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PROTOKÓŁ NR 63/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 15 lipca 2008 roku 
 

 
I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI:  
1.  MINKINA ROMAN    - WICESTAROSTA 

2. KIEPURA HENRYK   - CZŁONEK ZARZĄDU 

3. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4.  WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

5. BIERNACKI MACIEJ    - SEKRETARZ POWIATU 

6. BUKALSKA KRYSTYNA   - Z-CA GŁ. KSIĘGOWEGO 

7. KACPERCZYK WITOLD   - NACZELNIK WYDZ. GKN 

8. PUŁKA TADEUSZ    - DYREKTOR PZD KŁOBUCK 

9. DESPERAK WIESŁAWA   - KIEROWNIK PCPR KŁOBUCK 

10. TRZEPIZUR BOŻENA   - W/Z DYREKTORA ZS NR 1  

 

   

II. PORZĄDEK 62-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Wicestarosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 62/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
3 lipca 2008 r.         - ref. Wicestarosta 
 

 
3. PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla 
Powiatu Kłobuckiego w 2008 roku     - ref. Wiesława Desperak 

Kierownik PCPR 
 
4. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do realizacji projektu w ramach 
Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie       - ref. Wiesława Desperak 

Kierownik PCPR 
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4.2. w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielony 
Wierzchołek Śląska”              - ref. Sekretarz 

 
4.3. w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego         - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 
4.4. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok         - ref. Krystyna Bukalska 

Z-ca gł. księgowego 
 
4.5. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

- ref. Krystyna Bukalska 
Z-ca gł. księgowego 

 
4.6. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie dróg publicznych położonych na terenie 
Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych            - ref. Tadeusz Pułka 

Dyrektor PZD Kłobuck 
 

 
5. Harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie gospodarki finansowej 
wynikających z wystąpienia pokontrolnego za 2006 rok           - ref. Tadeusz Pułka 

Dyrektor PZD Kłobuck 
 
6. Harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie gospodarki finansowej 
wynikających z wystąpienia pokontrolnego za 2007 rok           - ref. Tadeusz Pułka 

Dyrektor PZD Kłobuck 
 

7. Informacja o odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli Stowarzyszenia – Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w zakresie oceny realizacji zadania publicznego pn. „Strażak-Ratownik-Patriota”-cykl 
szkoleń, spotkań i konkursów o tematyce patriotyczno-pożarniczej 

- ref. Urszula Kotowicz 
Wydz. EKZ 

 
8. Prośba Pana Witolda Kacperczyka - Naczelnika Wydziału GKN o zajęcie przez Zarząd 
stanowiska w sprawie wykonania remontu dachu budynku mieszkalnego w Pankach przy 
ul. 1-go Maja 11 na wniosek Wioletty Pilarz i Michała Kryściaka oraz współudziału w 
kosztach zgodnie z posiadanym udziałem we współwłasności nieruchomości 

- ref. Witold Kacperczyk 
Naczelnik wydz. GKN 

 
9. Wniosek Dyrektora ZS Nr 2 w Kłobucku o zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia na 
stanowisku pedagoga szkolnego z dniem 1 września 2008r.            - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 
10. Prośba Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o sfinansowanie ze środków Starostwa zajęć 
wychowania fizycznego na krytym basenie w zakresie nauki pływania dla 10 klas 
pierwszych w roku szkolnym 2008/2009            - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 
11. Prośba Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia w 
księgowości               - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
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12. Prośba Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o przyznanie etatów obsługi (1 etat portiera i ½ 
etatu sprzątaczki)               - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 

 
13. Sprawy różne 
 
 

 
III. USTALENIA z 63-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
15 lipca 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 63-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 62/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2008r. 

 

 

Ad. 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2008 roku. 
W trakcie realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

zaistniała potrzeba zwiększenia środków przypadających na rehabilitację społeczną tj. 

turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych o kwotę 33.775zł. 

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego” realizowanego w ramach EFS, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie środki w wys. 

33.050 złotych będą stanowiły (10,5%) wkładu własnego, natomiast kwota 725 złotych 

przeznaczona będzie na dofinansowanie do turnusu osobie, której stan zdrowia znacznie 

pogorszył się. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2008 roku. 
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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 227/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku 
w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do realizacji projektu w ramach 
Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie. 
Powiat Kłobucki przystępuje do realizacji projektu systemowego pt. „Nowe umiejętności i 

kwalifikacje szansą dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego” i gwarantuje 

zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII, Działanie 

7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez okres 

trwania projektu w wysokości 10,5 % własnej alokacji przyznanej w danym roku. 

 Ustalenie: 
 Uchwała Nr 227/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu 

Kłobuckiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie 

uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

4.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 228/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku 
w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielony 
Wierzchołek Śląska”. 
Na podstawie § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Kłobuckiego uchwalonego uchwałą Nr 8/III/98 

Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Kłobuckiego (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998 roku, Nr 26, poz. 273 z późn. 

zm.) postanawia się podjąć współpracę w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

(LGD) „Zielony Wierzchołek Śląska” skupiającego przedstawicieli samorządu, organizacji 

pozarządowych, instytucji, firm, przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk 

działających na rzecz rozwoju obszaru partnerskiego działania tj. obszaru 8 gmin powiatu 

kłobuckiego: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Panki, Popów, Przystajń, Opatów, Wręczyca Wielka. 

Na przedstawicieli w stowarzyszeniu desygnuje się: 

- Macieja Biernackiego, 

- Jerzego Bardzińskiego. 
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Ustalenie:   
Uchwała Nr 228/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie współpracy ze 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielony Wierzchołek Śląska” 

została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie 

uchwały powierza się Maciejowi Biernackiemu i Jerzemu Bardzińskiemu. 

 

4.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 229/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku 
w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 99/XV/2008 

Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok z późniejszymi zmianami, przyznaje się dotację w kwocie 5.000 

złotych na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych organizowanych w dniu 24 sierpnia 

br. w Pankach. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 229/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, 

Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 
4.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 230/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku 
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok. 

Zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększonymi potrzebami w zakresie opłat sądowych dla nieruchomości 
powiatowych i Skarbu Państwa 

• planowanym zakupem materiałów do remontu budynku oficyny przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Kłobucku (odgrzybienia, izolacji, częściowego ocieplenia) 

• planowanymi wyższymi wydatkami związanymi z ubezpieczeniem mienia w 
Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku 

• koniecznością wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – 
zgodnie z wyrokiem Sądu – dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku 
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koniecznością wykonania pieczątek w związku ze zmianami organizacyjnymi w Powiatowym 

Urzędzie Pracy oraz wymogami przepisów unijnych określających wzór pieczęci 

stosowanych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków dochodów własnych funkcjonujących przy 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku polegających na: 

− zwiększeniu § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.200 

zł 

− zwiększeniu § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł 

− zwiększeniu § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 53 zł 

− zmniejszeniu § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej o kwotę 2.753 zł. 

Zmian dokonuje się celem zakupu wody mineralnej dla pracowników oraz dofinansowania 

zakupu okularów korekcyjnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu środków 

czystości, zapłatę podatku od nieruchomości. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 230/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok została podjęta 

jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
4.5. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 231/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku 
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami 

związanymi z promocją Powiatu. 
Ustalenie:   
Uchwała Nr 231/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i w 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z 

częściowym podziałem rezerwy ogólnej została podjęta jednogłośnie w obecności 4 

członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w 

Kłobucku. 
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4.6. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 232/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku 
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie 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 232/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o 

zaliczenie dróg publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg 

gminnych została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 5 
Zarząd Powiatu zaakceptował harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z 

przeprowadzonej kontroli problemowej gospodarki finansowej za 2006 rok w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Kłobucku zreferowany przez p. Tadeusza Pułkę – Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku. 

Ad. 6 
Zarząd Powiatu zaakceptował harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z 

przeprowadzonej kontroli problemowej gospodarki finansowej za 2007 rok w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Kłobucku zreferowany przez p. Tadeusza Pułkę – Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku. 

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

w wyniku kontroli Stowarzyszenia – Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w zakresie oceny realizacji zadania publicznego pn. „Strażak-Ratownik-

Patriota”- cykl szkoleń, spotkań i konkursów o tematyce patriotyczno-pożarniczej. 

Ad. 8 
Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik wydziału GKN zwrócił się do Zarządu z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie wykonania remontu dachu budynku mieszkalnego w Pankach przy ul. 

1-go Maja 11 na wniosek Wioletty Pilarz i Michała Kryściaka oraz współudziału w kosztach 

zgodnie z posiadanym udziałem we współwłasności nieruchomości. 
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Wyjaśnił, iż wg kosztorysu załączonego przez wnioskodawców roboty remontowe dotyczą 

wymiany rynien na budynku mieszkalnym, obróbki kominów i malowanie dachu – co stanowi 

łącznie z robocizną koszt 7.400 złotych. 

Wg kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Wydział Inwestycji i Rozwoju tut. 

Starostwa w/w roboty budowlane określono na wartość kosztorysową robót na kwotę 

7.585,91 zł netto, co z uwzględnieniem podatku VAT wynosi 9.254,81 zł. 

Na działce nr 439/13 w Pankach Powiat Kłobucki posiada współwłasność lokalu 

mieszkalnego Nr 2 oraz współudział w 253591/100000 cz. w gruncie i częściach wspólnych 

budynku.  

 Ustalenie: 

Zarząd wyraził zgodę na współudział w kosztach remontu dachu budynku 

mieszkalnego. 

Zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do przeprowadzenia wizji w terenie w celu 

ustalenia czy Pani Mazur użytkująca część lokalu należącego do Powiatu posiada 

nieruchomość pełniącą funkcję mieszkalną. 

Ad. 9 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ przedstawił Zarządowi wniosek Dyrektora ZS 

Nr 2 w Kłobucku o zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia na stanowisku pedagoga szkolnego z 

dniem 1 września 2008r. oraz o 3 dodatkowe godziny SKS-u, które mogliby realizować 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

 Ustalenie: 

 Zarząd postanowił przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. 

Zobowiązał Naczelnika wydziału EKZ do przygotowania wykazu nauczycieli 

przewidzianych do zatrudnienia w roku szkolnym 2008/2009 będących emerytami. 

Ad. 10 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora ZS 

Nr 1 w Kłobucku o sfinansowanie ze środków Starostwa zajęć wychowania fizycznego na 

krytym basenie w zakresie nauki pływania dla 10 klas pierwszych w roku szkolnym 

2008/2009. 
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Ustalenie: 

Na początku roku szkolnego rozpocznie się remont hali sportowej przy ZS Nr 3 w 

Kłobucku co spowoduje konieczność zapewnienia warunków do przeprowadzania 

zajęć wychowania fizycznego w tejże szkole. 

Ponadto wstępnie oszacowano roczne obciążenie kosztami zajęć wychowania 

fizycznego na krytym basenie dla budżetu powiatu w wysokości ok. 16.000 zł w 

samym ZS Nr 1 w Kłobucku.  

Zarząd postanowił powrócić jeszcze do tematu. 

Ad. 11 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora ZS 

Nr 1 w Kłobucku o zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia w księgowości. 

 Ustalenie: 

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału EKZ do uzupełnienia uzasadnienia 

dotyczącego zwiększenia zatrudnienia o ½ etatu w księgowości. 

Postanowiono przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu.  

Ad. 12 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora ZS 

Nr 1 w Kłobucku o przyznanie etatów obsługi (1 etat portiera i ½ etatu sprzątaczki). 

Pani Trzepizur wyjaśniła, iż od września bieżącego roku szkolnego zwiększyła się 

powierzchnia sprzątania o ok. 145 m² w związku z oddaniem do użytku trzech nowych 

pracoklasowni oraz poinformowała o braku portiera na II zmianie. 

Ustalenie: 

Zarząd postanowił wrócić do tematu w sierpniu br. po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kłobuckiego za pierwsze półrocze. 

Ad. 13  Spraw różnych nie było. 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – Członkowie 

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 63/08 z dnia 15.07.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

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