
Or.VI.0062-93/09       Kłobuck, dnia 21 kwietnia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr  93 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

z dnia 21 kwietnia 2009 roku 
 
 
 
 
 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 
 
1. GARNCAREK STANISŁAW - STAROSTA 
2. MINKINA ROMAN  - WICESTAROSTA 
3. KIEPURA HENRYK  - CZŁONEK ZARZĄDU 
4. WIECZOREK TADEUSZ - CZŁONEK ZARZĄDU 
 
5. BIERNACKI MACIEJ  - SEKRETARZ POWIATU 
6. KUROWSKA KATARZYNA - SKARBNIK POWIATU 
 
 
 
 
II. Wykaz spraw 93. posiedzenia Zarządu 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 przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni 
Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię Endoskopii 

Ref. Sekretarz Powiatu 
2.2. 
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Apteki Zakładowej w 
Dział Farmacji Szpitalnej; 

 
Ref. Sekretarz Powiatu 

2.3. 
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni 
EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku 

Ref. Sekretarz Powiatu  
2.4. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku; 

 
Ref. Sekretarz Powiatu 

2.5.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym; 

 
Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 

p.Henryk Kiepura 
 

2.6. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 
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3. Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

3.1. 
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Kłobuckiego; 

 
Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 

p.Henryk Kiepura 
3.2. 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego; 

Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

 
 
3.3. 
w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego; 

 
Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 

p.Henryk Kiepura 
 
4. 
Zatwierdzenie uzupełnionej listy studentów ubiegających się o przyznanie stypendium ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne ZPORR z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 20 kwietnia 2009 roku. 

Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

5. 
Sprawy różne. 
 
5.1. Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. 

Ref. Sekretarz Powiatu  
 
 

 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane według następującej kolejności: 

 
III. USTALENIA z 93. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 kwietnia 2009 roku. 
 
Ad. 1. 
Proponowany wykaz spraw 93. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku został przyjęty bez uwag i w takim 
brzmieniu został umieszczony w pkt. II niniejszego protokołu. 
 
Ad.2.  
Projekty uchwał Rady Powiatu w Kłobucku: 
 
Ad.2.1. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 
przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię 
Endoskopii – był referowany i został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu na 92 posiedzeniu w dniu16 
kwietnia 2009r. (ustalenie 3.1. – protokołu nr 92/2009 z dnia 16.04.2009r.). 
Obecna na posiedzeniu Zarządu, p.Kosińska Bus radca prawny tut.Starostwa poinformowała Zarząd, iż projekt 
uchwały zaopiniowany na poprzednim posiedzeniu wymaga zmiany polegającej na: 

1) zmianie brzmienia § 5 na następujące:  „§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
2) zmianie w podstawie prawnej uchwały: dotychczasowy „art.12 pkt.11” zastępuje się: „art.12 pkt 8 lit.i” 

 
USTALENIE:  
 
Zarząd, uwzględniając przedstawione zmiany, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii 
mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku w Pracownię Endoskopii. 
 

Odpowiedzialny: Starosta – za przekazanie zaopiniowanego projektu 
uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku w celu 
uwzględnienia w porządku obrad Rady. 
Termin: od zaraz 
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Ad. 2.2. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
poprzez przekształcenie Apteki Zakładowej w Dział Farmacji Szpitalnej - był referowany na 92 posiedzeniu 
Zarządu w dniu 16 kwietnia 2009r.  Na posiedzeniu tym przedstawiono wątpliwości co do zasadności uchwalania 
uchwały oraz jej wejścia w życie. 
Obecna na dzisiejszym posiedzeniu radca tut.Starostwa poinformowała Zarząd, iż zaopiniowaniu należy poddać 
ten projekt uchwały który wchodzi wżycie z dniem podpisania (§5 projektu uchwały) a ponadto należy wprowadzić 
zmianę w podstawie prawnej uchwały: tj. dotychczasowy „art.12 pkt.11” zastępić „art.12 pkt 8 lit.i”. 
W takim brzmieniu projekt poddano zaopiniowaniu. 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd, uwzględniając przedstawione zmiany, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Apteki Zakładowej w 
Dział Farmacji Szpitalnej. 
 

Odpowiedzialny: Starosta – za przekazanie zaopiniowanego projektu 
uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku w celu 
uwzględnienia w porządku obrad Rady. 
Termin: od zaraz 

 
Ad. 2.3. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku 
był referowany na 92 posiedzeniu Zarządu w dniu 16 kwietnia 2009r. Na posiedzeniu tym wątpliwość budziła 
kwestia wejścia uchwały w życie. 
Obecna na posiedzeniu radca tut.Starostwa poinformowała Zarząd, iż uchwała winna wchodzić po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Pozostałe ustalenia powzięte przez Zarząd na 
92 posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2009r. pozostają bez zmian.  
 
USTALENIE: 
 
Zarząd postanowił przekazać gminom w celu zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG mieszczących 
się w Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku, uwzględniający uwagę radcy. 

 
Odpowiedzialny: Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ w/m – za 
przekazanie projektu uchwały do gmin celem uzyskania opinii i 
przedstawienie jej Zarządowi. 
Termin: od zaraz 

 
Ad. 2.4. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku był referowany na 92 posiedzeniu Zarządu w dniu 16 kwietnia 2009r.  
Wątpliwość budziło skierowanie projektu uchwały do uchwalenia przez Radę Powiatu na sesji dniu 29 kwietnia br. 
Postanowiono, iż do uchwalenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku należy powrócić z 
chwilą uchwalenia wszystkich kwestii dotyczących przekształceń ZOZ-u.  
 
USTALENIE: 
 
Zarząd podtrzymał stanowisko podjęte na 92 posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2009r. i odstąpił od 
skierowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku na sesję w dniu 29.04.2009r. 
 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or za przekazanie ustaleń 
Termin: od zaraz 

 
 

Ad. 2.5.  
Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem 
prowadzącym został zreferowany przez p.Henryka Kiepurę Członka Zarządu Naczelnika Wydziału EKZ. 
 
Zmiana uchwały jest wynikiem błędu pisarskiego dotyczącego treści § 9 uchwały Nr 178/XXV/2009 Rady Powiatu 
w Kłobucku z dnia 30.03.2009r.  
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USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat 
Kłobucki jest organem prowadzącym. 
 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or za przekazanie ustaleń 
Termin: od zaraz 

 
Ad. 2.6. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 
 

W projekcie uchwały proponuje się:  

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 30.000 zł w związku z 
pozyskaniem pomocy finansowej z gminy Przystajń na remont drogi powiatowej Nr 2053S Przystajń – 
Brzeziny. 

2. Zwiększyć plan dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.615.358 zł z tytułu zwiększenia 
części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.615.315 zł (zwiększenie z kwoty 13.246.858 zł do kwoty 
14.862.173 zł) oraz części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 43 zł (zwiększenie z kwoty 867.186 
zł do kwoty 867.229 zł). Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na: 

− dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie na 
prowadzenie ośrodka oraz gimnazjum – 1.337.052 zł 

− uzupełnienie planu wydatków bieżących w zespołach szkół – 278.306 zł 
(głównie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz 
wynagrodzenia) 

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 
kwotę 40 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w 2008 roku na realizację programu „Wspólnie do 
celu”. Ogółem wartość programu zamyka się w 2009 roku kwotą 195.980 zł, z czego 166.583 zł stanowią 
środki europejskie. 

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.900 
zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu Pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach 
poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Program finansowany jest w kwocie 21.165 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 3.362 zł pochodzi z budżetu państwa i 373 zł z budżetu Województwa Śląskiego. Środki 
przeznaczone zostaną na stypendia dla uczniów – 21.000 zł, dodatki dla nauczycieli – 900 zł oraz 
obsługę administracyjną projektu – 3.000 zł. 

5. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków dokonać zmian w Załączniku Nr 6, 
Nr 9, Nr 10 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

 
Odpowiedzialny: Starosta – za przekazanie zaopiniowanego projektu 
uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku w celu 
uwzględnienia w porządku obrad Rady. 
Termin: od zaraz 

 
Ad. 3.  
Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 
Ad. 3.1. 
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu kłobuckiego zreferował Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ. 
Na 92 posiedzeniu Zarządu w dniu 16 kwietnia 2009r. referowany był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. Projekt ten 
wymagał ustalenia zgodności zapisów § 1projektu uchwały z treścią załącznika nr 1 do projektu przedmiotowej 
uchwały.  
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Po uzgodnieniach, Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi do uchwalenia projekt 
uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kłobuckiego, a w następnej kolejności projekt uchwały, o którym mowa w pkt.3.2 wykazu spraw. 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 341/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku uchylającą uchwałę w 
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. 
 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or za przekazanie ustaleń 
Termin: od zaraz 

 
 
 
Ad. 3.2. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
kłobuckiego zreferował Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ. 
Na 92 posiedzeniu Zarządu w dniu 16 kwietnia 2009r. referowany był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. Projekt ten 
wymagał ustalenia zgodności zapisów § 1projektu uchwały z treścią załącznika nr 1 do projektu przedmiotowej 
uchwały.  
Po uzgodnieniach, Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi do uchwalenia projekt 
uchwały (w nawiązaniu do pkt.3.1) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kłobuckiego. 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 342/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. 
 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or za przekazanie ustaleń 
Termin: od zaraz 

 
 
Ad. 3.3. 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego zreferował Członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ. 
Projekt uchwały był referowany na 92 posiedzeniu Zarządu w dniu 16 kwietnia 2009r. Wymagał jednak uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Referujący przedstawił pismo (znak: OC 
5447-5/09 z dnia 20.04.2009r.) Wójta Gminy w Opatowie, który informuje, że zgodnie z porozumieniem zawartym 
pomiędzy gminą Opatów a Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kłobucku, Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka w 2009 roku odbędą się na terenie gminy Opatów w m. Złochowice. Planowana uroczystość odbędzie 
się 09 maja 2009r. 
 
USTALENIE: 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 343/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia 
dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or za przekazanie ustaleń 
Termin: od zaraz 

 
Ad.4.  
Uzupełnienie listy studentów ubiegających się o przyznanie stypendium ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
ZPORR z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 20 kwietnia 2009 roku  - zreferował Członek Zarządu 
Naczelnik Wydziału EKZ. 

Po dniu 31 marca 2009r. rozpatrzono 6 wniosków o przyznanie stypendium dla studentów   
w ramach projektu pod tytułem „Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z Powiatu Kłobuckiego. Zgodę na możliwość 
rozpatrzenie 6 wniosków otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego.  Po zatwierdzeniu przez Zarząd uzupełnienie 
listy należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
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USTALENIE: 

Zarząd zatwierdził przedstawioną listę studentów ubiegających się o przyznanie stypendium.  
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or za przekazanie ustaleń 
Termin: od zaraz 

 
Ad. 5. 
Sprawy różne. 
 
5.1.  
Opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok 
zreferował Sekretarz Powiatu. 
Uchwałą Nr 4100/VII/47/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała 
pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 
rok. 
 
USTALENIE: 
 
Przyjąć opinię do wiadomości. 
 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału Or za przekazanie ustaleń 
Termin: od zaraz 

 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Tukajska Drzazga 
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
w Starostwie Powiatowym w Kłobucku 
 
 
 

 
Zgodnie z §64 ust.5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – 
Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia 
mogą zgłosić do protokołu Nr 93/09 z dnia 21 kwietnia 
2009r. wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 
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