
Or.VI.0062-65/08       Kłobuck, dn. 08.08.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 65/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 8 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. KWIATKOWSKA ANNA   - WYDZIAŁ FN 

7. KRUPA MAŁGORZATA   - NACZELNIK WYDZ. AB 

 

   

II. PORZĄDEK 65-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 64/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
31 lipca 2008 r.                 - ref. Starosta 
 

 
3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok 

  - ref. Anna Kwiatkowska 
Wydz. Fn 

 
3.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu      - ref. Anna Kwiatkowska 

Wydz. Fn 
 

4. Informacja dotycząca wniosku Burmistrza Kłobucka o wydanie opinii w sprawie 
lokalizacji drogi gminnej ul. Hallera i ul. Sienkiewicza w Kłobucku- ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik wydz. AB 
 
5. Informacja dotycząca wniosku Burmistrza Kłobucka o wydanie opinii w sprawie 
koncepcji lokalizacyjnej pasa dróg gminnych ul. Zamiany i ul. Spadkowej w m. Libidza 

- ref. Małgorzata Krupa 
Naczelnik wydz. AB 

 

 1



6. Informacja dotycząca wniosku Wójta Gminy Lipie w sprawie uzgodnienia załączonego 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego w m. Troniny - ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik wydz. AB 
 

7. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przedsiębiorstwa o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Zdzisław Słomian, Danuta Słomian, Jacek Słomian, spółka jawna „DREWKOP” z 
siedzibą w Krzepicach, ul. Magreta 4 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 
drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 

- ref. Ilona Lis 
Wydz. KT 

 
8. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przedsiębiorstwa o nazwie Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „TRANS-
DREW” s.c. Zbigniew Dondela, Andrzej Wester z siedzibą w Rębielicach Królewskich, ul. 
Sabaty 4, 42-110 Popów w zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z 
wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - ref. Ilona Lis 

Wydz. KT 
 
9. Prośba Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku o sfinansowanie części kosztów udziału 
uczniów w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w Berlinie, stanowiącym część 
projektu „Od wirtualnej do kulturalnej wymiany”              - ref. Starosta 
 
 
10. Prośba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Klubu Pamięci Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii w Miedźnie o dofinansowanie Rajdu Pamięci w ramach Obchodów Rocznicy 
Września 1939r. pod Mokrą             - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 

11. Sprawy różne 
 
 

 
III. USTALENIA z 65-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
8 sierpnia 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 65-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 64/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2008r. 

 

Ad. 3. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

W uchwale proponuje się:  

1. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność 
o kwotę 58.000 zł z tytułu udzielenia przez gminę Miedźno pomocy finansowej z 
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przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2022S w 
miejscowości Wapiennik  

2. zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i 
łączność o kwotę 52.000 zł z tytułu udzielenia przez gminę Miedźno pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na wybudowanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 
1026S (ulica Częstochowska) w Ostrowach 

3. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 
60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.643.671 zł celem dostosowania do 
zmienionego WPI oraz Planu Zadań Majątkowych 

4. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 
60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z:  

• zmniejszeniem planowanych wydatków związanych z przebudową drogi 
Wrzosy – Wilcza Góra o kwotę 149.739 zł 

5. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na 
termomodernizację budynku Komendy Powiatowej PSP. Planowano na tę inwestycję 
kwotę 560.000 zł, jednak w związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami w tym 
zakresie (konieczność ogłoszenia 2 przetargu i zwiększenia kosztu robót) proponuje 
się zwiększyć plan do kwoty 700.000 zł, z czego 191.060 zł będzie zabezpieczone z 
dochodów własnych, a 508.940 zł z kredytu. 

6. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia oraz plan 
wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu zwiększenia przez 
Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 66.284 zł z 
przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku 

Ogółem wysokość subwencji oświatowej wyniesie po zwiększeniu 12.476.574 zł. 
Przewidywany koszt remontu sali gimnastycznej wynosi 470.961 zł – zostanie on 
sfinansowany z dochodów własnych w wys. 404.677 zł oraz zwiększenia subwencji – 
66.284 zł. 

7. zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę 750.000 zł oraz zmniejszyć plan 
wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 96.487 zł w związku 
z odstąpieniem w 2008 roku od termomodernizacji Szpitala Rejonowego w 
Krzepicach oraz przewidywanymi wydatkami związanymi z przeprowadzeniem I 
etapu termomodernizacji budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku w wys. 
1.328.513 zł.  

W budżecie na 2008 rok zaplanowano termomodernizację budynków Szpitali w Kłobucku 
i w Krzepicach na łączną kwotę 1.500.000 zł, z czego 250.000 zł z dochodów własnych, 
750.000 zł z dochodów w ramach RPO oraz 500.000 zł kredytu. 
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Po proponowanej zmianie, czyli zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 96.487 zł, 
plan na termomodernizację Szpitala w Kłobucku – Etap I wyniesie 1.328.513 zł, z czego 
175.000 zł zostanie zabezpieczone z dochodów własnych, a 1.153.513 zł z kredytu. 
Natomiast na termomodernizację Szpitala w Krzepicach planuje się wydatkować 75.000 
zł w 2008 roku i 2.754.636 zł w 2009 roku. 

8. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 
kwotę 13.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Kłobuck 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 

9. zwiększyć plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 70.000 zł w związku z 
dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu z przeznaczeniem na 
wykonanie rejestru budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali dla gminy 
Przystajń 

Plan funduszy celowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

10. 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. 

 
 
3.2. w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

W uchwale proponuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie następujących inwestycji: 

• termomodernizację budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku w wysokości 
1.153.513 zł ( koszty ogółem – 1.366.333 zł) 

• termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kłobucku w wysokości  508.940 zł ( koszty ogółem – 700.000 zł ). 

 

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. 
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Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zaciągnięcia kredytu. 

 
Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przekaże Przewodniczącemu Rady Powiatu 
celem uwzględnienia jej w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 
 

 

Ad. 4, 5 i 6 
Pani Małgorzata Krupa – Naczelnik wydziału AB przedstawiła Zarządowi wniosek Burmistrza 

Kłobucka o wydanie opinii w sprawie lokalizacji drogi gminnej ul. Hallera i ul. Sienkiewicza w 

Kłobucku i wniosek o wydanie opinii w sprawie koncepcji lokalizacyjnej pasa dróg gminnych 

ul. Zamiany i ul. Spadkowej w m. Libidza oraz wniosek Wójta Gminy Lipie w sprawie 

uzgodnienia załączonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego w m. Troniny, 

informując jednocześnie członków, iż na podstawie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym Zarząd Powiatu nie musi wydawać takiej opinii. 

W przypadku braku odpowiedzi dot. wydania opinii wnioskodawca traktuje zaistniałą sytuację 

jako nie budzącą zastrzeżeń. 

 Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosków uzasadniając, iż nie budzą 

żadnych zastrzeżeń. 

Zobowiązał Panią Naczelnik Krupę do krótkiej odpowiedzi w formie pisemnej na 

złożone wnioski.  

Ad. 7 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli przedsiębiorstwa o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe Zdzisław Słomian, Danuta Słomian, Jacek Słomian, spółka jawna „DREWKOP” z 

siedzibą w Krzepicach, ul. Magreta 4 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 

drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

Ad. 8 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego 

w wyniku kontroli przedsiębiorstwa o nazwie Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy 

„TRANS-DREW” s.c. Zbigniew Dondela, Andrzej Wester z siedzibą w Rębielicach 
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Królewskich, ul. Sabaty 4, 42-110 Popów w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 

drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

Ad. 9 

Pan Starosta przedstawił członkom Zarządu prośbę Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku o 

sfinansowanie części kosztów udziału uczniów w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w 

Berlinie, stanowiącym część projektu „Od wirtualnej do kulturalnej wymiany”. 

 Ustalenie: 
Zarząd przychylił się do prośby Pana Dyrektora i przeznaczył na pokrycie części 

kosztów udziału uczniów w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w Berlinie, 

stanowiącym część projektu „Od wirtualnej do kulturalnej wymiany” w kwocie 2.500 

złotych. 

Zarząd zobowiązał Dyrektora do złożenia sprawozdania z uczestnictwa w 

Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w Berlinie. 

Ad. 10 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego, Klubu Pamięci Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie o 

dofinansowanie Rajdu Pamięci w ramach Obchodów Rocznicy Września 1939r. pod Mokrą.

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby i przeznaczył na konsumpcję dla 

jeźdźców i weteranów Rajdu Pamięci w ramach Obchodów Rocznicy Września 1939r. 

pod Mokrą kwotę 1.000 złotych. 

 

Ad. 11  Spraw różnych nie było. 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – Członkowie 

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 65/08 z dnia 08.08.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

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