
Or.VI.0062-70/08       Kłobuck, dn. 03.10.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 70/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 30 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 

9. PUŁKA TADEUSZ    - DYREKTOR PZD 

10. TROŚNIAK CZESŁAW   - DYREKTOR ZS NR 3 

11. CEBULA MIROSŁAW   - Z-CA DYREKTORA ZS NR 1 

 

   

II. PORZĄDEK 70-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 69/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 
września 2008 r.                 - ref. Starosta 
 

 
 

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

Wydz. Fn 
 
3.2. 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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3.3. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2008 rok                 - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
3.4. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na 
realizację zadań oświatowych i wychowawczych           - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 

 
4. Informacja Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku o podjętych działaniach naprawczych 
wynikających z wystąpienia pokontrolnego        - ref. Czesław Trośniak 

Dyrektor ZS Nr 3 
 
5. Informacja Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o konieczności wykonania gruntowego 
remontu instalacji elektrycznej wysokoprądowej w szkole i na warsztatach szkolnych 

- ref. Anna Nowicka 
Dyrektor ZS Nr 1  

 
6. Prośba Pana Ryszarda Krasowskiego o wyrażenie zgody na zameldowanie córki 
Magdaleny Nowotarskiej i jej syna Juliana w lokalu mieszkalnym przy ul. Skorupki 46 

- ref. Tomasz Wałęga 
Naczelnik wydz. Or 

 
7. Informacja Dyrektora PZD w Kłobucku o zamiarze zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszczącego się w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni 
dla podmiotu AGJ Fizjoterapia s.c. Anita Polaczek, Grzegorz Polaczek 

- ref. Tadeusz Pułka 
Dyrektor PZD 

 
8. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie oceny realizacji zadania publicznego pn. „Strażak-Ratownik-Patriota – 
cykl szkoleń, spotkań i konkursów o tematyce patriotyczno-pożarniczej” 

- ref. Urszula Kotowicz 
Wydz. EKZ 

9. Sprawy różne. 
 
 

 
 
III. USTALENIA z 70-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
30 września 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 70-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 69/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 września 

2008r. 
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Ad. 3. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 255/2008 z dnia 30 września 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: 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/360/3/08 z dnia 2 
września br. dotacji celowej w kwocie 17.674 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania 
stanowisk pracy w służbie cywilnej wraz z pochodnymi (środki z rezerwy 
celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2008 rok w części 83, poz. 60) dla 
pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/360/3/08 z dnia 2 
września br. dotacji celowej w kwocie 2.080 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie od 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania 
stanowisk pracy w służbie cywilnej wraz z pochodnymi (środki z rezerwy 
celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2008 rok w części 83, poz. 60) dla 
pracownika służby cywilnej Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/432/08 z dnia 15 
września br. dotacji celowej w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na 
uzupełnienie występujących braków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy 
wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i odpraw dla 
odchodzących ze służby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz 
Pracy za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez nabycia uprawnień 
do emerytury lub renty resortowej. 

♦ dostosowaniem planu wynagrodzeń i pochodnych do faktycznych potrzeb w 
Zespole szkół w Krzepicach 

♦ przewidywanym wyższym wykonaniem planu dochodów o kwotę 21.385 zł z 
powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 
na terenie Powiatu Kłobuckiego 

♦ dostosowaniem planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna do 
faktycznych potrzeb w zakresie wydatków na usamodzielnianie dzieci, wypłatę 
świadczeń dla rodzin zastępczych, dotacji dla innych powiatów z tytułu 
odpłatności za dzieci z naszego powiatu umieszczone w domach dziecka na 
terenie innych powiatów, wydatków bieżących w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłobucku 
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♦ dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie 

funkcjonowania świetlic przy Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 3 oraz Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku. 

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 255/2008 z dnia 30 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. 

 
3.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 256/2008 z dnia 30 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 256/2008 z dnia 30 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. 

 
3.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 257/2008 z dnia 30 września 2008 
roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2008 rok. 
Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 

− dostosowaniem planu wydatków do zmienionego planu przychodów z tytułu 

tzw. wolnych środków z 2007 roku 

− przystąpieniem do realizacji „Programu wyrównywania różnic między 

regionami”, w ramach którego planuje się pozyskać z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie dobudowy urządzeń do transportu pionowego osób 

niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku, 

Gminnego Ośrodka Zdrowia we Wręczycy Wielkiej, Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Miedźnie 

− otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Kłobuck – 4.200 zł, z gminy Krzepice 

– 2.000 zł, z gminy Przystajń – 3.000 zł, z gminy Panki – 1.800 zł, z gminy 

Popów – 3.000 zł, z gminy Lipie – 1.200 zł, z gminy Opatów – 3.600 zł, z gminy 

Wręczyca Wielka – 3.600 zł, z gminy Miedźno – 3.600 zł – łącznie 26.000 zł z 
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przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce 

− przystąpieniem do realizacji Programu „Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą 

dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kłobuckiego” 

współfinansowanego w kwocie 533.141 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 257/2008 z dnia 30 września 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. 

 

3.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 258/2008 z dnia 30 września 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na 
realizację zadań oświatowych i wychowawczych. 
Powyższych zmian dokonuje się celem sfinansowania występujących niedoborów w planie 

wydatków w Zespołach Szkół. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 258/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i 

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

częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i 

wychowawczych została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

 

Ad. 4 

Pan Czesław Trośniak – Dyrektor ZS Nr 3 w Kłobucku przedstawił Zarządowi informację o 

podjętych działaniach naprawczych wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 

sierpnia br. Nr Or.II.0913-5/08 dotyczącego przeprowadzonej kontroli problemowej w 

zakresie oceny warunków pracy. 

 Ustalenie: 

Zarząd przyjął informację Pana Dyrektora, zaznaczając jednocześnie, iż wszystkie 

prace dotyczące poprawy złego stanu nawierzchni dróg prowadzących do ZS Nr 3 

oraz prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej należy przeprowadzić 

wspólnie z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju tut. Starostwa. 
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Ad. 5 

Pan Mirosław Cebula – Z-ca Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku przedstawił Zarządowi 

informację o konieczności wykonania gruntowego remontu instalacji elektrycznej 

wysokoprądowej w szkole i na warsztatach szkolnych. 

Wyjaśnił, iż obecna instalacja elektryczna i oświetleniowa w większości wykonana jest z 

aluminium, a zabezpieczenia z bezpieczników topikowych. Zwiększone zapotrzebowanie na 

moc spowodowane jest powstaniem pracowni komputerowych, multimedialnych, pracowni 

żywienia, co powoduje obciążenie sieci elektrycznej przyczyniając się do powstania awarii i 

stwarzania niebezpieczeństwa pożaru. 

 Ustalenie: 
 Zarząd przyjął informację. 

Jednocześnie poinformowano Dyrektora o przekazaniu sprawy do Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju tut. Starostwa w celu przeprowadzenia inwestycji. 

 

Ad. 6 

Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Zarządowi prośbę 

Pana Ryszarda Krasowskiego o wyrażenie zgody na zameldowanie córki Magdaleny 

Nowotarskiej i jej syna Juliana w lokalu mieszkalnym przy ul. Skorupki 46. 

Ustalenie: 
Zarząd nie wyraził zgody na zameldowanie córki wraz z synem przez Pana Ryszarda 

Krasowskiego. 

 

Ad. 7 

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor PZD w Kłobucku przedstawił Zarządowi informację o 

zamiarze zawarcia umowy najmu lokalu mieszczącego się w budynku administracyjnym 

Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni z AGJ Fizjoterapia s.c. Anita Polaczek, Grzegorz 

Polaczek. 

 Ustalenie: 

Zarząd zobowiązał Dyrektora PZD do przeprowadzenia procedury przetargowej w 

celu wyłonienia najemcy. 
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Ad. 8 
Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w zakresie oceny realizacji zadania publicznego pn. „Strażak-Ratownik-

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

 

Ad. 9 Sprawy różne. 

1. Pan Jerzy Bardziński zadał pytanie Panu Henrykowi Kiepurze czy prawdą jest, że 

podpisywał umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku gdy nie był już 

Prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Śląskiego? 

Na co Pan Henryk Kiepura odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie gdyż nie prowadzi prywatnego archiwum. 

Dodał, iż w tej sprawie złożył pisemne wyjaśnienia Panu Staroście. 

 
 
 
 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 70/08 z dnia 30.09.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

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