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PROTOKÓŁ NR 103/09 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 30 czerwca 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. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

6. BUKALSKA KRYSTYNA   - Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

7. WAŁĘGA TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. OR 

8. WILK WIESŁAWA    - ODDZIAŁ KFA 

9. NOWAK MARIAN    - DYREKTOR ZOZ KŁOBUCK 

10. TROŚNIAK CZESŁAW   - DYREKTOR ZS NR 3 W KŁOBUCKU 

11. PUŁKA TADEUSZ   - DYREKTOR PZD KŁOBUCK   

 

 

II. WYKAZ SPRAW 103-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

- ref. Starosta 
 
2. Przyjęcie protokołu Nr 100/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 
czerwca 2009 r.                           - ref. Starosta 
 
3. Przyjęcie protokołu Nr 101/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 
czerwca 2009 r.                           - ref. Starosta 
 
4. Przyjęcie protokołu Nr 102/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 
czerwca 2009 r.                           - ref. Starosta 
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5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie 
Gminy Opatów do kategorii dróg gminnych             - ref. Tadeusz Pułka 

Dyrektor PZD Kłobuck 
 

5.2. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2009 rok         - ref. Krystyna Bukalska 

Z-ca gł. księgowego 
 
5.3. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 
2009 rok           - ref. Krystyna Bukalska 

 Z-ca gł. księgowego 
 
5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok     - ref. Krystyna Bukalska 

Z-ca gł. księgowego 
 
5.5. w sprawie lokowania czasowo wolnych środków     - ref. Krystyna Bukalska 

Z-ca gł. księgowego 
 

5.6. w sprawie przyznania stypendiów artystycznych w dziedzinie muzyki i w dziedzinie 
twórczości artystycznej              - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
5.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr 358/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 
maja 2009 roku 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 

 
5.8. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela 
mianowanego                - ref. Henryk Kiepura 

Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
 

 
6. Propozycja zorganizowania konkursu fotograficznego „Powiat Kłobucki – portret 
subiektywny”                           - ref. Henryk Kiepura 

      Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 
 
7. Informacja dotycząca elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych 

- ref. Henryk Kiepura 
Członek Zarządu, Naczelnik Wydz. EKZ 

 
8. Informacja dotycząca pisma Pani Jolanty Garys-Kmieć Dyrektora NZOZ NOVO-MED 
s.c. centrum profilaktyki i lecznictwa w sprawie niezadowolenia ze stanowiska Zarządu 
wyrażonego na 92 posiedzeniu Zarządu w dniu 16.04.2009             - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
 
9. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli problemowej 
gospodarki finansowej za rok 2007 w ZS Nr 1 w Kłobucku            - ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
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10. Harmonogram realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia 
pokontrolnego z kontroli problemowej w ZS NR 3 w Kłobucku           - ref. Wiesława Wilk 

Oddział KFA 
- ref. Czesław Trośniak 

Dyrektor ZS Nr 3 w Kłobucku 
 
11. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie pod nazwą Pośrednictwo Handlowe – Młynarstwo – Leszek 
Maźniak z siedzibą w Miedźnie przy ul. Jagiełły 25 w zakresie prawidłowości 
wykonywania transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego rzeczy                 - ref. Wicestarosta 
 
12. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli w przedsiębiorstwie Usługi Transportowe – Janusz Trawczyński z siedziba w 
Kłobucku przy ul. Korczaka 44/2 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 
drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  

- ref. Wicestarosta 
 
13. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli sprawdzającej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w zakresie 
oceny warunków pracy              - ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz. OR 
 
 
14. Sprawy różne 
 
 

 
 
W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane wg następującej kolejności: 
 
 
 
 
III. USTALENIA z 103-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
30 czerwca 2009 roku.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto zaproponowany wykaz spraw 103-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 100/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 

2009r. 

Ad. 3. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 101/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 

2009r. 

Ad. 4. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 102/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 

2009r. 
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Ad. 5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 372/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w 
sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy 
Opatów do kategorii dróg gminnych. 
Opiniuje się pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych niżej wymienionych dróg, 

położonych na terenie Gminy Opatów, o planowanych numerach: 

1)   nr 664057 S  relacji DP 2019 S – DK 43 

2)   nr 664058 S  relacji DG 664060 S – DP 2020 S 

3)   nr 664059 S  relacji DG 664060 S – granica z Gminą Miedźno 

4)   nr 664060 S  relacji DG 664008 S – DG 664006 S 

5)   nr 664061 S  relacji DG 664007 S – DP 2019 S 

6)   nr 664062 S  relacji DP 2016 S – koniec drogi 

7)   nr 664063 S  relacji DG 664004 S – granica z Gminą Wręczyca Wielka 

8)   nr 664064 S  relacji DK 43 – granica z gminą Kłobuck 

9)   nr 664065 S  relacji DG 664011 S – DG 664015 S 

10) nr 664066 S  relacji DG 664011 S – DG 664065 S 

11) nr 664067 S  relacji DG 664011 S – granica z Gminą Popów 

12) nr 664068 S  relacji DG 664011 S – DP 2016 S 

13) nr 664069 S  relacji DG 664011 S – DG 664068 S 

14) nr 664070 S  relacji DP 2039 S – koniec drogi 

15) nr 664071 S  relacji DP 2039 S – granica z Gminą Wręczyca Wielka. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 372/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o 

zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy Opatów do kategorii dróg 

gminnych została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 

5.2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 373/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w 
sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego 
na 2009 rok. 
Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 

− pomocą finansową udzieloną przez gminę Panki na dofinansowanie remontu drogi 

Panki – Koski – Kuleje na odcinku Żerdzina – Koski w kwocie 100.000 zł 

− pomocą finansową udzieloną przez gminę Opatów na dofinansowanie remontu 

drogi Wilkowiecko – Kłobuck w kwocie 100.000 zł 

− planowanym remontem drogi  Miedźno – Mokra 

 4



− planowanym remontem drogi Panki – Koski – Kuleje na odcinku Żerdzina – Koski w 

kwocie 230.000 zł 

− planowanym otrzymaniem kwoty 221.407 zł ze źródeł europejskich na budowę 

mostu w Żerdzinie 

− przewidywanym niewykonaniem dochodów ze źródeł europejskich planowanych w 

ramach RPO na dofinansowanie przebudowy drogi Kałmuki – Hutka w kwocie 

7.417 zł 

− pomocą finansową udzieloną przez Radę Gminy Popów w kwocie 30.000 zł z 

przeznaczeniem na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej S–2029 na 

odcinkach Dąbrowa – Smolarze, Więcki – Feliksów, Wąsosz Górny – Wąsosz 

Dolny oraz S–2014 Wąsosz Górny – Kule 

− przewidywanym niewykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 

w Krzepicach w kwocie 125.000 zł 

− przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z opłat komunikacyjnych w 

kwocie 300.000 zł 

− przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego o kwotę 80.000 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym o 

kwotę 20.000 zł 

− koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń nauczycieli (zwiększenie o łączną kwotę 580.000 zł) 

− pomocą finansową udzieloną przez gminę Popów w kwocie 20.000 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia w Rębielicach 

Królewskich, Popowie i Wąsoszu 

− pomocą finansową udzieloną przez gminy Kłobuck, Opatów, Lipie, Wręczyca 

Wielka, Miedźno i Panki w łącznej kwocie 32.100 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce 

− dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie środków 

pozyskanych ze źródeł europejskich. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 373/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie i 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta 

jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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5.3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 374/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w 
sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 
rok. 
Zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz celem 

zapewnienia środków na remont podbicia i pokrycia dachowego oraz orynnowania w 

Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 374/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie zmian w układzie 

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta 

jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 375/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 
Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 375/2009 z dnia 30 czerwca 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 376/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w 
sprawie lokowania czasowo wolnych środków. 

Lokuje się czasowo wolne środki finansowe w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych) w banku AIG Bank Polska S.A na podstawie umowy otwierania i prowadzenia 

rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego z dnia 21 maja 2009 roku na 

okres 2 tygodni począwszy od dnia 1 lipca 2009roku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 376/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie lokowania czasowo wolnych 

środków została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 
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5.6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 377/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w 
sprawie przyznania stypendiów artystycznych w dziedzinie muzyki i w dziedzinie 
twórczości artystycznej. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił Zarządowi 3 wnioski o przyznanie 

stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Wniosek Pani Igi Kozackiej, Pana Romualda Cieśli oraz Pani Teresy Żurawskiej. 

Po przeanalizowaniu uzasadnienia wniosków Zarząd postanowił przyznać stypendium 

artystyczne w dziedzinie muzyki Pani Idze Kozackiej w kwocie 500 zł na okres 6 miesięcy. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 377/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie przyznania stypendiów 

artystycznych w dziedzinie muzyki i w dziedzinie twórczości artystycznej została 

podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 
5.7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 378/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w 
sprawie uchylenia uchwały Nr 358/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 
2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Uchyla się uchwałę Nr 358/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 maja 2009 roku 

przyznającą  dotację dla Gminy Kłobuck w kwocie 5.000 zł na organizację XI Powiatowego 

Przeglądu Orkiestr Dętych, organizowanego w dniu 14 czerwca 2009 r. na Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Kłobucku. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 378/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

358/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku 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 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się 

Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 

5.8. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 379/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w 
sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił i omówił treść uchwały 

uzasadniając, iż w związku ze złożonymi wnioskami Pani Agnieszki Worwong i Pani 

Katarzyny Szymczyńskiej w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy na 
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stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie art. 9g ust. 2 i 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) powołuje 

się komisję rozpatrującą wnioski nauczycieli języka angielskiego zatrudnionych w Zespole 

Szkół Nr 1 w Kłobucku w składzie: 

1. Przewodniczący  - Henryk Kiepura - przedstawiciel organu prowadzącego 

Członkowie 

2. Anna Nowicka  - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku 

3. Krystyna Maciocha - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty 

4. Małgorzata Mucha - ekspert 

5. Jolanta Ociepka  - ekspert  

Ustalenie:   
Uchwała Nr 379/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie powołania członków Komisji 

Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednogłośnie w 

obecności 5 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się 

Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 
Ad. 8 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ Kłobuck przedstawił Zarządowi prawdopodobną 

przyczynę wystąpienia Pani Jolanty Garys-Kmieć Dyrektora NZOZ NOVO-MED s.c. centrum 

profilaktyki i lecznictwa dotyczącego niezadowolenia ze stanowiska Zarządu wyrażonego na 

92 posiedzeniu Zarządu w dniu 16.04.2009 roku. 

 Ustalenie: 
Zobowiązano Dyrektora, żeby wobec podmiotów, którym się kończą 3-letnie okresy 

wydzierżawienia przeprowadzić przynajmniej z 6 miesięcznym wyprzedzeniem 

przetargi na dzierżawę pomieszczeń już dzierżawionych powierzchni. 

 

Ad. 10 
Pan Czesław Trośniak – Dyrektor ZS Nr 3 w Kłobucku przedstawił wraz ze swoja gł. 

księgową sposób realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych. 

 Ustalenie: 
 Zarząd przyjął harmonogram realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych. 

Na wniosek Dyrektora zobowiązano Naczelnika Wydz. EKZ do zorganizowania 

spotkania księgowych z Zespołów Szkół ze Skarbnikiem Powiatu. 
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Ad. 9 
Pani Wiesława Wilk – Oddział KFA przedstawiła Zarządowi treść wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli problemowej gospodarki finansowej za rok 2007, w tym 

przestrzeganie realizacji procedur kontroli związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem 

środków publicznych oraz gospodarowanie mieniem obowiązujących w jednostce - 

sprawdzenie, co najmniej 5% wydatków jednostki pod względem legalności, gospodarności i 

celowości ich poniesienia w ZS Nr 1 w Kłobucku.  

 Ustalenie: 
 Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego. 

Ponownie zobowiązano Naczelnika Wydz. EKZ do zorganizowania spotkania 

księgowych z Zespołów Szkół ze Skarbnikiem Powiatu. 

 

Ad. 11 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli w przedsiębiorstwie pod nazwą Pośrednictwo Handlowe – Młynarstwo – Leszek 

Maźniak z siedzibą w Miedźnie przy ul. Jagiełły 25 w zakresie prawidłowości wykonywania 

transportu drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

rzeczy. 

 

Ad. 12 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli w przedsiębiorstwie Usługi Transportowe – Janusz Trawczyński z siedziba w 

Kłobucku przy ul. Korczaka 44/2 w zakresie prawidłowości wykonywania transportu 

drogowego z wydaną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

 

Ad. 13 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli sprawdzającej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w zakresie 

oceny warunków pracy. 

 

Ad. 6 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił Zarządowi propozycję 

zorganizowania konkursu fotograficznego „Powiat Kłobucki – portret subiektywny”. 

Został omówiony regulamin konkursu oraz wprowadzono zmiany w jego treści. 
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Ad. 7 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił Zarządowi raport dotyczący 

elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. 

 Ustalenie: 
 Zarząd przyjął informację. 

 
Ad. 14 Sprawy różne. 

1. Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydz. EKZ przedstawił Zarządowi prośbę 

Stanbauer Film Studio, niezależnego producenta filmowego i telewizyjnego o pomoc 

we współfinansowaniu dwuczęściowego filmu dokumentalno-biograficznego pod 

tytułem „Chcę pod krzyżem stać przy Tobie”. 

Dodał, że film ten ma zobrazować i przybliżyć mieszkańcom Archidiecezji 

Częstochowskiej życie i dzieło Metropolity Częstochowskiego Ks. Arcybiskupa 

Stanisława Nowaka. 

Ustalenia: 
Zarząd zadeklarował zakup 50 egzemplarzy filmu na łączna kwotę 1.400 zł 

zaznaczając przy tym, iż chciałby prezentacji udziału Ks. Arcybiskupa w 

wydarzeniach samorządowych. Inny zakres udziału byłby negocjowany. 

 

 

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 103/09 z dnia 30.06.2009r. wniosek o jego 

sprostowanie lub uzupełnienie. 

 

 
 

 10


	PROTOKÓŁ NR 103/09 

