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PROTOKÓŁ NR 66/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 28 sierpnia 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   - WYDZIAŁ FN 

8. MIKOŁAJCZYK HALINA   - WYDZIAŁ OR 

9. WALCZAK STANISŁAW   - WYDZIAŁ EKZ 

 

   

II. PORZĄDEK 66-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
8 sierpnia 2008 r.                          - ref. Starosta 
 

 
3. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 
              - ref. Sekretarz 

 
3.2. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2008 rok                - ref. Jolanta Wierus 

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

Wydz. Fn 
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3.4. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok             - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
3.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I 
półrocze 2008 roku               - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
3.6. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok             - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
3.7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego     - ref. Stanisław Walczak 

Wydz. EKZ 
 
 

4. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych 
dot. oceny stanu uporządkowania dokumentacji przekazanej do szkolnej składnicy akt
                    - ref. Grażyna Brzęczek 

Wydz. Or 
 
5. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Usługi Transportowe – Tomasz Leśkiewicz” z 
siedzibą w Kamyku przy ul. Strażackiej 4 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 „Transport Ciężarowy” – Krzysztof Matyja z 
siedzibą w Wapienniku 113, 42-120 Miedźno w zakresie prawidłowości wykonywania 
transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego rzeczy              - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 
7. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Trans-Mat – Paweł Matyja” z siedzibą w Miedźnie 
przy ul. Ułańskiej 15 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z 
wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy   
              - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 
8. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli w Zespole 
Szkół Nr 3 w Kłobucku w zakresie oceny warunków pracy     

- ref. Halina Mikołajczyk 
Wydz. Or 

 
9. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Popowie – ZOZ Kłobuck w zakresie dostępności i poziomu 
udzielanych świadczeń       - ref. Stanisław Walczak 

Wydz. EKZ 
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10. Prośba Starosty Lublinieckiego o pomoc finansową dla osób, które zostały 
poszkodowane podczas wichury jaka przeszła nad naszym regionem w piątek 15 
sierpnia br.                 - ref. Stanisław Garncarek 

Starosta 
 
11. Prośba Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o dofinansowanie 11 
Ogólnopolskiego Festiwalu „Blues nad Okszą”                    - ref. Henryk Kiepura  

Naczelnik wydz. EKZ 
 
12. Prośba Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o objęcie Patronatem 
regionalnej imprezy pod nazwą „IX Jurajski Festiwal Folklorystyczny” oraz o 
zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów        - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 

 
13. Sprawy różne 
 
 

 
III. USTALENIA z 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
28 sierpnia 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 

2008r. 

 

Ad. 3. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 240/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 
roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 
Sekretarz Powiatu przedstawił wniosek Pani Wiesławy Desperak – Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku o przekazanie nieodpłatnie jednego sprawnego 

komputera stacjonarnego z zasobów tut. Starostwa na rzecz PCPR Kłobuck, uzasadniając 

tym, że jeden z komputerów będący na stanie PCPR uległ uszkodzeniu, a koszt naprawy 

przewyższa 50% wartości całego komputera. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 240/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania składnika 

majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku została podjęta jednogłośnie w 
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obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Staroście 

Kłobuckiemu. 

 

3.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 241/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 
roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2008 rok. 
Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 

− otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Miedźno w wysokości 58.000 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2022S w 

miejscowości Wapiennik 

− otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Miedźno w wysokości 52.000 zł z 

przeznaczeniem na wybudowanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1026S 

(ulica Częstochowska) w Ostrowach  

− dostosowaniem planu wydatków do zmienionego Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego 

− zmniejszeniem kosztów przebudowy drogi Wrzosy – Wilcza Góra o kwotę 

149.739 zł 

− przewidywanymi wyższymi wydatkami związanymi z termomodernizacją 

budynku Komendy Powiatowej PSP 

− zwiększeniem decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o 

kwotę 66.284 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z 

przeprowadzeniem remontu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w 

Kłobucku 

− odłożeniem realizacji termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie na lata 

następne i przesunięciem kwoty 112.901 zł na zadanie polegające na 

modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku 

− przewidywanym niepozyskaniem środków unijnych w 2008 roku z 

przeznaczeniem na termomodernizację szpitali w Kłobucku i Krzepicach 

(zmniejszenie planu dochodów) oraz przystąpieniem do realizacji 

termomodernizacji budynków Szpitala w Kłobucku 

− otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Kłobuck w wysokości 13.000 zł z 

przeznaczeniem na remont Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku – 10.000 zł 

oraz działalność bieżącą Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od 

Alkoholu – 3.000 zł. 
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Ustalenie: 
 Uchwała Nr 241/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian 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. 

 
3.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 242/2008 z dnia 28 sierpnia 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 242/2008 z dnia 28 sierpnia 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. 

 

3.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 243/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego 

Nr FB/I/3011/240/2/08 z dnia 11 lipca br. dotacji celowej w kwocie 20.000 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie 

osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

Ustalenie:   
Uchwała Nr 243/2008 z dnia 28 sierpnia 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. 

3.5. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 244/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 
roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I 
półrocze 2008 roku. 

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 

2008 roku” wraz z załącznikami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Ustalenie:   
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Uchwała Nr 244/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2008 roku została podjęta 

jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

W czasie realizacji powyższego punktu porządku posiedzenia Zarządu Powiatu do sali 

posiedzeń przybył Radny Powiatu Pan Marek Sroka, oznajmiając, że na podstawie 

Statutu Powiatu Kłobuckiego jako Radny ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach 

Zarządu. Przewodniczący Zarządu zapytał w jakiej sprawie – na co nie uzyskał 

odpowiedzi. 

Wobec powyższego Przewodniczący Zarządu – Pan Stanisław Garncarek nie wyraził 

zgody Radnemu na uczestnictwo w posiedzeniu i poprosił o opuszczenie sali przez 

Pana Radnego Srokę. Pan Radny Sroka wyszedł z sali.  

 

3.6. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 245/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odpraw z tytułu redukcji 

zatrudnienia dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 245/2008 z dnia 28 sierpnia 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. 

 
3.7. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 246/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 
roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. 
Pan Stanisław Walczak przedstawił Zarządowi wniosek Pana Piotra Stojka współwłaściciela 

apteki VERIS o zmianę harmonogramu otwarcia aptek w m. Kłobuck i m. Ługi Radły. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2001r. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 

Ustalenie:   
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Uchwała Nr 246/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

kłobuckiego została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 4 
Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku w zakresie wykonania zaleceń 

pokontrolnych dot. oceny stanu uporządkowania dokumentacji przekazanej do szkolnej 

składnicy akt. 

Ad. 5 
Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Usługi Transportowe – Tomasz Leśkiewicz” 

z siedzibą w Kamyku przy ul. Strażackiej 4 w zakresie prawidłowości wykonywania 

transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

rzeczy. 

Ad. 6 
Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Transport Ciężarowy” – Krzysztof Matyja z 

siedzibą w Wapienniku 113, 42-120 Miedźno w zakresie prawidłowości wykonywania 

transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

rzeczy. 

Ad. 7 
Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie „Trans-Mat – Paweł Matyja” z siedzibą w 

Miedźnie przy ul. Ułańskiej 15 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego 

z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

Ad. 8 
Zarząd Powiatu przyjął wystąpienie pokontrolne sporządzone w wyniku kontroli w Zespole 

Szkół Nr 3 w Kłobucku w zakresie oceny warunków pracy. 

 Ustalenie: 

Zagadnienia z zakresu robót inwestycyjnych w szczególności robót budowlanych 

będą rozważane przy tworzeniu budżetu na przyszły rok. 

 

Ad. 9 
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Zarząd Powiatu przyjął wystąpienie pokontrolne sporządzone w wyniku kontroli Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Popowie – ZOZ Kłobuck w zakresie dostępności i poziomu udzielanych 

świadczeń. 

Ad. 10 

Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki przedstawił Zarządowi prośbę Starosty 

Lublinieckiego o pomoc finansową dla osób, które zostały poszkodowane podczas wichury 

jaka przeszła nad naszym regionem w piątek 15 sierpnia br.  

Wniosek został poddany głosowaniu. 

Głosowało 5 członków Zarządu, w tym: 

• Głosów „za” – ………………………oddano 4        

• Głosów „wstrzymujących się” – …. oddano 1 

Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Starosty Lublinieckiego i przeznaczył 

na pomoc finansową dla Gmin w dwóch poszkodowanych Powiatach po 20.000 

złotych i dla Gminy Panki kwotę 5.000 złotych. 

 

Ad. 11 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o dofinansowanie 11 Ogólnopolskiego Festiwalu 

„Blues nad Okszą”. 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Kłobucku i dofinansował 11 Ogólnopolski Festiwal „Blues nad Okszą” w kwocie 

1.500 złotych z przeznaczeniem na organizację. 

 

Ad. 12 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o objęcie Patronatem regionalnej imprezy pod 

nazwą „IX Jurajski Festiwal Folklorystyczny” oraz o zabezpieczenie środków na nagrody dla 

laureatów. 

 Ustalenie: 
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Zarząd przychylił się do prośby Pani Dyrektor i przeznaczył kwotę 1.000 złotych na 

nagrody dla laureatów. 

 

Ad. 13  Sprawy różne. 

Zwrócono uwagę na nie prawne użycie herbu Powiatu Kłobuckiego na materiałach 

promujących Obchody 69 Rocznicy Bitwy Pod Mokrą, gdyż herb nie jest jeszcze 

zatwierdzony. Użycie herbu wymaga zgody Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 66/08 z dnia 28.08.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

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