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Or.VI.0062-75/08       Kłobuck, dn. 25.11.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 75/08 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 21 listopada 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 

7. WIERUS JOLANTA   - WYDZIAŁ FN 

8. WAŁĘGA TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. OR 

9. LIS ILONA     - WYDZIAŁ KT 

10. BOGACZ MAGDALENA   - WYDZIAŁ EKZ 

   

 

II. WYKAZ SPRAW 75-go POSIEDZENIA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 
- ref. Starosta 

 
 

2. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
2.1. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Kłobuckiego dla 
niepublicznych szkół i placówek             - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik wydz. EKZ 
 
2.2. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji          - ref. Jolanta Wierus 

Wydział Fn 
 
2.3. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok 

- ref. Jolanta Wierus  
Wydział Fn 
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3. UCHWAŁA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok               - ref. Jolanta Wierus 

Wydział Fn 
 

 
4. Prośba Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego o pokrycie kosztów 
postępowania sądowego w wysokości 650 złotych związanych z wpisem Związku do 
Krajowego Rejestru Organizacji PoŜytku Publicznego         - ref. Tomasz Wał ęga 

Naczelnik Wydz. Or 
 
5. Prośba Rady Powiatowej KGW i Rady Gminnej KGW w Przystajni o pomoc finansową 
w organizacji spotkania integracyjnego podsumowującego działalność kół KGW 

- ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ  

 
6. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli w Szkole 
Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego – Krystian Kiedos, ul. Czarneckiego 29, 
42-100 Kłobuck                 - ref. Ilona Lis 

Wydział KT 
 

7. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w Gminnym Ośrodku Zdrowia we Wręczycy Wielkiej w zakresie dostępności i 
poziomu udzielanych świadczeń                   - ref. Stanisław Walczak  

Wydział EKZ 
 
8. Prośba Zarządu Stowarzyszenia Górników w Kłobucku o pokrycie kosztów zakupu 
medali pamiątkowych w ramach promocji powiatu kłobuckiego       - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ  
 

 
9. Sprawy róŜne. 
 
 

 
 
W/w punkty wykazu spraw  zostały zrealizowane wg na stępującej kolejno ści. 
 
 
 
III. USTALENIA z 75-go posiedzenia Zarz ądu Powiatu w Kłobucku z dnia  

21 listopada 2008r.  

 

Ad. 1. 

Przyjęto, bez uwag, zaproponowany wykaz spraw 75-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 
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Ad. 2. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 

2.1. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotac ji z bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego dla 

niepublicznych szkół i placówek. 

W związku z powstaniem w Krzepicach niepublicznego MłodzieŜowego Ośrodka 

Wychowawczego oraz Gimnazjum Specjalnego przy MłodzieŜowym Ośrodku 

Wychowawczym o uprawnieniach szkoły publicznej zaistniała konieczność określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji dla w/w placówek. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze 

zmianami) określa, Ŝe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej na prowadzenie szkół i placówek 

niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez organ inny niŜ jednostka samorządu 

terytorialnego.  

MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy zgodnie z art. 90 ust. 3a cytowanej wyŜej ustawy 

otrzymuje na kaŜdego wychowanka dotacje z budŜetu powiatu w wysokości nie niŜszej niŜ 

kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej 

subwencji ogólnej. W związku z tym, Ŝe na terenie naszego powiatu nie funkcjonuje tego 

typu placówka, wysokość dotacji wyliczana jest na podstawie wydatków bieŜących 

ponoszonych przez najbliŜszy powiat lub gminę na prowadzenie placówki tego typu. 

Gimnazjum Specjalne przy MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym jako szkoła 

niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie 

oświaty, otrzymuje dotacje w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na jednego 

ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

Organ prowadzący wymienione placówki jest zobowiązany do comiesięcznego składania 

wniosku  o  przyznanie dotacji i jej rozliczenia na podstawie liczby wychowanków i uczniów 

przebywających w placówce i szkole. 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego dla 

niepublicznych szkół i placówek. 

 

2.2. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

W uchwale proponuje się przekazać środki finansowe w wysokości 20.000 złotych na 

dofinansowanie remontu pomieszczeń w budynku głównym Komendy Powiatowej Policji w 

Kłobucku. 
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Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji. 

 

2.3. w sprawie zmian w bud Ŝecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

W uchwale proponuje się:  

1. zmniejszyć plan dochodów i plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność 

o kwotę 108.105 zł z tytułu niepełnego wykonania planowanej w kwocie 120.000 zł pomocy 

finansowej z gminy Krzepice (wykonanie wyniosło 11.895 zł - róŜnica 108.105 zł). Udzielona 

pomoc finansowa obejmowała dofinansowanie budowy chodników w Krzepicach w ul. Kuków i 

Muznerowskiego oraz w m. Zajączki II – zadanie zgłoszone do konkursu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

2. zmniejszyć plan dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000 zł z tytułu 

zmniejszenia planowanej do pozyskania z gminy Krzepice pomocy finansowej na przebudowę 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzepice – Zbrojewsko (zmniejszenie z kwoty 

60.000 zł do kwoty 40.000 zł). 

3. dokonać zmiany w zakresie klasyfikacji pomocy finansowej udzielonej z gminy Krzepice na 

budowę chodników w m. Krzepice i Zajączki II w kwocie 11.895 zł (zmiana z § 6300 na § 

6309; paragrafy z czwartą cyfrą 9 oznaczają dofinansowanie zadania współfinansowanego ze 

środków europejskich) 

4. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 

– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 23.000 zł w związku z wyŜszym aniŜeli wcześniej 

zakładano wydatkiem związanym z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. 

Krzepice – Zbrojewsko. Plan na to zadanie wynosi aktualnie 280.000 zł, po uwzględnieniu 

proponowanej zmiany plan wyniesie 303.000 zł, z czego 40.000 zł zostanie sfinansowane 

środkami z gminy Krzepice, 150.000 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

113.000 zł z dochodów własnych Powiatu. 

5. dokonać zmiany w zakresie klasyfikacji pomocy finansowej z gmin na realizację programu E – 

usługi dla Powiatu Kłobuckiego w kwocie 54.000 zł (zmiana z § 6300 na § 6309; paragrafy z 

czwartą cyfrą 9 oznaczają dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków 

europejskich) 

6. zwiększyć plan wydatków bieŜących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpoŜarowa o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w budynku 

Głównym Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. W roku bieŜącym plan wydatków w 

rozdziale 75404 – Komenda Wojewódzka Policji wynosi 20.000 zł, z czego przekazano dla 

Policji kwotę 15.000 zł na dofinansowanie budowy parkingu przy Komendzie Policji. Pozostała 

kwota 5.000 zł oraz kwota 15.000 zł łącznie zostaną przekazane Policji – zgodnie z uchwałą 

Rady Powiatu. 
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7. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł z 

przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z termomodernizacją 

budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku – etap I. Plan wydatków na to zadanie wynosi 

obecnie 1.328.513 zł, z czego 1.153.513 zł zostanie zabezpieczone z kredytu, a 175.000 zł z 

dochodów własnych. Po dokonaniu zmiany plan ogółem wyniesie 1.338.513 zł i zwiększony 

zostanie o 10.000 zł udział dochodów własnych w finansowaniu zadania. 

8. w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie przebudowy drogi Krzepice – Zbrojewsko 

w kwocie 23.000 zł, planowanym przekazaniem środków dla Policji w kwocie 15.000 zł oraz w 

zakresie termomodernizacji Szpitala w Kłobucku w kwocie 10.000 zł, a takŜe zmniejszonymi 

dochodami z Gminy Krzepice o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi 

Krzepice – Zbrojewsko proponuje się zmniejszyć plan rozchodów o kwotę 68.000 zł 

przeznaczony na spłatę rat kapitałowych od poŜyczki i kredytów zaciągniętych w latach 

ubiegłych. Aktualnie plan wynosi 1.988.101 zł, natomiast potrzeby 1.914.954 zł. 

9. dokonać się zmian w planach wydatków: 

− Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym, polegających na: 

• zwiększeniu planu § 2960 – Przelewy redystrybucyjne o kwotę 4.000 zł 

(z kwoty 100.000 zł do kwoty 104.000 zł) 

• zmniejszeniu planu § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł 

(z kwoty 3.000 zł do kwoty 2.000 zł) 

• zmniejszeniu planu § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy 

celowych o kwotę 3.000 zł (z kwoty 15.000 zł na kwotę 12.000 zł) 

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanym wyŜszym wykonaniem przychodów i 

związanymi z tym wyŜszymi przelewami do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

− Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

polegających na: 

• zmniejszeniu planu § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł 

(z kwoty 75.000 zł do kwoty 72.000 zł) 

• zwiększeniu planu § 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na 

realizację zadań bieŜących dla jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych o kwotę 3.000 zł  (z kwoty 20.000 zł do kwoty 

23.000 zł 

Zmiany dokonuje się celem udzielenia dotacji dla Komendy Hufca ZHP na realizację 

zadania publicznego pod nazwą „Las bliŜej nas – rajd pieszy po ciekawych przyrodniczo 

okolicach Kłobucka”. 
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10. w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów dokonać 

zmian w odpowiednich załącznikach do uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budŜetu 

Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok  

11. w zakresie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (zał. Nr 3) dokonano następujących zmian: 

• w poz.. 5 – Poprawa spójności komunikacyjnej (przebudowa drogi Złochowice – 

Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków) planowane wydatki na 

rok 2009 przesunięto na rok 2010, a planowane na rok 2010 przesunięto na rok 

2011 

• w poz.. 6 – Poprawa spójności komunikacyjnej (przebudowa drogi DW494 – 

Przystajń – Węzina – Górki - Radły) planowane wydatki na rok 2009 przesunięto 

na rok 2010, a planowane na rok 2010 przesunięto na rok 2011 

• dopisano poz. 9 – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. 

Krzepice - Zbrojewsko 

• w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych zwiększono przewidywany 

koszt termomodernizacji Szpitala Rejonowego w Kłobucku o kwotę 10.000 zł w 

2008 roku i koszt ogółem 

• w zakresie systemu elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi 

zwiększono przewidywane koszty realizacji zadania i przedłuŜono okres realizacji 

zadania o 1 rok. 
 

Ustalenie:    

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian w bud Ŝecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

 

 

Projekty przedmiotowych uchwał Starosta przeka Ŝe Przewodnicz ącemu Rady Powiatu 

celem uwzgl ędnienia ich w porz ądku obrad najbli Ŝszej sesji Rady Powiatu w 

Kłobucku. 

 

 

Ad. 3. UCHWAŁA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 

3.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podj ął uchwał ę Nr 281/2008 z dnia 21 listopada 2008 

roku w sprawie zmian w bud Ŝecie oraz w układzie wykonawczym do bud Ŝetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok. 

PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z: 
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♦ zwiększonymi potrzebami w zakresie wydatków bieŜących w Starostwie 

Powiatowym 

♦ zwiększeniem dotacji celowej dla gminy Kłobuck z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu nowego urządzenia włączającego syrenę alarmową 

RUW – 2.000 

♦ zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/583/3/08 z dnia 5 

listopada 2008 roku dotacji celowej w kwocie 8.944 zł, w tym 3.944 zł na 

koszty osobowe i 5.000 zł na doposaŜenie z przeznaczeniem na realizację 

Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – „Zajęcia 

pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych 

rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej. 

Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych 

realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” (środki z rezerwy 

celowej cz. 83, poz. 54). 

Ustalenie:  

 Uchwała Nr 281/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budŜecie 

oraz w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok została 

podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4 

Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Zarządowi prośbę 

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego o pokrycie kosztów postępowania sądowego 

w wysokości 650 złotych związanych z wpisem Związku do Krajowego Rejestru Organizacji 

PoŜytku Publicznego. 

 Ustalenie: 

Zarząd postanowił przełoŜyć punkt na następne posiedzenie Zarządu. 

Ad. 5 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Rady 

Powiatowej KGW i Rady Gminnej KGW w Przystajni o pomoc finansową w organizacji 

spotkania integracyjnego podsumowującego działalność kół KGW. 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Rady Powiatowej KGW i przeznaczył 

kwotę 700 złotych na nagrody, pokrycie kosztów pocztowych oraz wydruk zaproszeń i 

ulotek informacyjnych. 
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Ad. 6 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli w 

Szkole Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego – Krystian Kiedos, ul. Czarneckiego 

29, 42-100 Kłobuck. 

Ad. 7 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w Gminnym Ośrodku Zdrowia we Wręczycy Wielkiej w zakresie dostępności i 

poziomu udzielanych świadczeń. 

Ad. 8 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ ponownie przedstawił Zarządowi prośbę 

Zarządu Stowarzyszenia Górników w Kłobucku o pokrycie kosztów zakupu medali 

pamiątkowych w ramach promocji powiatu kłobuckiego. 

 Ustalenie: 

Zarząd przychylił się do prośby Stowarzyszenia Górników w Kłobucku i postanowił 

przeznaczyć 2.000 złotych na pokrycie kosztów zakupu medali pamiątkowych w 

ramach promocji powiatu kłobuckiego. 

 

Ad. 9  Spraw ró Ŝnych nie było. 

 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 75/08 z dnia 21.11.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/- Garncarek Stanisław/ 

       /- Minkina Roman/ 
       /- Kiepura Henryk/ 
       /- Bardziński Jerzy / 

/- Wieczorek Tadeusz / 

 


