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PROTOKÓŁ NR 64/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 31 lipca 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. WAŁĘGA TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. Or  

7. BUKALSKA KRYSTYNA   - Z-CA GŁ. KSIĘGOWEGO 

8. KACPERCZYK WITOLD   - NACZELNIK WYDZ. GKN 

9. PUŁKA TADEUSZ    - DYREKTOR PZD KŁOBUCK 

10. DESPERAK WIESŁAWA   - KIEROWNIK PCPR KŁOBUCK 

11. NOWAK MARIAN    - DYREKTOR ZOZ 

12. NOWAK TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. SOK 

13. SZYMANEK MAŁGORZATA  - DYREKTOR PUP 

 

 

   
II. PORZĄDEK 64-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 
- ref. Starosta 

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 63/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
15 lipca 2008 r.                 - ref. Starosta 
 

 
3. PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W KŁOBUCKU zmieniającej uchwałę          
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni 
specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ             – ref. Marian Nowak 

              Dyrektor ZOZ 
 
 
 



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. Krystyna Bukalska 

  Z-ca gł. Księgowego 
 

4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów              
i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na rok 2008.    – ref. Krystyna Bukalska 

Z-ca gł. księgowego  
 
4.3. w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za           
2 kwartały 2008 roku”.         – ref. Krystyna Bukalska 

  Z-ca gł. księgowego 
 

4.4. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie 
Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych        – ref. Tadeusz Pułka 

               Dyrektor PZD  
        

4.5. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 
- ref. Małgorzata Szymanek 

 Dyrektor PUP 
 

4.6. w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku”              - ref. Marian Nowak  

         Dyrektor ZOZ  
 
4.7.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samochodu 
osobowego marki Polonez Caro               - ref. Tadeusz Pułka 

          Dyrektor PZD   
 

5. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli działalności Stowarzyszenia „Szkoła w Węglowicach” w zakresie zgodności               
z prawem i postanowieniami statutu.               – ref. Tomasz Nowak 

Naczelnik Wydziału SOK 
 

6.  Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przeprowadzonej w  P.P.U.H. DEMEX Zygmunt Depta z siedzibą                        
w Truskolasach, ul. Opolska 18 w zakresie prawidłowości wykonania transportu 
drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy            
i osób.                         – ref. Ilona Lis 

 z-ca Naczelnika Wydziału KT 
 

7. Prośba o udostępnienie dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.                                    – ref. Wiesława Desperak 

                                                                                                Kierownik PCPR 
     

8. Prośba Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Nr 16 w Kłobucku o wsparcie finansowe w wysokości 500 zł na 
pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystości obchodów Święta Wojska 
Polskiego.               – ref. Henryk Kiepura   

Naczelnik Wydziału EKZ 
 
 
 



9.  Gospodarowanie nieruchomościami przez Powiatowe jednostki organizacyjne w 
okresie sprawozdawczym I półrocze 2008 r.     – ref. Naczelnik Wydziału GKN 

Witold Kasperczyk 
 

10. Sprawozdanie z zagospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego w 
okresie I półrocza 2008 roku.       – ref. Naczelnik Wydziału GKN 

Witold Kasperczyk 
 

11. Sprawy różne 
 
 
 
 

 
III. USTALENIA z 64-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
31 lipca 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 64-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 63/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2008r. 

 

 

Ad. 3. Zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej 
poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ. 
W związku z brakiem podmiotów zainteresowanych przejęciem świadczeń zdrowotnych 

udzielanych dotychczas przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu 

Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5A, z siedzibą przy ul. 

Rómmla 4A świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień będzie nadal udzielał 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w ramach przedmiotowej poradni. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację 

poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.  

 
 

Projekt przedmiotowej uchwały Starosta przekaże Przewodniczącemu Rady Powiatu 
celem uwzględnienia jej w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 
 
 



Ad. 4. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 233/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku 
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok. 
Zmian w budżecie  i układzie wykonawczym dokonuje się w związku z : 

- zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/318/08 z dnia 15 lipca br. dotacji 

celowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac z zakresu aktualizacji 

i modernizacji operatu Ewidencji Gruntów i Budynków, 

- dokonaniem zakupu i wymiany centrali telefonicznej dla potrzeb Powiatowego Urzędu 

Pracy ze środków Funduszu Pracy i koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących, 

- przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie wynagrodzeń  Pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy biorących udział w projekcie „Wspólnie do celu”  (do projektu 

przystąpił pracownik PUP z wynagrodzeniem wyższym, niż zakładano wcześniej dla całkiem 

nowych osób), 

Zmian w układzie wykonawczym dokonuje się w związku z : 

- koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Domu 

Dziecka w Kłobucku, 

- niższymi aniżeli wcześniej planowano wydatkami związanymi z remontem pomieszczeń 

wynajmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i niższymi kosztami 

szkolenia dotyczącego archiwizacji dokumentów elektronicznych oraz planowanymi 

wyższymi potrzebami w zakresie usług telekomunikacyjnych.  

 Ustalenie: 
 Uchwała Nr 233/2008 z dnia 31 lipca 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 234/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów               
i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na rok 2008.  
Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 234/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na rok 2008 została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 



4.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 235/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku 
w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2 
kwartały 2008 roku”. 
Zarząd przyjął „Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2 kwartały 2008 

roku” stanowiącą załącznik do w/w uchwały. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 235/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o 

wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2 kwartały 2008 roku” została podjęta 

jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku. 

 
4.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 236/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku 
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie 
Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych. 
Na podstawie wniosku złożonego przez Urząd Miejski w Kłobucku Powiatowy Zarząd Dróg w 

Kłobucku pozytywnie zaopiniował zaliczenie dróg położonych na terenie Gminy Kłobuck do 

kategorii dróg gminnych i zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg 

gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zaciągnięciu opinii właściwego 

zarządu powiatu. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 236/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o 

zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg 

gminnych została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

4.5. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 237/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku 
zmieniającą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku wprowadza się  

następujące zmiany: 

1/ w §17 „a” 

a) ust.1 pkt.1 ppkt. ł otrzymuje brzmienie: 

 „ł”/ obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób poszukujących pracy a w 

szczególności osób niepełnosprawnych 



Zmiana w §17 „a” wynika z potrzeby uzupełnienia punktu dotyczącego obsługi osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku w szczególności osób bezrobotnych niepełnosprawnych 

o osoby poszukujące pracy.   

2/ w §23      

„1/ Dyrektor PUP lub Zastępca a w razie nieobecności Dyrektora PUP i Zastępcy inna 

osoba upoważniona.” 

Zmiana w § 23 wynika z potrzeby rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do podpisywania 

dokumentów obrotu pieniężnego i materiałowego oraz innych dokumentów o charakterze 

rozliczeniowym.  

Ustalenie: 
Uchwała Nr 237/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku zmieniająca Regulamin 

Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku została podjęta jednogłośnie 

w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 

 
4.6. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 238/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku 
w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku”. 
Realizacja planu finansowego w I półroczu 2008 roku zamknęła się stratą w wysokości 

289 568,45. Na powstanie straty niewątpliwy wpływ ma fakt braku rozliczenia z NFZ 

kontraktów za okres maj-czerwiec, dotyczących Specjalistki, Zdrowia Psychicznego i 

Rehabilitacji. Stan taki spowodowany został następującymi czynnikami: 

- w dniu 30.04.2008r. wygasły kontrakty 3-letnie, 

- od 01.05 obowiązują nowe umowy, ale wprowadzanie danych dla NFZ możliwe było 

dopiero po 20.05.2008r., 

- wprowadzanie danych niezbędnych do rozliczenia przez NFZ kontraktów odbywa się w 

chwili obecnej z zaangażowaniem wielu pracowników. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 238/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki zdrowotnej za I półrocze 

2008 roku” została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

 

 



4.7. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 239/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej samochodu 
osobowego marki Polonez Caro. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Kłobucku z wnioskiem 

o pozwolenie na sprzedaż w formie bezprzetargowej samochodu osobowego marki Polonez 

Caro Nr rej. SKL J303, rok prod. 1994 – będącego w dyspozycji Kierownika Obwodu 

Drogowego Nr 2 w Przystajni. Wartość samochodu w oparciu o ocenę techniczną 1161,00zł.  

Zakupem samochodu zainteresowany jest jeden oferent. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 239/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze bezprzetargowej samochodu osobowego marki Polonez Caro została 

podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

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

w wyniku kontroli Stowarzyszenia „Szkoła w Węglowicach” z/s w Węglowicach, kontrola 

problemowa dotycząca – działalności Stowarzyszenia w zakresie zgodności z prawem i 

postanowieniami statutu. 

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

w wyniku kontroli w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „DEMEX” 

Zygmunt Depta z siedzibą w Truskolasach, ul. Opolska 18, kontrola w zakresie 

prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego rzeczy i osób. 

Ad. 7 
Pani Wiesława Desperak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwróciła się 

do Zarządu z prośbą o udostępnienie dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. W jednostce obecnie pracuje 9 osób. Zatrudnienie w I półroczu 

br. wzrosło o 2 etaty. W pomieszczeniach obsługiwani są klienci dotknięci różnego rodzaju 

dysfunkcją, nie jest więc możliwe zachowanie prywatności w kontakcie z takimi osobami. 

Ponadto w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej wymagane jest zorganizowanie biura projektu.  

 

 



 Ustalenie: 

Zarząd zobowiązał Oddział Administracyjno – Gospodarczy do przygotowania w 

terminie 2-3 tygodni wstępnych propozycji dotyczących adaptacji przedmiotowych 

pomieszczeń. Informacja powinna zawierać m.in. dane na temat warunków 

technicznych jakie mają być spełnione, przewidywanych kosztach, lokalizacji.    

 

Ad. 8 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ przedstawił Zarządowi Prośbę Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Nr 16 w 

Kłobucku o wsparcie finansowe w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów związanych z 

organizacją uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego.      

 Ustalenie: 

Zarząd przychylił się do Prośby Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów Politycznych Koło Nr 16 w Kłobucku o wsparcie finansowe w 

wysokości 500 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystości 

obchodów Święta Wojska Polskiego.   

   

Ad. 9 

Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik wydziału GKN przedstawił Zarządowi sprawozdanie z 

gospodarowania nieruchomościami przez Powiatowe jednostki organizacyjne w okresie 

sprawozdawczym I półrocze 2008. 

Ustalenie:                    
Zarząd przyjął sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami przez Powiatowe 

jednostki organizacyjne w okresie sprawozdawczym I półrocze 2008. 

 

Ad.10 

Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik wydziału GKN przedstawił Zarządowi sprawozdanie z 

gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego w okresie I półrocza 2008 roku. 

Ustalenie:                    
Zarząd przyjął sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu 

Kłobuckiego w okresie I półrocza 2008roku. Zobowiązano Naczelnika Wydziału GKN 



do przekazania sprawozdania na Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. 

  

Ad. 11 

Spraw różne. 
Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik wydziału GKN zobowiązał się przedstawić na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu informację dotyczącą opłat za umieszczanie reklam (na przykładzie 

miasta Częstochowa). 

 
 
 
 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 64/08 z dnia 31.07.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

 

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