
Kłobuck, dnia 4 kwietnia 2011 roku 

Or.0022.18.2011.VI 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 18/11 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 31 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 

Tronina Sylwia   - Sekretarz Powiatu 

 

Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 

 

 

Wykaz spraw 18 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. Przyjęcie protokołu Nr 17/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 23 marca 2011 roku 

Ref. Starosta 
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4. Uchwały Zarządu Powiatu: 

4.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok 

Ref. Skarbnik 

 

4.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku za 2010 rok               Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ 

 

4.3. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok          Ref. Skarbnik 

 

4.4. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok       Ref. Skarbnik 

 

4.5. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok          Ref. Skarbnik 

 

4.6. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z częściowym podziałem 

rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych    Ref. Skarbnik 

 

4.7. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok          Ref. Skarbnik 

 

4.8. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

4.9. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ  

 

4.10. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ  

 

4.11. w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości                            Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN  

 

4.12. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok       Ref. Skarbnik 
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5. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budŜetu powiatu sporządzony na dzień 31.12.2010 roku 

Ref. Skarbnik 

 

6. Wydanie opinii dla „budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494” w miejscowości Gorzelnia 

Nowa, gm. Wręczyca Wielka          Ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik Wydz. AB 

 

7. Prośba Pani Justyny Skowron o wyraŜenie zgody na zainstalowanie wodomierza w zajmowanym 

lokalu mieszkalnym przy ul. Skorupki 46            Ref. Tomasz Karwat 

Kierownik Oddz. AG 

 

8. Punkt Interwencji Kryzysowej            Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

9. Prośba ZS Nr 1 w Kłobucku o dofinansowanie wycieczek i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

dla młodzieŜy biorącej udział w Polsko-Ukraińskiej Wymianie MłodzieŜy       Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

10. Prośba ZS w Starokrzepicach o wsparcie finansowe Powiatowego Konkursu Ortograficznego 

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

11. Prośba Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego o współfinansowanie organizowanego w 

Kłobucku VI Ogólnopolskiego Zlotu Lotników i ultralekkich samolotów       Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

12. Prośba Parafialnego Klubu Sportowego św. Stanisław Danków o dofinansowanie przejazdu na III 

Ogólnopolski Turniej w Piłkę NoŜną o Puchar Kardynała Dziwisza oraz na VI Mistrzostwa Polski 

Ministrantów              Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

13. Prośba Szkoły Podstawowej w Złochowicach o wsparcie finansowe III Powiatowego Konkursu 

Plastycznego „Malowane wiersze Juliana Tuwima”         Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

14. Prośba ZS Nr 3 w Kłobucku o sfinansowanie wydatków dot. Projektu „Z matematyką w świat” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej         Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 
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15. Prośba Klubu Łączności LOK o wsparcie w organizacji Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców 

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

16. Prośba ZS Nr 1 w Kłobucku o doposaŜenie Szkolnej DruŜyny Ekologicznej (Sekcji Kajakarskiej)  

Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

17. Prośba WKU w Częstochowie o wsparcie finansowe przy wykonaniu ryngrafu 

Ref. Sekretarz 

 

18. Sprawy róŜne 

 

 

 

Ustalenia 18 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2011 roku. 

 

Ad. 1. 

Przyjęto wykaz spraw 18 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

Przyjęto protokół Nr 16/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 15 marca 2011 roku. 

Ad. 3. 

Przyjęto protokół Nr 17/11 z Posiedzenia Zarządu w dniu 23 marca 2011 roku. 

 

 

Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu: 

Ad. 4.1. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z 

wykonania budŜetu Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok. 

Wyjaśniła, Ŝe budŜet Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości 

55.282.909 zł, tzn. w 101,2 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 63.651.824 zł, czyli w 92,2 % planu 

po zmianach. Deficyt, czyli ujemna róŜnica między dochodami i wydatkami  na dzień 31 grudnia 2010 roku 

wyniósł – 8.368.915 zł. 

Przychody z tytułu uzyskania wolnych środków z 2009 roku wyniosły 1.502.230 zł. 

Dokonano równieŜ spłat kredytów i poŜyczek (rozchody) zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 
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2.119.865 zł.  

Powiat Kłobucki zakończył rok sprawozdawczy nadwyŜką operacyjną w kwocie 1.692.735 zł. NadwyŜka 

operacyjna to nadwyŜka dochodów bieŜących nad wydatkami bieŜącymi wskazująca, ile pozostało dochodów 

bieŜących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieŜących.  Począwszy od roku 2011 

jednostki samorządu terytorialnego muszą wykazywać nadwyŜkę operacyjną w budŜecie zarówno na etapie 

planu, jak i wykonania. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Powiat zadłuŜony był na kwotę ogółem 19.308.448 zł, z tego 6.791.014 zł 

stanowił kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków współfinansowanych ze źródeł europejskich. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 75/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu 

Kłobuckiego za 2010 rok. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 4.2. 

Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2010 rok. 

Wyjaśnił, Ŝe realizacja planu rzeczowo-finansowego w 2010 roku zakończyła się stratą w kwocie 413.195,45 zł 

z powodu wzrostu wynagrodzeń o kwotę 414.542,38 zł ponad plan, z czego: 

- przychody wyniosły:  29.368.286,46 zł 

- koszty wyniosły:  30.651.068,04 zł 

- NaleŜności i zobowiązania: 5.502.077,20 zł  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 76/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2010 rok. Wykonanie uchwały powierzono Staroście 

Kłobuckiemu. 

 

Ad. 4.3. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 

2011 rok. 

Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się w związku z: 

− planowanym otrzymaniem dotacji z budŜetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg Nr 

2063S – 2065S – 2064S relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Puszczew oraz 



 6 

dróg Nr 2004S – 2006S – 2007S relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – 

Julianów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

− korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi i zmniejszeniem wkładu własnego i dotacji z gmin 

na dofinansowanie przebudowy dróg Nr 2063S – 2065S – 2064S relacji Wręczyca Wielka – 

Borowe – Czarna Wieś – Puszczew oraz dróg Nr 2004S – 2006S – 2007S relacji Danków – 

Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – Julianów realizowanych w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

− przewidywanymi wyŜszymi potrzebami w zakresie przebudowy dróg na odcinku Złochowice – 

Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków oraz zmianą sposobu finansowania tej 

drogi 

− 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 zastąpieniem ich 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

− przewidywanymi niŜszymi kosztami realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu posesji 

przy ulicy Skorupki w Kłobucku i mniejszą pomocą finansową z gminy Kłobuck na to zadanie 

− zmianą klasyfikacji realizowanej inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu „Moje boisko – ORLIK 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 

zapleczem sanitarno – szatniowym) w Krzepicach” 

− planowaną pomocą finansową dla gminy Kłobuck na dofinansowanie budowy kanalizacji 

sanitarnej do budynku Sądu Rejonowego w Kłobucku 

− przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu „Moje boisko – ORLIK 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 

zapleczem sanitarno – szatniowym) w Krzepicach” i zaplanowaniem udziału budŜetu państwa i 

udziału Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 77/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok. Wykonanie 

uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 4.4. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 

2011 rok. 

Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 105.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę naleŜności dla 

funkcjonariuszy za II półrocze 2010 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w 

Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 78/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. Wykonanie 

uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4.5. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 

2011 rok. 

Wyjaśniła, Ŝe zmian dokonuje się w związku z: 

� planowanymi zakupami pomocy dydaktycznych w ZS Nr 3 w Kłobucku 

� zwiększeniem dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o 

kwotę 105.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę naleŜności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2010 

roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Powiatowej PSP w 

Kłobucku 

� zmianą dysponenta środków przeznaczonych na zadanie pn. „Budowę kompleksu boisk sportowych w 

ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 

zapleczem sanitarno – szatniowym) w Krzepicach”. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 79/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok. Wykonanie 

uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4.6. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 

2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań 

oświatowych i wychowawczych. 

Wyjaśniła, Ŝe podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem przekazania środków do Funduszu Wsparcia 

Policji na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 
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Podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się celem zapewnienia 

środków własnych na wykonanie remontu parkietu w auli Zespołu Szkół w Krzepicach. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 80/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budŜecie 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. 

 

Ad. 4.7. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 

2011 rok. 

Wyjaśniła, Ŝe podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem przekazania środków do Funduszu Wsparcia 

Policji na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

Podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się celem zapewnienia 

środków własnych na wykonanie remontu parkietu w auli Zespołu Szkół w Krzepicach. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 81/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok. Wykonanie 

uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4.8. 

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

sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Treść uchwały zakłada powierzenie Pani Katarzynie Ścieburze pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 3 w Kłobucku do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 82/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w 

Kłobucku. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 4.9. 

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

sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Treść uchwały zakłada zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, w 

wyniku którego kandydatką na stanowisko Dyrektora została Pani Katarzyna Ściebura. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 83/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w 

Kłobucku. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 4.10. 

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

sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Treść uchwały zakłada powierzenie Pani Katarzynie Ścieburze stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w 

Kłobucku na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia  1 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 84/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Po podjęciu uchwały, Zarząd oficjalnie pogratulował Pani Katarzynie Ścieburze stanowiska Dyrektora ZS Nr 3 

w Kłobucku. Następnie Starosta poprosił Panią Dyrektor o parę słów. 

Pani Dyrektor powiedziała, Ŝe bardzo się cieszy, ale ma poczucie ogromnego obowiązku i odpowiedzialności. 

Będzie robić wszystko Ŝeby pozyskać gimnazjalistów. 

Dodała przy tym, Ŝe w marcu szkołę odwiedziło ok. 500 gimnazjalistów. Przez cały czas organizowane są 

spotkania z gimnazjalistami i wyjazdy do gimnazjów Powiatu Kłobuckiego, zaznaczając przy tym, Ŝe juŜ po raz 

drugi kontaktowała się z Dyrektorami w tej sprawie. Nadmieniła, Ŝe planuje podjąć jeszcze róŜne działania 

promocyjne, m.in. zorganizować „zajęcia otwarte” w szkole. 

W kwestii dotyczącej promocji „klasy politechniczno-lotniczej” powiedziała, Ŝe planuje zaprosić pilotów z 

Aeroklubu Częstochowskiego wraz z szybowcem. 

Ponadto próbuje zmienić wewnętrzny wizerunek szkoły. 

W nawiązaniu do planowanej wizyty Pana Mirosława Hermaszewskiego, Wicestarosta zwrócił się do Pani 

Dyrektor z zapytaniem czy byłaby w stanie jako Zespół Szkół zająć się organizacją wizyty oraz pozyskać 

sponsorów. Zaproponował, Ŝe moŜe Urząd Miejski w Kłobucku włączyłby się w organizację. 

Pani Dyrektor odpowiedział, Ŝe zorientuje się ile szkoła mogłaby pozyskać środków zewnętrznych. 

Starosta dodał, Ŝe Starostwo wystąpi do Gminy o dofinansowanie gdyŜ przewidywane koszty zorganizowania 

wizyty są zdecydowanie za duŜe.   

Pan Józef Borecki – członek Zarządu, zwrócił się do Pani Dyrektor z zapytaniem czy juŜ wie jak będzie 

wyglądał arkusz organizacyjny. 
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Na co Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe jest w trakcie przygotowywania kryteriów, jakimi będzie się kierowała 

przy wypowiadaniu warunków pracy oraz umów o pracę. Dodała, Ŝe na dzień dzisiejszy jest 6 osób 

zatrudnionych na umowy na czas określony. Zaznaczyła jednocześnie, Ŝe do końca kwietnia ma czas na 

przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012. 

Podsumowując Starosta podkreślił, Ŝe idziemy w dobrym kierunku, Ŝeby polepszyć stan szkoły. 

 

Ad. 4.11. 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

podziału nieruchomości. 

Starosta poinformował Zarząd, Ŝe obecnie Powiat nie moŜe sobie pozwolić na zajęcie się tematem zwaŜywszy 

na brak wolnych środków finansowych. Zaznaczył przy tym, Ŝe po III kwartale chciałby doprowadzić inwestycję 

(parking) do realizacji. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji i Rozwoju do oszacowania kosztu zrobienia parkingu. 

 

Ad. 4.12. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu 

Kłobuckiego za 2010 rok. 

Projekt uchwały zakłada przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok wraz z 

załącznikiem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 85/2011 z dnia 

31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2010 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 5. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi do zatwierdzenia bilans z wykonania budŜetu powiatu sporządzony na 

dzień 31.12.2010 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budŜetu powiatu. 

 

Ad. 6. 

Pani Małgorzata Krupa - Naczelnik Wydziału AB przedstawiła Zarządowi wniosek Burmistrza Blachowni o 

wydanie opinii dla „budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494” w miejscowości Gorzelnia Nowa, gm. 

Wręczyca Wielka. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeŜeń do przedstawionego wniosku. 

 

Ad. 7. 

Pan Tomasz Karwat – Kierownik Oddziału AG przedstawił Zarządowi prośbę Pani Justyny Skowron o 

wyraŜenie zgody na zainstalowanie wodomierza w zajmowanym lokalu mieszkalnym przy ul. Skorupki 46. 

Wyjaśnił, Ŝe obecnie miesięczna opłata za wodę oraz ścieki naliczana jest wg stawek ryczałtowych. 

Zaznaczył, Ŝe wg wnioskodawczyni zainstalowanie podlicznika wodomierza byłoby dla niej i jej rodziny 

korzystniejszym rozwiązaniem.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zainstalowanie wodomierza w zajmowanym lokalu przy ul. Skorupki 

46. 

 

Ad.8. 

Na wstępie Starosta przypomniał, Ŝe juŜ wcześniej została podjęta decyzja o powstaniu Punktu Interwencji 

Kryzysowej. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka złoŜył ofertę i z braków formalnych została ona 

odrzucona. Dodał, Ŝe trzy osobowy skład etatowych członków Zarządu podjął jednak decyzję, Ŝeby to właśnie 

Terenowy Komitet będzie prowadził PIK. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ powiedział, Ŝe art. 12 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z 

późn.zm.) stanowi, Ŝe organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą z 

własnej inicjatywy złoŜyć wniosek o realizację zadania publicznego, takŜe takiego, które jest realizowane 

dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. 

Podkreślił przy tym, Ŝe Pani Mariola Trzepizur-Grzybowska i Pani Małgorzata Browińska reprezentujące 

TKOPDz w Kłobucku bardzo zabiegają o prowadzenie PIK. 

 

Starosta powitał zaproszone przedstawicielki Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka i poprosił Je o 

przedstawienie swojej propozycji funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej. 

 

Pani Małgorzata Browińska wyjaśniła, Ŝe TKOPDz jest organizacją pozarządową od 2001 roku, a od 5 lat 

prowadzą Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zaznaczając przy tym, Ŝe przez te 5 lat zdobyły duŜe 

doświadczenie w tym zakresie. 

Pomimo wyznaczonych godzin przyjęć działają na Ŝyczenie klienta (godziny przyjęć dostosowują do klienta). 
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Dodała, Ŝe oferują pomoc prawną w sporządzaniu pism i wniosków procesowych tak, aby na drodze sądowej 

zabezpieczyć podstawowe interesy ofiary (pozwy separacyjne, rozwodowe, alimentacyjne, wnioski o 

eksmisję). 

W swojej ofercie na realizację zadania publicznego Terenowy Komitet zaproponował załoŜenie Klubu 

Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzenie Klubu ma na celu wspieranie i utwierdzanie ofiary 

przemocy w przekonaniu jej o słuszności podjętych przez nią działań. 

Ponadto TKOPDz posiada lokal, sprzęt, kadrę, psychologa, współpracuje z kuratorami rodzinnymi oraz 

posiada osoby przeszkolone do prowadzenia mediacji rodzinnych. Posiada równieŜ całodobowy telefon. 

Pani Browińska zaznaczyła, Ŝe od początku roku przyszło po pomoc 69 osób z całego powiatu. 

 

Starosta poinformował Panie, Ŝe jeśli Zarząd podejmie decyzję o prowadzeniu PIK przez TKOPDz to będzie to 

na zasadzie ogłoszenia konkursu w tym zakresie. 

Na zapytanie Starosty jak prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej wyglądałoby w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłobucku, Pani Wiesława Desperak – Kierownik PCPR odpowiedziała, Ŝe PCPR posiada 

zaplecze techniczne. Nie posiada natomiast psychologa. Zatrudnionym pracownikom zostałby zwiększony 

zakres obowiązków. 

 

Pan Józef Borecki – członek Zarządu, zwrócił się z zapytaniem do przedstawicielek Terenowego Komitetu 

Ochrony Praw Dziecka, co Komitet ma wspólnego ze Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich Atol. 

 

Na co Starosta odpowiedział, Ŝe TKOPDz współpracuje z gminami, a z Komisją rozwiązującą problemy 

alkoholowe nie ma nic wspólnego. 

Pani Mariola Trzepizur-Grzybowska odpowiedziała, Ŝe są przez nie prowadzone dwie róŜne działalności tj. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Jako OIK otrzymują z gmin i z 

Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych środki, dzięki którym są organizowane wyjazdy dla dzieci. 

 

Starosta poprosił Panią Trzepizur-Grzybowską i Panią Browińska o opuszczenie sali. 

 

Starosta zaproponował pozostałym członkom Zarządu Ŝeby ogłosić ponowny konkurs na to zadanie. Na co 

wszyscy, jednogłośnie wyrazili zgodę. 

Od razu wspólnie ustalono, Ŝe organem kontrolującym będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zaznaczając przy tym, Ŝe w sytuacji gdyby TKOPDz nie sprawdziło się jako realizujący zadanie publiczne 

wówczas od nowego roku zadanie przejmie PCPR. 

 

Starosta ponownie poprosił przedstawicielki TKOPDz i poinformował je o decyzji Zarządu w tej sprawie. 
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Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ poinformował Panie o uzupełnienie 

swojego wniosku o koszty. 

 

Ad. 9. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ZS Nr 1 w 

Kłobucku o dofinansowanie wycieczek i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów dla młodzieŜy biorącej 

udział w Polsko-Ukraińskiej Wymianie MłodzieŜy. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i dofinansował wycieczki i bilety 

wstępu kwotą 1.650 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt zł 00/100 gr).  

 

Ad. 10. 

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

Starokrzepicach o wsparcie finansowe Powiatowego Konkursu Ortograficznego. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i przeznaczył kwotę 200 złotych 

(słownie: dwieście zł 00/100 gr) na ksiąŜki.  

 

Ad. 11. 

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

Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego o współfinansowanie organizowanego w Kłobucku VI 

Ogólnopolskiego Zlotu Lotników i ultralekkich samolotów. 

Ustalenie: 

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

(słownie: pięćset zł 00/100 gr) na pokrycie kosztów związanych z organizacją VI Ogólnopolskiego Zlotu 

Lotników i ultralekkich samolotów.  

 

Ad. 12. 

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

Klubu Sportowego św. Stanisław Danków o dofinansowanie przejazdu na III Ogólnopolski Turniej w Piłkę 

NoŜną o Puchar Kardynała Dziwisza oraz na VI Mistrzostwa Polski Ministrantów. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby zwaŜywszy na ograniczone 

moŜliwości finansowe.  
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Ad. 13. 

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 pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i przeznaczył kwotę 200 złotych 

(słownie: dwieście zł 00/100 gr) na nagrody.  

 

Ad. 14. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ZS Nr 3 w 

Kłobucku o sfinansowanie wydatków dot. Projektu „Z matematyką w świat” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej. 

Wyjaśnił, Ŝe sfinansowanie wydatków na kwotę 18.885 zł zostanie zrefundowane w momencie wpływu 

środków z Instytucji Pośredniczącej. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby. 

 

Ad. 15. 

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

Łączności LOK o wsparcie w organizacji Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby zwaŜywszy na ograniczone 

moŜliwości finansowe.  

 

Ad. 16. 

Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ZS Nr 1 w 

Kłobucku o doposaŜenie Szkolnej DruŜyny Ekologicznej (Sekcji Kajakarskiej). 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyŜszej prośby i postanowił doposaŜyć szkolną 

druŜynę w 4 wiosła i 8 kamizelek. 

 

Ad. 17. 

Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi prośbę WKU w Częstochowie o wsparcie finansowe przy wykonaniu 

ryngrafu. 

 



 15 

Ustalenie: 

Po zapoznaniu się z projektem ryngrafu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, Zarząd 

Powiatu, jednogłośnie stwierdził, Ŝe z chwilą poprawienia projektu (chodzi o wielkości herbów) 

ponownie rozpatrzy wniosek o dofinansowanie wykonania ryngrafu. 

 

Ad. 18. Spraw róŜne. 

1) Starosta podkreślił, Ŝe naleŜy się zastanowić nad kryteriami dotyczącymi rozpatrywania wniosków o 

wszelakiego rodzaju dofinansowania. 

Ustalono, Ŝe Starostwo zakupi 50 egzemplarzy ksiąŜek w postaci albumów oraz zamówi naklejki z 

wizerunkiem herbu Powiatu Kłobuckiego w celu umieszczenia ich wewnątrz ksiąŜek. 

 

 

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 


