
Or.0022.30.2011.II Kłobuck, dnia 12.07.2011r.

PROTOKÓŁ Nr  30 / 11

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU

w dniu 12 lipca 2011 roku

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli: Minkina Roman - StarostaKiepura Henryk - Wicestarosta Biernacki Maciej - Członek Zarządu PowiatuBorecki Józef - Członek Zarządu PowiatuGworys Małgorzata - Członek Zarządu PowiatuKurowska Katarzyna - Skarbnik PowiatuOsoby zaproszone w/g załączonej listy obecności.
Wykaz spraw 30 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw.Ref. Starosta
2. Przyjęcie protokołu Nr 29/11 z posiedzenia Zarządu w dniu 29 czerwca 2011 roku.Ref. Starosta 3. Uchwały Zarządu Powiatu:
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks.Skorupki 46 Ref. Tomasz Karwat Kierownik Oddz. AG
3.2.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą 



Ref. Tomasz Karwat Kierownik Oddz. AG3.3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok Ref. Skarbnik Powiatu
3.4. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2011 rok Ref. Skarbnik Powiatu
4. Harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych.  Ref. Ewelina Kotkowska Z-ca Dyrektora PUP
5. Harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych.  Ref. Anna Nowicka Dyrektor ZS Nr 1
6. Harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych.  Ref. Elżbieta Sławuta Dyrektor ZS Nr 2
7. Harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych.  Ref. Bożena Heluszka Dyrektor ZS w Waleńczowie
8. Poinformowanie  Zarządu  Powiatu  o  treści  odstąpienia  od  wystąpienia  pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli  Ośrodka Zdrowia w Popowie w zakresie dostępności i  poziomu udzielanych świadczeń Ref. Maciej Biernacki Naczelnik Wydz. EKZ9. Sprawy różne
Ustalenia 30 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 12 lipca 2011 roku.

Ad. 1. Przyjęto wykaz spraw 30 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Ad. 2. Przyjęto protokół Nr 29/11 z posiedzenia Zarządu w dniu 29 czerwca 2011 roku.
Ad.3. Uchwały Zarządu Powiatu:
Ad.3.1. Pan  Tomasz  Karwat  Kierownik  Oddziału  AG  w  Starostwie  przedstawił  Zarządowi  projekt  

uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wynajmu  lokalu  mieszkalnego  w  Kłobucku  ul.  
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Ks.Skorupki  46.  Zgodnie  z  projektem,  w  uchwale  Nr  110/2007  Zarządu  Powiatu  z  dnia  25 września 2007r.  w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul.  Ks.  J.  Skorupki  46, zmienionej  uchwałą  Nr  528/2010  Zarządu  Powiatu  z  dnia  7  czerwca  2010r.,  proponuje  się  wprowadzić zmiany polegające na tym, że: §1 ust. 2 otrzymałby brzmienie: „Ustala się stawkę  miesięcznego  czynszu  najmu  lokalu  mieszkalnego  w  kwocie  2,68zł  za  1  m2 powierzchni użytkowej.” 

Ustalenie:

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął 

uchwałę Nr 158/ 2011 z dnia 12 lipca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

wynajmu lokalu mieszkalnego w Kłobucku ul. Ks.Skorupki 46. 

Ad.3.2.Pan  Tomasz  Karwat  Kierownik  Oddziału  AG  w  Starostwie  przedstawił  Zarządowi  projekt  

uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  

pomieszczenia  garażowego  w  Kłobucku  przy  ul.Wieluńskiej  11  z  dotychczasowym  najemcą. Zgodnie z projektem, w uchwale Nr 535/2010 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 czerwca 2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą, proponuje się wprowadzić zmianę polegającą na tym, że: §2 otrzymałby brzmienie: „Ustala się stawkę miesięcznego czynszu najmu pomieszczenia garażowego w kwocie 4,70 zł za 1 m2 powierzchni.”
Ustalenie:

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął 

uchwałę Nr 159/ 2011 z dnia 12 lipca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  pomieszczenia  garażowego  w 

Kłobucku przy ul.Wieluńskiej 11 z dotychczasowym najemcą. 

Ad.3.3.Pani Katarzyna Kurowska Skarbnik Powiatu przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmian w  

budżecie  Powiatu  Kłobuckiego  na  2011  rok.  Zgodnie  z  projektem  proponuje  się  zmiany  w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Opatów na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Opatowie; otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych; dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. Przedstawiła również:
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- treść załącznika Nr 1 tj. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na   podstawie umów lub   porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,- treść załącznika Nr 2 tj. dotacje z budżetu Powiatu.
Ustalenie:

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął 

uchwałę Nr 160/ 2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi 

Powiatu w Kłobucku.

Ad.3.4. Pani Katarzyna Kurowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w  

planach finansowych jednostek na 2011 rok. Zgodnie z projektem proponuje się dokonać zmian w planach  jednostek,  w  związku  z  otrzymaniem  pomocy  finansowej  z  gminy  Opatów  na termomodernizację  Ośrodka Zdrowia w Opatowie;  otrzymaniem pomocy finansowej  z  gminy Wręczyca Wielka w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych; dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.
Ustalenie:

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął 

uchwałę  Nr  161/2011  z  dnia  12  lipca  2011  roku  w  sprawie  zmian  w  planach 

finansowych jednostek na 2011 rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi 

Powiatu w Kłobucku.

Ad.4.Pani Ewelina Kotkowska Z-ca Dyrektora PUP w Kłobucku przedstawiła sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z  wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 marca 2011r.  
Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.Z-ca Dyrektora  poinformowała  o  planowanym  uruchomieniu  Programu  Specjalnego  pt. „Wyrównać  szanse”   stawiającego  na  rozwój  przedsiębiorczości,  umożliwiającego  powrót  do aktywności  zawodowej 139 osobom bezrobotnym z terenów wiejskich Powiatu Kłobuckiego. Program  uzyskał  pozytywną  ocenę  i  środki  finansowe  na  jego  realizację  w  bieżącym  roku. Łączna wartość, wraz z wkładem własnym w wysokości 187.250 zł., stanowi kwotę 2.681.050 zł.Poinformowała również o trwającej  akcji   „100 placów zabaw na 100 lat Nivea" - zwycięskie lokalizacje zostaną wyłonione w czasie głosowania internautów.
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Ad.5.Pani  Anna  Nowicka  Dyrektor  ZS  Nr  1  w  Kłobucku  przedstawiła  sposób  realizacji  zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 marca 2011r. 
Ustalenie:

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.Pani Dyrektor, na prośbę Starosty, poinformowała o wynikach naboru na kolejny rok szkolny. Jest on porównywalny z poprzednim [11 klas]. 

Ad.6.Pani  Elżbieta  Sławuta  Dyrektor  ZS  Nr  2  w  Kłobucku  przedstawiła  sposób  realizacji  zaleceń pokontrolnych  wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 marca 2011r.
Ustalenie:

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.Pani  Dyrektor,  na  prośbę  Starosty,  poinformowała  o  wynikach  naboru  na  rok  szkolny 2011/2012. Jest on mniejszy niż w poprzednim roku. Planuje się 5 oddziałów na dotychczasowe  6. Członkowie  Zarządu  p.Borecki  i  p.Biernacki  podkreślali  konieczność  wzmocnienia  działań nauczycieli, nie tylko w działalności edukacyjnej ale również poza nią. Działalność pozalekcyjna powinna  skutecznie  zainteresować  uczniów  i  zmobilizować  do  działania  w  różnych  jej dziedzinach. 
Ad.7.Pani  Bożena  Heluszka  Dyrektor  ZS  w  Waleńczowie  przedstawiła  sposób  realizacji  zaleceń pokontrolnych  wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 marca 2011r.

Ustalenie:

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.Pani  Dyrektor,  na  prośbę  Starosty,  poinformowała  o  wynikach  naboru  na  rok  szkolny 2011/2012. Planuje się 2 klasy. Zainteresowaniem cieszy się nabór do Technikum Rolniczego. 
Ad.8.
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Pan  Maciej  Biernacki  -  Naczelnik  Wydz.EKZ  poinformował  Zarząd  o  treści  odstąpienia  od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli Ośrodka Zdrowia w Popowie w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.
Ustalenie:

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedstawionego odstąpienia.Ad.9.Sprawy różne.
9.1.Na prośbę p.Gworys Członka Zarządu zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy odbyło się  spotkanie  z  przedstawicielami gminy Wręczyca Wielka w kwestii realizacji inwestycji drogowych. Starosta poinformował, że Dyrektor PZD w Kłobucku jest odpowiedzialny za zorganizowanie spotkania w tej sprawie. Z informacji Dyrektora PZD wynika, że działania zostały podjęte a prace potrwają do końca września br.  
9.2.Wicestarosta  poinformował  o  spotkaniu  z  przedstawicielami  Powiatu  Częstochowskiego  w kwestii  zagospodarowania  wypracowanych przez Powiat  Kłobucki  oszczędności  w związku z realizacją  wspólnego  projektu  pn.  „Poprawa  spójności  komunikacyjnej  poprzez  budowę kluczowych  elementów  sieci  dróg  powiatowych  Subregionu  Północnego”.  Wypracowane stanowisko  będzie  przedmiotem  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Częstochowie.  Kolejnym działaniem będzie podpisanie porozumienia w przedmiotowej sprawie. 
9.3. Członek  Zarządu  p.Józef  Borecki  podniósł  kwestię  stanu  drogi  DK  43  na  odcinku  Krzepice-Kłobuck,  w szczególności  między Kłobuckiem,  a  Waleńczowem.  Droga  ta  jest  w złym  stanie technicznym. Starosta poinformował, iż działania zmierzające do poprawy stanu tej drogi krajowej mają wejść  w  fazę  realizacji  w  bieżącym  roku.  Nie  ma  jednak  pewności,  iż  obejmie  ona  przedmiotowy odcinek drogi. 
9.4.Starosta  poinformował,  iż  osobą  odpowiedzialną  za  organizację  i  przebieg  tegorocznych Dożynek Powiatowych,  z ramienia Zarządu Powiatu,  będzie Wicestarosta. 
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9.5.Starosta poinformował o planowanym na jutro spotkaniu zamykającym działania Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 
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/-/ Małgorzata Gworys 
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