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Or.VI.0062-97/09       Kłobuck, dn. 25.05.2009r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR 97/09 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

Uw dniu 25 maja 2009 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. KUROWSKA KATARZYNA  - SKARBNIK 

7. LASOTA MARIA    - WYDZIAŁ GKN 

8. WILK WIESŁAWA    - ODDZIAŁ KFA 

   

 

 

II. WYKAZ SPRAW 97-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

- ref. Starosta 
 

2. Przyjęcie protokołu Nr 96/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 
maja 2009 r.                           - ref. Starosta 
 

 
 

3. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego              - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
3.2. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2009 rok               - ref. Skarbnik 
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4. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej 
gospodarki finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku          - Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
 

5. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Firma Handlowo-Usługowa – „BROSTRANS” 
Stanisław Broniszewski z siedzibą w Więckach przy ul. Słonecznej 22, 42-110 Popów w 
zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy     - ref. Wicestarosta 
 
6. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana Jerzego Karonia o nabycie w trybie 
bezprzetargowym działki stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego 

- ref. Maciej Kuk 
Naczelnik Wydz. GKN 

 
7. Sprawy różne. 
 
 

 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg następującej kolejności: 
 
 
 
III. USTALENIA z 97-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
25 maja 2009 roku.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto zaproponowany wykaz spraw 97-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 96/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2009r. 

 

 

Ad. 3. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
3.1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 358/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie 
udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Przyznaje się dotację dla Gminy Kłobuck w kwocie 5.000 zł na organizację XI Powiatowego 

Przeglądu Orkiestr Dętych, organizowanego w dniu 14 czerwca 2009 roku na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kłobucku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 358/2009 z dnia 25 maja 2009 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 
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Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziałowi 

Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 
3.2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 359/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie 
zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2009 rok. 

Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 

− planowanym występem artystycznym Zespołu Śląsk z okazji 10 – lecia Powiatu 
Kłobuckiego 

− przyznaniem dodatkowych środków na stypendia dla studentów w ramach 
Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 

− przystąpieniem do realizacji projektu „Właściwy krok” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 359/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta 

jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
 
Ad. 4 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

problemowej gospodarki finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku za okres od 

1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 

 Ustalenie: 
Zobowiązano Panią Wiesławę Wilk do zmiany we wniosku nr 2 zapisu „siebie” na 

zapis „Dyrektora jednostki”. 

 

Ad. 5 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli w przedsiębiorstwie o nazwie Firma Handlowo-Usługowa – „BROSTRANS” 

Stanisław Broniszewski z siedzibą w Więckach przy ul. Słonecznej 22, 42-110 Popów w 

zakresie prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

 

 



 4

Ad. 6 
Pani Maria Lasota – Inspektor w Wydziale GKN przedstawiła Zarządowi wniosek Pana 

Jerzego Karonia zam. w Kłobucku przy ul. Powstańców Śląskich 20 o nabycie w trybie 

bezprzetargowym działki nr 5722/1 o pow. 50 m² obręb Kłobuck, stanowiącej własność 

Powiatu Kłobuckiego. 

Pani Lasota wyjaśniła, iż działka położona jest poza ogrodzeniem obiektu Zespołu Szkół Nr 3 

w Kłobucku, bez postępu do drogi publicznej. W aktualnym stanie użytkowania jako część 

działki budowlanej nr 1455 położonej w Kłobucku przy ul. Powstańców 20, stanowiącej 

własność Iwony i Jerzego małż. Karoń.  

Działka spełnia przesłanki do zbycia w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że 

nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej m. in. jeżeli „przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która 

zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako 

odrębne nieruchomości”.  

 Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pana Karonia i wyraził zgodę na 

zbycie działki nr 5722/1. 

 

Ad. 7 Spraw różnych nie było. 
 

Protokołowała: 

Katarzyna Sosnowska - Wydz. Or 

 
 

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

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 97/09 z dnia 25.05.2009r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

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


