
Or.VI.0062-69/08       Kłobuck, dn. 18.09.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 69/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 18 września 2008 roku 
 

 
I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI:  
1. GARNCAREK STANISŁAW  - STAROSTA 

2. MINKINA ROMAN    - WICESTAROSTA 

3. KIEPURA HENRYK   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

5. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

6. BIERNACKI MACIEJ    - SEKRETARZ POWIATU 

7. WIERUS JOLANTA   - WYDZ. FN 

8. WAŁĘGA TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. OR 

 

   

II. PORZĄDEK 69-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 68/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
11 września 2008 r.                - ref. Starosta 

 
 
 

3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie skargi Pani Bożeny Szyszki na Starostę Kłobuckiego  

- ref. Tomasz Wałęga 
Naczelnik wydz. Or 

 
3.2. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok 

- ref. Jolanta Wierus 
Wydz. Fn 

 
4. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok               - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
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4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok            - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do 
przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych             - ref. Sekretarz 
 
 
5. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Firma Handlowo-Transportowo-Usługowa „SEB-
KAR” Karolina Kurek z siedzibą w Przystajni przy ul. Nowej 51 w zakresie prawidłowości 
wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego rzeczy               - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 
6. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Usługi Transportowe” Krzysztof Dobosz z siedzibą 
w Złochowicach przy ul. Długiej 47 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 
drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 

- ref. Ilona Lis 
Wydz. KT 

 
7. Informacja dotycząca uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie 
stanowiących własności skarbu państwa na terenie powiatu kłobuckiego        

- ref. Jerzy Bardziński 
Naczelnik wydz. ROŚ 

 
8. Prośba Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Parzymiechach o wsparcie finansowe na organizację XXX Trzeźwościowego 
Biegu Jesiennego im. Red. T. Hoppera             - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 
 

8. Sprawy różne. 
 
 

 
 
III. USTALENIA z 69-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
18 września 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 69-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 68/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 września 

2008r. 
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Ad. 3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie skargi Pani Bożeny Szyszki na Starostę Kłobuckiego. 
W dniu 11 września 2008 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 

Kłobucku, na którym została rozpatrzona skarga Pani Bożeny Szyszki z dnia 5 maja 2008 

roku na Starostę Kłobuckiego. 

Komisja po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w skardze oraz w oparciu o przedstawione 

informacje uznała skargę za nieuzasadnioną ponieważ nie dotyczyła działalności Starostwa, 

organów Powiatu i jego jednostek organizacyjnych. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
skargi Pani Bożeny Szyszki na Starostę Kłobuckiego. 
(Pan Starosta wstrzymał się od głosu). 

 

3.2. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

W uchwale proponuje się:  

1. zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia 
o kwotę 78.000 zł z tytułu przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic 
między regionami”. W ramach programu planuje się pozyskać z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 78.000 zł, która stanowić 
będzie dofinansowanie do zadania polegającego na dobudowie urządzeń do 
transportu pionowego osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 2 w 
Kłobucku, Gminnym Ośrodku Zdrowia we Wręczycy Wielkiej i Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Miedźnie. Wysokość środków własnych na realizację projektu, 
zabezpieczona w planie finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej wynosi 120.931 zł. 

2. zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej o kwotę 26.000 zł z tytułu udzielenia przez gminy 
Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Hutce. Gminy dofinansowały zakup samochodów w 
następujących kwotach: 

♦ gmina Kłobuck – 4.200 zł 

♦ gmina Krzepice – 2.000 zł 

♦ gmina Przystajń – 3.000 zł 

♦ gmina Panki – 1.800 zł 

♦ gmina Popów – 3.000 zł 

♦ gmina Lipie – 1.200 zł 
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♦ gmina Opatów – 3.600 zł 

♦ gmina Wręczyca Wielka – 3.600 zł 

♦ gmina Miedźno – 3.600 zł. 

Zarząd Powiatu przeznaczył na dofinansowanie zakupu samochodów z rezerwy 
ogólnej kwotę 14.000 zł. 

3. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej o kwotę 533.141 zł z tytułu pozyskania środków z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Nowe umiejętności i 
kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego”. 
Celem programu jest zwiększenie integracji społecznej i świadomości społecznej 
osób niepełnosprawnych. W ramach programu planuje się sfinansować m.in. 
organizację turnusu rehabilitacyjnego dla 60 osób niepełnosprawnych, organizację 
plenerów – malarstwo, rzeźba, fotografia, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą i 
doradcą zawodowym, opracowanie i druk kalendarza z reprodukcjami prac 
plastycznych uczestników projektu, wydatki bieżące związane z obsługą projektu tzn. 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakup 
papieru, koszty rozmów telefonicznych, zakup drukarki, kserokopiarki, 
oprogramowania, materiałów biurowych, itp. Program będzie realizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 

4. zmniejszyć plan przychodów z tytułu uzyskania wolnych środków za 2007 rok o kwotę 
1 zł. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania planu do aktualnej 
interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej, według której plan przychodów 
osiągnięty z tego tytułu należy zaokrąglać w dół do pełnych złotych. W związku z 
powyższym proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w Starostwie 
Powiatowym. 

5. w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów 
dokonać zmian w odpowiednich załącznikach do uchwały Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

 
Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

 

 
 

Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przekaże Przewodniczącemu Rady Powiatu 
celem uwzględnienia ich w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w 
Kłobucku. 
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Ad. 4. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 252/2008 z dnia 18 września 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok. 

Zmian dokonuje się w związku z: 

♦ dostosowaniem planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
dla pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku 

♦ dostosowaniem planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Zespole 
Szkół w Waleńczowie 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/297/2/08 z dnia 26 
sierpnia br. dotacji celowej w kwocie 4.100 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania 
Handlowi Ludźmi na lata 2007 – 2008 – dofinansowanie działalności bieżącej 
ośrodka interwencji kryzysowej 

♦ dostosowaniem planu wydatków bieżących do faktycznych potrzeb w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku. 

 
Ustalenie: 
 Uchwała Nr 252/2008 z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie 

oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok została 

podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
 
4.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 253/2008 z dnia 18 września 2008 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.  
Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 253/2008 z dnia 18 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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4.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 254/2008 z dnia 18 września 2008 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do 
przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) wyznacza się Starostwo Powiatowe w 

Kłobucku – Wydział Inwestycji i Rozwoju, do przeprowadzania postępowań i udzielania 

zamówień publicznych w stosunku do Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu z 

wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 254/2008 z dnia 18 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzania postępowań i udzielania 

zamówień publicznych została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu 

Powiatu.  

 

 

Ad. 5 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Firma Handlowo-Transportowo-Usługowa 

„SEB-KAR” Karolina Kurek z siedzibą w Przystajni przy ul. Nowej 51 w zakresie 

prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego rzeczy. 

 

Ad. 6 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Usługi Transportowe” Krzysztof Dobosz z 

siedzibą w Złochowicach przy ul. Długiej 47 w zakresie prawidłowości wykonywania 

transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

rzeczy.  

 

Ad. 7 

Pan Jerzy Bardziński – Naczelnik wydziału ROŚ przedstawił Zarządowi informację dotyczącą 

uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności skarbu 

państwa na terenie powiatu kłobuckiego. 
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Wyjaśnił, iż plany sporządzane na okres 10 lat utraciły ważność, co pociąga za sobą 

konieczność sporządzenia ich na nowo. 

Dodał, że istnieje możliwość otrzymania 80 % dotacji do kosztów ich sporządzenia z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Ze względów praktycznych zaproponował złożyć wniosek do WFOŚiGW w dwa kolejne lata 

tj.: 

• w 2008 roku na realizację zadania w 2009 roku dla gmin: Krzepice, Opatów, Lipie i 

Popów o łącznej powierzchni lasów 2882 ha, oraz 

• w 2008 roku na realizację zadania w 2010 roku dla gmin: Przystajń, Panki, Wręczyca 

Wielka, Kłobuck i Miedźno o łącznej powierzchni lasów 2563 ha. 

W pierwszym przypadku zachodzi konieczność wydatkowania w 2009 roku kwoty 172.920 zł 

z tego 34.581 zł z budżetu Powiatu i 138.336 zł z dotacji WFOŚiGW w Katowicach, 

natomiast w 2010 roku kwoty 135.780 zł, z tego 30.756 zł z budżetu Powiatu i 123.024 zł z 

dotacji WFOŚiGW w Katowicach. 

Ustalenie: 
Zobowiązano Wydział ROŚ do uzgodnienia procedury przetargowej z Wydziałem IR 

tut. Starostwa oraz wprowadzenie „Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 

nie stanowiących własności skarbu państwa na terenie powiatu kłobuckiego” do 

wieloletniego planu inwestycyjnego. 

 

Ad. 8 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach 

o wsparcie finansowe na organizację XXX Trzeźwościowego Biegu Jesiennego im. Red. T. 

Hoppera. 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej przy Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach i 

przeznaczył kwotę 500 złotych na nagrody rzeczowe. 
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Ad. 9 Sprawy różne. 

1. Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ ponownie przedstawił Zarządowi 

wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku o zwiększenie o ½ etatu 

zatrudnienia na stanowisku pedagoga szkolnego. 

Ustalenie: 

Zarząd Pozytywnie ustosunkował się do prośby Pani Dyrektor zaznaczając tym 

samym, ażeby zwiększenie o ½ etatu obejmowało pełny zakres godzin pracy 

pedagoga szkolnego w ciągu dnia tzn. od godziny 8:00 - 19:00. 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – Członkowie 

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 69/08 z dnia 18.09.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 
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