
Kłobuck, dnia 24 marca 2011 roku 
Or.0022.17.2011.VI 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 17/11 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 23 marca 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 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
Wykaz spraw 17 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 16/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 15 marca 2011 roku 
Ref. Starosta 

 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
3.1. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Waleńczowie z siedzibą w Waleńczowie przy ul. 

Częstochowskiej 8               Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydz. EKZ 



3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku                Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 
3.3. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji       Ref. Skarbnik 
 
3.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021 

Ref. Skarbnik 
 

3.5. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok      Ref. Skarbnik 
 
3.6. w sprawie zaciągnięcia kredytu           Ref. Skarbnik 

 
3.7. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej          Ref. Skarbnik 
 
 

4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
4.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok       Ref. Skarbnik 
 
4.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok         Ref. Skarbnik 
 
4.3. w sprawie umorzenia należności wymagalnej od Małgorzaty Klekowskiej i spadkobierców Marka 

Klerkowskiego z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 
Ref. Skarbnik 

 
4.4. w sprawie powołania członków komisji stypendialnej na lata 2011-2014 oraz zatwierdzenia 

regulaminu pracy komisji                        Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 

4.5. w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr 53/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 
2011 roku                          Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ  
 

4.6. w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości                            Ref. Maciej Kuk 
Naczelnik Wydz. GKN  
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5. Protest pracowników ZOZ w Kłobucku, NZOZ „Zdrowie” oraz Laboratorium Medycznego Teresa Fryda 
Sp. z o.o. dotyczący zamiaru budowy w obrębie kompleksu budynków Szpitala Rejonowego w 
Kłobucku budynku szpitala oddziału ginekologiczno-położniczego       Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 
6. Informacja Naczelnika Wydziału EKZ dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko 

Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku            Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
7. Podstawowa Opieka Zdrowotna               Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ 

 
8. Stan dróg powiatowych               Ref. Tadeusz Pułka 

Dyrektor PZD 
 

9. Uzupełniona informacja dotycząca gospodarowania nieruchomościami przez powiatowe jednostki 
organizacyjne w okresie sprawozdawczym – II półrocze 2010 roku              Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 

10. Wniosek Burmistrza Kłobucka dotyczący uzgodnienia „projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego teren w obrębie Lgota-Biała Dolna     Ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik Wydz. AB 
 

11. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku           Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
 
12. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej gospodarki 

finansowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku           Ref. Wiesława Wilk 
Oddział KFA 

 
13. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej gospodarki 

finansowej w ZS Nr 1 w Kłobucku             Ref. Wiesława Wilk 
Oddział KFA 
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14. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w ZS Nr 2 w Kłobucku             Ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
 
15. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej gospodarki 

finansowej w ZS Nr 3 w Kłobucku             Ref. Wiesława Wilk 
Oddział KFA 

 
16. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej gospodarki 

finansowej w ZS w Waleńczowie             Ref. Wiesława Wilk 
Oddział KFA 

 
17. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej gospodarki 

finansowej w ZS w Krzepicach              Ref. Wiesława Wilk 
Oddział KFA 

 
18. Prośba Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku o ufundowanie pucharów dla zwycięskich drużyn w 

finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego     Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 

19. Prośba ZS w Krzepicach o wsparcie finansowe VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. W. 
Broniewskiego              Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

20. Prośba Szkoły Podstawowej w Złochowicach o wsparcie finansowe III Powiatowego Konkursu 
Plastycznego „Malowane wiersze Juliana Tuwima”         Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

 

21. Sprawy różne 
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Ustalenia 17 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 marca 2011 roku. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 17 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu Nr 16/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 15 marca 2011 roku przełożono na następne 
posiedzenie Zarządu. 
 
Ad. 3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
Ad. 3.1. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Waleńczowie z siedzibą w Waleńczowie przy ul. 
Częstochowskiej 8. 
Wyjaśnił, że na terenie naszego powiatu nie ma szkoły, w której kształceni są pracownicy pomocy społecznej i 
pracy socjalnej.  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 860 z późn. zm.) w ramach szkoły 
policealnej dla absolwentów szkół średnich możliwie jest kształcenie w zawodzie „opiekunka środowiskowa” w 
jednorocznym cyklu kształcenia. 
Zespół Szkół w Waleńczowie posiada zalecane pomieszczenia dydaktyczne do realizacji kształcenia.  
Dodał, że wniosek o wprowadzenie kształcenia w zawodzie „opiekunka środowiskowa” został pozytywnie 
zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Szkoły Policealnej w 
Waleńczowie z siedzibą w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8. 
 
Ad. 3.2. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku. 
Wyjaśnił, że zgodnie ze statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przyjętym uchwałą Nr 
289/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu 
jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w skład Rady Społecznej wchodzą powołani przez 
Radę Powiatu członkowie w liczbie 9 osób. 
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Uprzednio Rada Miejska w Krzepicach desygnowała osobę, która w myśl art. 45 ust. 5 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej nie może być członkiem Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zwrotnej w Kłobucku 
ponieważ jest pracownikiem tego Zespołu.  
Po ponownym desygnowaniu przez Radę Miejską w Krzepicach uchwałą Nr 07.030.2011 z dnia 14 marca 
2011 roku do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zwrotnej w Kłobucku innej osoby - Pani Olgi Kowalskiej 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady 
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
Ad. 3.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Policji. 

W uchwale proponuje się przekazać środki finansowe w wysokości 2.000 zł na dofinansowanie zakupu 
sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Środki zostaną przekazane – zgodnie z ustawą o 
Policji - na Fundusz Wsparcia Policji działający przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Jednocześnie w dniu 18 stycznia br. zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy 
Powiatowej Policji w Kłobucku. Przewodniczącym Społecznego Komitetu został Starosta Kłobucki. 

Zebrane środki zarówno te zgromadzone na Funduszu Wsparcia Policji, jak i środki zgromadzone przez 
Społeczny Komitet zostaną przeznaczone na wykonanie sztandaru wraz z elementami dodatkowego 
wyposażenia oraz pocztu sztandarowego. Termin uroczystego wręczenia sztandaru zaplanowano na dzień 26 
czerwca br. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji. 
 
Ad. 3.4. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021. 
Wyjaśniła, że zmienia się wartość wykonania wieloletniego zadania pn: „Poprawa stanu dróg powiatowych na 
odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków” w związku z doliczeniem 
dodatkowych kosztów oraz przeprowadzonym przetargiem. 
Zmienia się wartość wykonania wieloletniego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy 
Skorupki w Kłobucku" ” w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji po przeprowadzonym przetargu. 
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Zmienia się wartość wieloletniego zadania pn.: "System elektronicznej komunikacji dla Subregionu 
Północnego E - usługi" w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w roku 2010. 
Zmienia się wartość wieloletniego zadania pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w 
świat” w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w roku 2010 i zwiększeniem 
wydatków w 2011. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021. 
 
Ad. 3.5. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Kłobuckiego na 2011 rok. 

Wyjaśniła, że w uchwale proponuje się dokonać następujących zmian: 
1. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 963.160 zł z 

tytułu mniejszych - w stosunku do planowanych – przewidywanych kosztów wykonania przebudowy 
drogi na odcinkach Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów - Julianów (zaplanowano w 
budżecie na ten cel kwotę 4.239.500 zł, po zmniejszeniu plan wydatków na to zadanie wyniesie 
3.276.340 zł). Jednocześnie proponuje się dokonać zmian w planie dochodów majątkowych 
związanych z realizacją tego zadania tzn. zwiększyć plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 
1.564.500 zł, zmniejszyć planowany kredyt o kwotę 1.263.660 zł oraz zmniejszyć pomoc z gminy Lipie 
o kwotę 1.264.000 zł. 

2. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 421.329 zł z tytułu 
przebudowy drogi na odcinkach Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice - Puszczew 
(zaplanowano w budżecie na ten cel kwotę 3.401.306 zł, po zwiększeniu plan wydatków na to zadanie 
wyniesie 3.822.635 zł). Jednocześnie proponuje się dokonać zmian w planie dochodów majątkowych 
związanych z realizacją tego zadania tzn. zwiększyć plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 
1.825.000 zł, zmniejszyć planowany kredyt o kwotę 701.865 zł oraz zmniejszyć pomoc z gminy Lipie o 
kwotę 701.806 zł. 

3. zmniejszyć planowany kredyt na przebudowę dróg powiatowych na odcinkach Złochowice – 
Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków o kwotę 34.792 zł. Plan wydatków zwiększyć 
o kwotę 48.900 zł. 

Ogółem plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność proponuje się zmniejszyć o kwotę 
492.931 zł, natomiast plan dochodów zmniejszyć o kwotę 2.291.780 zł.  
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4. w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na realizację przebudowy drogi Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk 
– granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego – Panki, drogi Złochowice – 
Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków oraz na realizację projektu System 
elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi i zastąpić dochody przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

5. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.300.000 zł 
z tytułu przewidywanych mniejszych kosztów wykonania zagospodarowania posesji przy budynku 
Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku (zmniejszenie z kwoty 3.500.000 zł do kwoty 
2.200.000 zł). Jednocześnie zmniejsza się planowany kredyt na to zadanie o kwotę 1.141.636 zł 
(zmniejszenie z kwoty 3.140.000 zł do kwoty 1.998.364 zł) i planowaną pomoc z gminy Kłobuck na 
dofinansowanie tego zadania o kwotę 158.364 zł (zmniejszenie z kwoty 260.000 zł do kwoty 101.636 
zł). 

6. dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej realizowanej inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012” w Krzepicach. Dotychczas planowane 
zadanie w dziale 801 – Oświata i wychowanie proponuje się realizować w dziale 926 – Kultura 
fizyczna. 

7. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej do budynku 
Sądu Rejonowego w Kłobucku. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla gminy Kłobuck. 

8. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.236.000 zł z tytułu 
dostosowania planu do przewidywanych kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012” w Krzepicach (zwiększenie z kwoty 
964.000 zł do kwoty 2.200.000 zł). Jednocześnie proponuje się wprowadzić udział budżetu państwa i 
samorządu Województwa Śląskiego w kwotach odpowiednio 500.000 zł i 333.000 zł na 
dofinansowanie tego zadania. Udział własny zostanie zabezpieczony ze środków własnych w kwocie 
100.000 zł oraz z kredytu w kwocie 1.267.000 zł. 

9. dostosować plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów do faktycznych potrzeb. Ogółem plan 
przychodów z tego tytułu proponuje się zwiększyć z kwoty 12.472.290 zł do kwoty 15.766.627 zł, czyli 
o kwotę 3.294.337 zł. W kwocie planowanego kredytu ogółem w wysokości 15.766.627 zł - kwota 
5.883.290 zł stanowi kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
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10. w związku z dokonanymi zmianami dokonać zmian w Załączniku Nr 3, Nr 6, Nr 7 i Nr 8, do uchwały 
Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. 

Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego 
na 2011 rok. 
 
Ad. 3.6. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

Wyjaśniła, że w uchwale proponuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 9.487.542 zł na finansowanie 
następujących inwestycji: 

− przebudowa dróg powiatowych na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – 
granica z Powiatem Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego - Panki w wysokości 
2.992.703 zł 

− przebudowa dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – 
Wilkowiecko – Danków w wysokości 1.224.000 zł 

− przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – 
Węglowice - Puszczew w wysokości 999.135 zł 

− przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – 
Lindów - Julianów w wysokości 856.340 zł 

− zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Skorupki w Kłobucku w wysokości 1.998.364 
zł 

− pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej do 
budynku Sądu Rejonowego w Kłobucku w wysokości 150.000 zł 

− zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 
2012”w Krzepicach w wysokości 1.267.000 zł. 

Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w ciągu 10 lat tj. w latach 2012 – 2021. 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 

Zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony z dochodów własnych Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
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Ad. 3.7. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Wyjaśniła, że w uchwale proponuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.799.166 zł na 
finansowanie następujących inwestycji: 

- przebudowa drogi na odcinkach Krzepice – Panki, Panki – Praszczyki, Kamyk – granica z Powiatem 
Częstochowskim, DK43 – Kłobuck, ul. Słowackiego - Panki w wysokości 3.323.166 zł 

- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – 
Danków w wysokości 476.000 zł 
Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 roku po otrzymaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013. 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
Zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony ze środków otrzymanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dochodów własnych. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
 
 
Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 4.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2011 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

 zawarciem aneksu do porozumienia ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie letniego i 
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich  

 zwiększeniem dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.300 zł z 
przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zwiększenie związane jest z 
ustaleniem wskaźników dotacji wynikających z ustawy budżetowej. 

 zwiększeniem dotacji na realizację projektu „Modelowanie świata” w Zespole Szkół w Krzepicach 
 dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 70/2011 z dnia 
23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2011 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

 zawarciem aneksu do porozumienia ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie letniego i 
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich  

 zwiększeniem dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 23.300 zł z 
przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zwiększenie związane jest z 
ustaleniem wskaźników dotacji wynikających z ustawy budżetowej. 

 zwiększeniem dotacji na realizację projektu „Modelowanie świata” w Zespole Szkół w Krzepicach 
 dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 71/2011 z dnia 
23 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie umorzenia należności wymagalnej od 
Małgorzaty Klekowskiej i spadkobierców Marka Klerkowskiego z tytułu opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste gruntów Skarbu Państwa. 
Postanawia się umorzyć kwotę 4.897,50 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem  
złotych pięćdziesiąt groszy) należną od Pani Małgorzaty Klekowskiej zam. przy ul. Asnyka 5 w Kłobucku i 
spadkobierców Pana Marka Klekowskiego z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu 
Państwa za lata 2008-2010 wraz z odsetkami. 
Na kwotę składają się : 
 1) należność główna w kwocie 4.194,06 złotych 
 2) odsetki ustawowe naliczone na dzień podjęcia uchwały w kwocie 703,44 złotych, które stanowią 
łącznie 98% wymagalnych opłat wraz z odsetkami naliczonymi na dzień podjęcia uchwały. 
Termin zapłaty pozostałej należności w kwocie 99,95 złotych stanowiącej 2% kwoty 4.997,45 złotych odracza 
się do dnia 31 maja 2011 roku.         
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Ponadto Pani Skarbnik dodała, że powodem umorzenia należności są względy społeczne, a w szczególności 
możliwości płatnicze dłużników wskazane w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 72/2011 z dnia 
23 marca 2011 roku w sprawie umorzenia należności wymagalnej od Małgorzaty Klekowskiej i 
spadkobierców Marka Klerkowskiego z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów 
Skarbu Państwa. Wykonanie uchwały powierzono Staroście. 
 
Ad. 4.4. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w 
sprawie powołania członków komisji stypendialnej na lata 2011-2014 oraz zatwierdzenia regulaminu pracy 
komisji. 
Powołuje się Komisję Stypendialną w celu rozpatrzenia wniosków osób ubiegających się o stypendium 
artystyczne oraz oceny ich pod względem formalnym i merytorycznym zwaną dalej  „Komisją”, w składzie: 

1. Przewodniczący: Maciej Biernacki, członek Zarządu Powiatu, 
2. Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Gworys, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki 

Społecznej, 
3. Członek: Andrzej Kała, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i  Polityki Społecznej, 
4. Członek: Henryk Kiepura, przedstawiciel Rady Powiatu, 
5. Członek: Urszula Kotowicz, inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 73/2011 z dnia 
23 marca 2011 roku w sprawie powołania członków komisji stypendialnej na lata 2011-2014 oraz 
zatwierdzenia regulaminu pracy komisji. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 4.5. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w 
sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr 53/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku. 
W związku z wezwaniem Pana Czesława Trośniaka z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwal Nr 
53/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku, Zarząd postanowił odmówić uchylenia 
uchwały. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 74/2011 z dnia 
23 marca 2011 roku w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr 53/2011 Zarządu Powiatu w Kłobucku z 
dnia 17 lutego 2011 roku. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
Ad. 4.6. 
Pan Maciej Kuk - Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
podziału nieruchomości. 
Wyjaśnił, że treść uchwały zakłada przystąpienie do podziału nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. 
Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 1049/8 o pow. 0.0139 ha, obręb Kłobuck, stanowiącej własność 
Powiatu Kłobuckiego, w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zapisanej w Kw Nr 35439, 
celem wydzielenia części nieruchomości na polepszenie zagospodarowania przyległej działki nr 1049/7 o pow. 
0.0208 ha, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. 
 
 
Ad. 5. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi informację w 
sprawie protestu pracowników ZOZ w Kłobucku, NZOZ „Zdrowie” oraz Laboratorium Medycznego Teresa 
Fryda Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru budowy w obrębie kompleksu budynków Szpitala Rejonowego w 
Kłobucku budynku szpitala oddziału ginekologiczno-położniczego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął informację. 
 
Ad. 6. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi informację 
dotycząca przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku. 
Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 17 marca br. został przeprowadzony konkurs na stanowisko 
dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku. Przedmiotowy konkurs został ogłoszony na podstawie uchwały Nr 56/2011 
Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 
Oferty o przystąpieniu do konkursu złożyło dwóch kandydatów: 
- Pani Katarzyna Ściebura 
- Pan Piotr Borowik. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy wynikło, że Pan Piotr Borowik nie dołączył dokumentów potwierdzających 
posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z 
zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. 
Wobec powyższego Komisja podjęła uchwałę o niedopuszczeniu kandydata do postępowania konkursowego. 
W przeprowadzonym konkursie w wyniku tajnego głosowania wszyscy członkowi komisji akceptowali 
kandydaturę Pani Katarzyny Ściebury na stanowisko dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął informację. 
 
Ad.7. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku na wstępie poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła kontrolę w Oddziale Wojewódzkim NFZ, z której wynikło, że nie jest przestrzegany limit 
deklaracji na lekarzy, pielęgniarki, położne. 
Wobec powyższego przedstawił Zarządowi propozycję zmiany polegającej na zmianie zapisu dotyczącego 
deklaracji tzn. nie pacjent przypisany do lekarza tylko pacjent przypisany do jednostki. 
Zaznaczył przy tym, że kiedyś tak było, a obecnie przez wprowadzone limity do lekarza może być 
przypisanych tylko 2750 pacjentów. 
Podkreślił przy tym, że gdyby nie działania NFZ to nie byłoby problemów z podstawową opieką zdrowotną. 
 
Kolejnym tematem jaki Dyrektor poruszył jest sprawa podwyżek dla pracowników. Dodał przy tym, że ZOZ 
obecnie nie ma możliwości na podwyższenie wynagrodzeń swoim pracownikom. 
Jednakże podkreślił, że widzi możliwość indywidualnej oceny pracownika. Jako główne kryteria przy ocenie 
pracy wymienił: 
- ilość wizyt domowych, 
- kwalifikacje zawodowe (rodzaj specjalizacji), 
- ilość przyjmowanych pacjentów, 
- obciążenie pracą. 
Zaznaczył przy tym, że związki zawodowe nie chcą się zgodzić na takie rozwiązanie. 
Ustalenie: 
Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora i wyraził zgodę na indywidualne podejściu do oceny pracy 
pracownika. 
Ponadto zobowiązał Dyrektora do zainicjowania spotkania Zarządu ze Związkami Zawodowymi 
Lekarzy. 
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Ad. 8 
Na wstępie Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor PZD w Kłobucku podkreślił, że po zimie jest tragiczna sytuacja na 
drogach. 
Na dzień dzisiejszy wykonywane są w ograniczonym zakresie remonty dróg powiatowych i dróg wojewódzkich 
„masą na zimno” oraz „Bagielą”. Warunki pogodowe – niska temperatura i wychłodzone nawierzchnie nie 
pozwalają na remonty grysami i emulsją oraz „masą na gorąco”. Dodał, że PZD jest w tej chwili po 
przetargach na remonty drogowe. 
Starosta wyjaśnił, że kładzenie „masy na zimno” powoduje, że samochody wszystko rozjeżdżają. 
Kontynuując swoją wypowiedź, Dyrektor podkreślił, że na drogach pojawiło się dużo ubytków. Na niektórych 
odcinkach pojawiły się przełomy typu ciężkiego. Zaznaczył, że obecnie nie wystarczy środków na remonty 
ponieważ powstałe ubytki wymagają większych nakładów. Natomiast z przeprowadzonych wizji w terenie 
wręcz nieodzowne są kapitalne remonty nawierzchni na drogach powiatowych. Zwrócił uwagę, że trzeba 
zwiększyć zakup masy o 300 t. 
Starosta przypomniał, że w 2010 roku były przeprowadzone wstępne rozmowy na remont drogi w kierunku 
Bobrowej (powiat oleski). Na spotkaniu wstępnie ustalono, że 143 tys. zł pochodzić będzie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, 50% zabezpieczy gmina Krzepice, a 50% zabezpieczy Powiat. Na dzień dzisiejszy 
gmina Krzepice wycofuje się ze swojej deklaracji. 
 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ zwrócił uwagę, że zważywszy na panującą 
temperaturę, tegoroczna zima nie należała do bardzo „uciążliwych”. W związku z tym zadał pytanie czy 
zniszczone drogi to te, które zostały zrobione w zeszłej kadencji. 
Na co Dyrektor Pułka odpowiedział, że większość dróg była zrobiona z pozyskanych środków zewnętrznych, 
zaznaczając przy tym, że te drogi mają lepsze parametry i w związku z tym są trwalsze. 
 
Pani Małgorzata Gworys – członek Zarządu, zwróciła się do Pana Dyrektora z prośbą o odnowienie rowów na 
zakręcie przy ul. Dębiecznej w Truskolasach. Zaznaczyła, że rowy nie są drożne i w momencie kiedy się 
przelewają przy niskich temperaturach dochodzi do oblodzenia drogi, co stwarza zagrożenie dla kierowców. 
  
Dyrektor Pułka poinformował, że przebudowy ciągu dróg powiatowych (Danków-Borowe-Czarna Wieś- 
Węglowice-Puszczew) oraz (Danków-Lipie-Albertów-Stanisławów-Lindów-Julianów) zostały zakwalifikowane 
do realizacji i dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Pan Józef Borecki – członek Zarządu, zarzucił Dyrektorowi, że zaczyna przebudowy dróg od Lipia ponieważ 
stamtąd pochodzi. 
Na zarzuty Pana Boreckiego dotyczące stanu ul. Magreta w Krzepicach, Dyrektor odpowiedział, że jest to 
droga dojazdowa i zrobiona wg innych parametrów. 
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Pan Józef Borecki – członek Zarządu, zarzucił Dyrektorowi, że Pan Wiesław Makowski, który jest kierownikiem 
Obwodu Drogowego w Przystajni, nie interesuje się stanem faktycznym prowadzonych remontów czy też nie 
nadzoruje przebudowy dróg. 
Jako zarzut wobec Pana Boreckiego, że broni tylko gminy Krzepice, Dyrektor przypomniał, że gmina Krzepice 
miała zrobić Starokrzepice tytułem oszczędności – czego nie zrobiła. 
Na zakończenie Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, po części przyznał racje Panu Boreckiemu, że 
istnieje brak nadzoru ze strony kierowników obwodów drogowych. Podkreślając przy tym, że musimy pilnować 
własnego interesu. 
 
Ad. 9. 
Pan Maciej Kuk - Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi uzupełnioną informację dotyczącą 
gospodarowania nieruchomościami przez powiatowe jednostki organizacyjne w okresie sprawozdawczym – II 
półrocze 2010 roku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął informację. 
 
Ad. 10. 
Pani Małgorzata Krupa - Naczelnik Wydziału AB przedstawiła Zarządowi wniosek Burmistrza Kłobucka 
dotyczący uzgodnienia „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
w obrębie Lgota-Biała Dolna”. 
Wyjaśniła, że Burmistrz Kłobucka ponownie zwrócił się do Zarządu z wnioskiem w sprawie uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając uwagi Zarządu wyrażone 
postanowieniem Nr 41/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku. 
Ustalenie: 
Po uzyskanych wyjaśnieniach od Pani Małgorzaty Krupy – Naczelnika Wydziału AB dotyczących 
wprowadzonych zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren w obrębie Lgota-Biała Dolna, Zarząd nie wniósł żadnych uwag. 
 
Ad. 11. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku. 
 
Ad. 12. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku. 
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Ad. 13. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w ZS Nr 1 w Kłobucku. 
 
Ad. 14. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w ZS Nr 2 w Kłobucku. 
 
Ad. 15. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w ZS Nr 3 w Kłobucku. 
 
Ad. 16. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w ZS w Waleńczowie. 
 
Ad. 17. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki 
finansowej w ZS w Krzepicach. 
 
Ad. 18. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Komendy 
Powiatowej Policji w Kłobucku o ufundowanie pucharów dla zwycięskich drużyn w finale powiatowym 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i postanowił przekazać 3 puchary 
dla zwycięskich drużyn.  
 
Ad. 19. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ZS w 
Krzepicach o wsparcie finansowe VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. W. Broniewskiego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 400 złotych 
(słownie: czterysta złotych 00/100 gr) na nagrody.  
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Ad. 20. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Szkoły 
Podstawowej w Złochowicach o wsparcie finansowe III Powiatowego Konkursu Plastycznego „Malowane 
wiersze Juliana Tuwima”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu.  
 
Ad. 21. Sprawy różne. 

1. Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN zwrócił się do Zarządu z prośbą o bezprzetargową 
sprzedaż niepotrzebnego wydziałowi GKN sprzętu komputerowego. 
Ustalenie: 
Starosta zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do uzyskania akceptacji na sprzedaż sprzętu od 
Pana Grzegorza Pietruszki – głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym. 
Ponadto punkt został przełożony na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 
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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