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PROTOKÓŁ NR 78/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 10 grudnia 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. BIERNACKI MACIEJ   - SEKRETARZ 

6. KACPERCZY WITOLD   - NACZELNIK WYDZ. GKN 

7. MERCIK IWONA    - NACZELNIK WYDZ. KT 

8. WIERUS JOLANTA   - WYDZIAŁ FN 

9. TUKAJSKA-DRZAZGA ANNA  - Z-CA NACZELNIKA OR 

10. WILK WIESŁAWA   - KIEROWNIK ODDZ. K.FIN 

11. NOWAK MARIAN    - DYREKTOR ZOZ 

   

 

II. WYKAZ SPRAW 78-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

- ref. Starosta 
 

 
 

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

Wydział Fn 
 
2.2. 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 

Wydział Fn 
 
2.3. w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku         - ref. Sekretarz 
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2.4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat 
- ref. Witold Kacperczyk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 
 

3. Informacja Pani Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu tut. Starostwa o 
możliwości przeniesienia Wydziału KT wraz z archiwum wydziałowym do budynku o 
większej powierzchni użytkowej                  - ref. Iwona Mercik 

Naczelnik Wydz. KT 
 

4. Prośba ZOZ Kłobuck o wyrażenie zgody na zbycie sprzętu i aparatury medycznej o 
wartości powyżej 3.500 złotych                          - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
 
5. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku czynności 
sprawdzających wszystkich umów zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w 
Kłobucku a Związkiem Młodzieży Wiejskiej, których przedmiotem jest odbywanie stażu 
absolwenckiego           - ref. Anna Tukajska-Drzazga 

Z-ca Naczelnika Or 
 
6. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli wykonania 
zaleceń pokontrolnych Wojewody Śląskiego dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej 
w Powiecie Kłobuckim          - ref. Anna Tukajska-Drzazga 

Z-ca Naczelnika Or 
 

7. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej 
gospodarki finansowej w ZOZ w Kłobucku             - ref. Wiesława Wilk 

Kierownik oddziału K.Fin 
 
8. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej 
gospodarki finansowej w ZS Nr 2 w Kłobucku             - ref. Wiesława Wilk 

Kierownik oddziału K.Fin 
 
9. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej 
gospodarki finansowej w ZS w Krzepicach             - ref. Wiesława Wilk 

Kierownik oddziału K.Fin 
 
10. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej 
gospodarki finansowej w PPP-P w Kłobucku             - ref. Wiesława Wilk 

Kierownik oddziału K.Fin 
 
11. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej 
gospodarki finansowej w PCPR w Kłobucku             - ref. Wiesława Wilk 

Kierownik oddziału K.Fin 
 
12. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w zakresie badania zgodności danych zawartych w bazie danych oświatowych 
(SIO) z dokumentacją szkoły w ZS w Krzepicach          - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

13. Prośba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach 
Oddział Biura Parków w Kalinie o pomoc dla Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie w formie przekazanie niezbędnego 
sprzętu komputerowego – laptopa                      - ref. Sekretarz 
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14. Prośba Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kłobuck o pomoc w 
sfinansowaniu zakupu pałatek dla młodzieży harcerskiej uczestniczących w powiatowych 
i lokalnych uroczystościach                        - ref. Henryk Kiepura 

 Naczelnik Wydz. EKZ 
 
15. Prośba Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o dofinansowanie zakupu 
fajerwerków               - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 
16. Prośba Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach o 
ufundowanie nagród rzeczowych dla siódemki laureatów XIII edycji Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych              - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 
17. Sprawy różne. 
 
 

 
 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg następującej kolejności. 
 
 
 
III. USTALENIA z 78-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
10 grudnia 2008r.  
 
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany wykaz spraw 78-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

 

Ad. 4 

Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobucku zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie 

zgody na zbycie sprzętu i aparatury medycznej o wartości powyżej 3.500 złotych: 

• aparat do znieczulania z monitorem anestetycznym FABIUS CE/VAMOS, 

• stół operacyjny uniwersalny SU-02.0, 

• lampa operacyjna BHC-502 z zasilaczem Z-75.1, 

• aparat RTG EDR. 

Wyjaśnił, iż sprzęt oraz aparatura przeznaczona jest do zbycia w związku z brakiem 

możliwości wykorzystania go w którejkolwiek z komórek organizacyjnych Zespołu. Jest to 
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bowiem stary sprzęt, który swoje zastosowanie ma głównie w komórkach udzielających 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 

ZOZ w Kłobucku w wyniku procesu przekształcania nie udziela tego typu świadczeń 

 Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Pana Dyrektora i wyraził zgodę na 

zbycie w/w sprzętu. 

 

 

Ad. 2. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
2.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 292/2008 z dnia 10 grudnia 2008 
roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok. 

Powyższych zmian w dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i 

wychowanie i w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się w związku z koniecznością 

dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

Przyznaną uchwałą Zarządu Powiatu Nr 249/2008 z 11 września 2008 roku w sprawie zmian 

w budżecie i układzie wykonawczym na 2008 rok w związku z częściowym podziałem 

rezerwy ogólnej dotację w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Hutce przeznacza się na dofinansowanie remontu budynku Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Hutce. 

Oraz dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym, polegających na: 

− zmniejszeniu § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł 

− zmniejszeniu § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej o kwotę 1.000 zł 

− zwiększeniu § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 

urządzeń kserograficznych o kwotę 1.400 zł. 

Zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 292/2008 z dnia 10 grudnia 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



2.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 293/2008 z dnia 10 grudnia 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 wydatków związanych z wizytą gości 

z Ukrainy w Zespole Szkół Nr 1, konkursami Fryzjerskim i Historycznym w Zespole Szkół Nr 

2 i Zespole Szkół Nr 3, wyjazdem młodzieży (fundacja „Galileo”), kursami uczniów w Zespole 

Szkół Nr 2 (kwota 6.500 zł), remontem instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 2, 

zakupem ekranu do projektora w Zespole Szkół w Waleńczowie. 

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 293/2008 z dnia 10 grudnia 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 4 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
2.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 294/2008 z dnia 10 grudnia 2008 
roku w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przekazuje się na 

rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (Szkolnej Drużyny Ekologicznej) sprzęt będący na 

stanie Starostwa Powiatowego w Kłobucku, tj: 

- kajak - 3 sztuki, 

- wiosło kajakowe - 11 sztuk. 

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 294/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania składnika 

majątkowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Zespołu 

Szkół Nr 1 w Kłobucku została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu 

Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 
2.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 295/2008 z dnia 10 grudnia 2008 
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat. 

Wyraża się zgodę Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na wydzierżawienie 

następujących nieruchomości lokalowych: 
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1) pow. 210 m² na I piętrze w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku przy ul. Staszica 

28, 

2) pow. 280 m² na I piętrze w Przychodni Rejonowej w Krzepicach przy ul. 

Częstochowskiej 1, 

3) pow. 190 m² na parterze w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku przy ul Rómmla 4, 

na okres do 6 lat z przeznaczeniem pod działalność medyczną niekunkurencyjną dla 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Ustalenie: 
Uchwała Nr 295/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres powyżej 3 lat została podjęta jednogłośnie w obecności 4 

członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

 

Ad. 3 
Pani Iwona Mercik – Naczelnik Wydziału KT zwróciła się do Zarządu z prośbą o możliwość 

przeniesienia Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z archiwum wydziałowym do budynku 

o większej powierzchni użytkowej. 

Wyjaśniła, iż budynek przy ul .Wieluńskiej 11 w którym mieści się Wydział nie spełnia 

prawidłowych wymogów pracy urzędników – jest za mały. Z roku na rok liczba załatwianych 

spraw zwiększa się co ma wpływ w dużym stopniu na jakość obsługi petenta. W Wydziale 

zatrudnionych jest 14 pracowników z czego 2 stanowiska są kierownicze, 3 pracowników 

obsługuje prawo jazdy, 9 pracowników zajmuje się rejestracją pojazdów. Stanowiska pracy 

nie mają odpowiednich warunków z powodu braku wolnej powierzchni użytkowej możliwej do 

zaadaptowania na potrzeby Wydziału. Zaznaczając przy tym, że osoby przebywające na 

stażu, których pomoc jest niezbędna również nie mają odpowiednich warunków pracy.  

Pani Naczelnik dodała, że w Wydziale obsługiwanych jest bardzo duża liczba interesantów, 

których sprawy rozpatrywane są „od ręki”. W związku z czym należy skrócić czas 

oczekiwania i podnieść jakość obsługi petentów oraz ułatwić pracę pracownikom. 

Nadmieniła, że główne archiwum akt pojazdu znajduje się na ul. Skorupki, które oddalone 

jest od Wydziału o około 1 km., a przez to korzystanie z akt jest znacznie utrudnione. Akta 

pojazdu systematycznie należy dowozić do głównego archiwum, bardzo często akta 

udostępniane są organom ścigania. Druga część archiwum na akta prawa jazdy znajduje się 

na ul. Wieluńskiej w pomieszczeniu nieodpowiednio zabezpieczonym i nieprzystosowanym 

do przechowywania akt. 
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W dniu 18 listopada 2008 roku Sekretarz Powiatu P. Maciej Biernacki i Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji P. Grzegorz Pietruszka przeprowadzili ocenę stanu 

bezpieczeństwa systemu informatycznego Pojazd i Kierowca. 

 Ustalenie: 

 Zarząd widzi konieczność stworzenia właściwych warunków do funkcjonowania 

Wydziału KT. 

Sprawa zostanie przekazana Wydziałowi IR tut. Starostwa do przeprowadzenia 

odpowiedniego postępowania w tym zakresie. 

Pan Starosta zwrócił uwagę na fakt, że zachodzi konieczność ustosunkowania się do 

wniosku Pana Krystiana Kotyni - Burmistrza Krzepic o przeniesienie Wydziału KT do 

Krzepic. 

 

Ad. 7 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej w ZOZ w Kłobucku. 

Ad. 8 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej w ZS Nr 2 w Kłobucku. 

Ad. 9 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej w ZS w Krzepicach. 

 Ustalenie: 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o 

zorganizowanie spotkania z księgowymi Zespołów Szkół w celu ustalenia jednolitej 

procedury rozliczania delegacji służbowych. 

 

Ad. 10 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej w PPP-P w Kłobucku. 
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Ad. 11 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej w PCPR w Kłobucku. 

Ad. 5 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku czynności 

sprawdzających wszystkich umów zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w 

Kłobucku a Związkiem Młodzieży Wiejskiej, których przedmiotem jest odbywanie stażu 

absolwenckiego. 

Ad. 6 

Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli 

wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Śląskiego dotyczących realizacji zadań obrony 

cywilnej w Powiecie Kłobuckim. 

Ad. 12 

Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w zakresie badania zgodności danych zawartych w bazie danych 

oświatowych (SIO) z dokumentacją szkoły w ZS w Krzepicach. 

 

Ad. 13 
Pan Maciej Biernacki – Sekretarz Powiatu przedstawił Zarządowi prośbę Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach Oddział Biura Parków w Kalinie o 

pomoc dla Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

w Kalinie w formie przekazanie niezbędnego sprzętu komputerowego – laptopa. 

 Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego Oddział Biura Parków w Kalinie i udzieli pomocy w formie 

zakupu sprzętu komputerowego. 

 

Ad. 14 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kłobuck o pomoc w sfinansowaniu zakupu pałatek 

dla młodzieży harcerskiej uczestniczących w powiatowych i lokalnych uroczystościach. 
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Ustalenie: 

 Zarząd przychylił się do prośby i przeznaczył kwotę 500 złotych na zakup pałatek. 

 

Ad. 15 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Kłobucku o dofinansowanie zakupu fajerwerków. 

 Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Pani Dyrektor i dofinansował zakup 

fajerwerków na powitanie Nowego Roku w kwocie 1.000 złotych. 

 
Ad. 16 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach o ufundowanie nagród 

rzeczowych dla siódemki laureatów XIII edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. 

Ustalenie: 
 Zarząd przychylił się do prośby i przeznaczył kwotę 500 złotych na nagrody. 

 

Ad. 17  Spraw różnych nie było. 
 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 78/08 z dnia 10.12.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

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