DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków.
5. dokonać zmiany w klasyfikacji przychodów, polegających na zmniejszeniu § 955 – Przychody z tytułu
innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.500.000 zł i zwiększeniu § 950 – Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1.500.000 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. w związku z dokonanymi zmianami dokonać zmian w Załączniku Nr 3, Nr 7 i Nr 8, do uchwały Rady
Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Kłobuckiego na 2011 rok.
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Ad. 3.12.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2021.
Wyjaśniła, że w uchwale zmienia się zakres i wartość wykonania wieloletniego zadania pn. „Przebudowa
kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego odcinek drogi DK-43 Krzepice – Panki
– DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK – 43 – Kłobuck – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska –
Rybna – Kokawa – DW484 – DK1” w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji po przeprowadzonym
przetargu.
Powyższa zmiana skutkuje:
a) zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.898.709 zł do 8.378.905 zł
b) zmniejszeniem limitów wydatków w roku 2011 o kwotę 3.843.232 zł do 6.315.869 zł
c) zmniejszeniem limitu zobowiązań o kwotę 3.843.232 zł do 6.315.869 zł
Ponadto dodaje się zadanie pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów –
DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” w związku z planowanym dokończeniem przebudowy dróg.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2021.

Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu:
Ad. 4.1.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy
celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych.
Wyjaśniła, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania wydatków związanych z
prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się celem
sfinansowania remontu siłowni szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 46/2011 z dnia
28 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z
częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i
wychowawczych. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.
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Ad. 4.2.
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w
planach finansowych jednostek na 2011 rok.
Wyjaśniła, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania wydatków związanych z
prawomocnymi wyrokami sądowymi.
Podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się celem
sfinansowania remontu siłowni szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.
Zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 dokonuje się celem dostosowania planu do przewidywanych
potrzeb w zakresie realizacji projektu „Z matematyką w świat”.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 47/2011 z dnia
28 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku.
Ad. 4.3.
Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku nagrody rocznej.
Wyjaśnił, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zwrócił się z wnioskiem o przyznanie nagrody
rocznej za 2009 rok uzasadniając przede wszystkim wypracowanym dodatnim wynikiem finansowym Zespołu,
co umożliwiło:
- przeprowadzenie termomodernizacji szpitali rejonowych oraz modernizacji i remontów ośrodków zdrowia,
- przeprowadzenie remontów i prac dostosowawczych w jednostkach organizacyjnych Zespołu ze środków
własnych,
- uruchomienie pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku,
- zakup aparatu USG i aparatu UKG,
- pozyskanie środków na przeprowadzenie termomodernizacji Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku oraz
Przychodni Rejonowej w Krzepicach z WFOŚiGW
- podniesienie wynagrodzeń wszystkim pracownikom Zespołu – w wyniku realizacji obowiązku wynikającego z
ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń.
Starosta poddał pod głosowanie wysokość nagrody dla Dyrektora ZOZ.
Przy 4 głosach „za” i 1 „przeciw” Zarząd przyznał nagrodę Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
w wysokości 8.000 złotych.
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Ustalenie:
Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 48/2011 z dnia 28 stycznia
2011 roku w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nagrody rocznej.
Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu.
Ad. 4.4.
Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg.
Ustalenie:
Zarząd Powiatu postanowił przełożyć podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad. 5.
Starosta przedstawił Zarządowi prośbę Burmistrza Krzepic o zaplanowanie przez Powiat Kłobucki na 2012 rok
przebudowy skrzyżowania dróg S 2071 i S 2032 w miejscowości Starokrzepice.
Z pisemnej opinii Pana Tadeusza Pułki – Dyrektora PZD w Kłobucku dotyczącej przebudowy skrzyżowania
wynika, że koszt przebudowy skrzyżowania, o którym mowa wyżej wraz z koniecznymi urządzeniami
bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz urządzeniami odwodnienia związanymi z funkcjonowaniem tegoż
skrzyżowania, powinien ponieść ten, który wystąpił z inicjatywą przebudowy skrzyżowania.
Dodał przy tym, że realizacja inwestycji ponosiłaby za sobą konieczność regulacji w zakresie własności
gruntów.
Ustalenie:
Zarząd postanowił przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu.
Ad. 6.
Starosta przedstawił Zarządowi prośbę Burmistrza Krzepic o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych odcinka
dawnej drogi krajowej Nr 43 od skrzyżowania z ul. 17-go Stycznia do skrzyżowania z ul. Dolną (Krzepice,
Panki, Radłów, Lipie).
Z pisemnych wyjaśnień uzyskanych od Pana Tadeusza Pułki – Dyrektora PZD w Kłobucku wynika, że odcinek
drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje
pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej - art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
Ponadto wymieniony odcinek drogi nie należy obecnie w ciągu żadnej z dróg powiatowych, podkreślając przy
tym, że jest to próba przypisania odcinka do ciągu dróg powiatowych.
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Ustalenie:
Zarząd negatywnie ustosunkował się do prośby Burmistrza Krzepic. Zobowiązano Dyrektora PZD w
Kłobucku do przygotowania uchwały w tej sprawie.
Ad. 7.
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ULKS
„START” o ufundowanie pucharów oraz sprzętu sportowego z okazji odbywającej się III edycji siatkarskich
zawodów Kobiecej Amatorskiej Ligii Siatkówki w sezonie 2010/2011.
Ustalenie:
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 250 złotych (słownie:
dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr) na zakup sprzętu sportowego.
Ad. 8.
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ULKS
„ORIENT” o przyznanie nagrody Starosty Kłobuckiego za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników w 2010
roku.
Ustalenie:
Na podstawie § 3 uchwały Nr 193/XX/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 października 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości i warunków przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe,
zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego, wnioski o nagrodę należy składać w
terminie do końca października danego roku. W związku z czym, Zarząd postanowił nie podejmować
decyzji do czasu upłynięcia terminu składania wniosków w tej sprawie.
Ad. 9.
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ULKS
„ORIENT” o wsparcie finansowe Pucharu Polski Taekwon-do Kłobuck 2011.
Ustalenie:
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 złotych (słownie:
pięćset złotych 00/100 gr) na pokrycie kosztów związanych z organizacją Pucharu Polski.
Ad. 7. Sprawy różne.
1) Pan Józef Borecki – członek Zarządu zwrócił się do Starosty z pytaniem czy na odcinku drogi Zajączki
– Starokrzepice zostaną namalowane linie na jezdni.
Na co Starosta odpowiedział, że tego typu prace nie są obowiązkowe, a koszt zakupu specjalnej farby
do tego celu jest bardzo wysoki.
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Ustalenie:
Starosta zobowiązał Pana Tadeusza Pułkę – Dyrektora PZD o przedstawienie kosztów
pomalowania jezdni. Dodał przy tym, że jeżeli pomalowanie jezdni było ujęte w projekcie
wówczas przedmiotowy odcinek drogi zostanie pomalowany.

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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