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Or.II.0062-111/09       Kłobuck, dnia 11.09.2009r. 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr  111 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 10 września 2009 roku 

 

 

I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

 

1. Minkina Roman   - Wicestarosta  

2. Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  

3. Bardziński Jerzy    - Członek Zarządu Powiatu 

4. Wieczorek Tadeusz    - Członek Zarządu Powiatu  

Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 

Biernacki Maciej - Sekretarz Powiatu 

Osoby zaproszone:  

1. Szymanek Małgorzata – Dyrektor PUP w Kłobucku 

2. Kuk Maciej – Naczelnik Wydziału GKN w/m 

3. Karwat Tomasz – Kierownik Oddziału AG w/m 

 

II. Wykaz spraw 111 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

  Ref. Wicestarosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 109/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20.08.2009r. 

 Ref. Wicestarosta 

3. Przyjęcie protokołu Nr 110/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27.08 2009r. 

 Ref. Wicestarosta 

4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
 
4.1. w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego 
w 2010 i 2011 roku w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

Ref. Dyrektor PUP Kłobuck 
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4.2. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok; 

Ref. Skarbnik Powiatu 
 

4.3. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego 
na 2009 rok; 

Ref. Skarbnik Powiatu 
 

4.4. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego 
na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej; 

Ref. Skarbnik Powiatu 
 

4.5. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 3 lata. 
Ref. Naczelnik Wydziału GKN  

 
5. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kłobucku.  

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
 

6. Informacja w sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, które znajdowały się na 
działce położonej w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46, której właścicielem jest Powiat Kłobucki. 

Ref. Kierownik Oddziału AG 
 

7. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przedsiębiorcy p.Stanisława Adamczyka prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców w Kłobucku 
przy ul.Bema. 

Ref. Wicestarosta  
 

8. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 
wyniku kontroli przedsiębiorcy p.Zbigniewa Musika prowadzącego działalność gospodarczą w 
zakresie transportu drogowego.  

Ref. Wicestarosta  
 

9. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 
wyniku kontroli przedsiębiorcy p.Zenona Piśniaka prowadzącego działalność gospodarczą w 
zakresie transportu drogowego.  

Ref. Wicestarosta  
 

10. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 
wyniku kontroli przedsiębiorcy p.Rafała Szymczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą 
w zakresie transportu drogowego. 

Ref. Wicestarosta  
 

11. Prośba o wsparcie finansowe XII Blues Festiwal „Blues nad Okszą” - Kłobuck’2009 - na 
pokrycie honorarium dla zespołu w kwocie ok. 3.500 zł.  

Ref. p.Henryk Kiepura 
 

12. Prośba o ufundowanie pucharów Współzawodnictwa Sportowego za rok 2008/2009 dla 
najbardziej usportowionych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
kategoriach dziewcząt i chłopców. 

Ref. Sekretarz Powiatu 
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13. Prośba o objęcie patronatu i wsparcie finansowe konkursu w 70 rocznicę bitwy pod Mokrą. 
Ref. p.Henryk Kiepura 

 
14. Prośba o wyrażenie zgody na zorganizowanie w ZS Nr 2 w Kłobucku  kursów zawodowych dla 
uczniów. 

Ref. p.Henryk Kiepura 
 
15. Prośba o dofinansowanie organizacji XXXI Biegu Jesiennego im. Red. T. Hopfera. 

 
Ref. Sekretarz Powiatu 

 
16. Sprawy różne. 
 

III. Ustalenia 111 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10 września 2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 111 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.2. 

Przyjęto protokół Nr 109 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.08.2009r. z uwagą zgłoszoną 

przez Pana Henryka Kiepurę Członka Zarządu Powiatu, który zaproponował brzmienie pkt.III.Ad.2 

protokołu Nr 109 uzupełnić po słowach „(…) z Rejonem Mostiska.” o zapis: „Kontynuować 

współpracę z Ukrainą na dotychczasowych zasadach. Propozycję taką poparł Wicestarosta.” 

 

Ad.3. 

Przyjęto protokół Nr 110 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27.08.2009r. 

 

Ad.4.  

Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

Ad.4.1. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie finansowania kosztów wkładu własnego ze środków 

budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2010 i 2011 roku w projekcie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zreferowała 

Dyrektor PUP w Kłobucku. 

Projekt zakładał wprowadzenie w projekcie budżetu Powiatu Kłobuckiego 

 - na rok 2010 kwoty z przeznaczeniem na koszt wkładu własnego dla projektu realizowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w wysokości 34.000 zł. 

- na rok 2011 kwoty z przeznaczeniem na koszt wkładu własnego dla projektu realizowanego przez 
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Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w wysokości 36.000 zł. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w Kłobucku 

jednogłośnie podjął uchwałę Nr 407/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie 

finansowania kosztów wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego w 2010 i 

2011 roku w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad.4.2.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok - zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego w 

związku z: 

− pomocą finansową udzieloną przez Radę Miejską w Kłobucku w wysokości 8.500 zł z 

przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w Kłobucku w 

zakresie miejsc parkingowych 

− niezakwalifikowaniem się drogi Nowa Wieś – Ostrowy do objęcia dofinansowaniem ze 

środków konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

− dostosowaniem planu dochodów i wydatków majątkowych do przewidywanego 

wykonania i faktycznych potrzeb finansowych w zakresie przebudowy drogi Kuków - 

Zwierzyniec 

− zwiększeniem decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 

16.910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z 

przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 

− dostosowaniem planu dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia do 

prawidłowej klasyfikacji budżetowej 

− przewidywanym niewykonaniem w roku bieżącym środków z RPO na termomodernizację 

Szpitala w Krzepicach oraz dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb 

finansowych 

− planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w kwocie 258.954 zł na termomodernizację Szpitala w Kłobucku 

− dostosowaniem planu wydatków planowanych w związku z termomodernizacją Szpitala w 

Kłobucku do faktycznych potrzeb 
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− pomocą finansową udzieloną przez Radę Miejską w Krzepicach w wysokości 2.000 zł 

oraz Radę Gminy Popów w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

remontów w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hutce. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w Kłobucku 

jednogłośnie podjął uchwałę Nr 408/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad. 4.3. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do 

budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok - zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z: 

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/323/2009 z 27 sierpnia 2009 roku 

dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami 

Skarbu Państwa, w tym na sporządzanie operatów szacunkowych oraz na wykonanie 

dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów nieruchomości 

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/3/09 z dnia 25 sierpnia 2009 

roku dotacji celowej o kwotę 2.994 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – 

wychowawcze oraz o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy 

rodzinie (środki z rezerwy celowej zapisanej w cz. 83 poz.28 ustawy budżetowej) z 

przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 

środowisku 

− dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w Zespole Szkół w Waleńczowie i 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w Kłobucku 

jednogłośnie podjął uchwałę Nr 409/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian 

budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 
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Ad.4.4. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do 

budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej - 

zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z : 

 koniecznością sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 

budowlanego – Zbiornika wodnego Zakrzew w Kłobucku oraz opracowania oceny stanu 

technicznego i bezpieczeństwa 

 opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla drogi powiatowej Kuków 

– Zwierzyniec. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w Kłobucku 

jednogłośnie podjął uchwałę Nr 410/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w 

związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

Ad.4.5. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

na kolejne  3 lata – zreferował Naczelnik Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał wyrażenie zgody  Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  na  przedłużenie 

umowy dzierżawy dla  gabinetu terapii naturalnej  Catherine Wings Project  Katarzyna Jeleń Pszkit  

–  lokal o pow. użytkowej  15,40 m²  na  I piętrze w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pankach ul. 1-

go Maja 12 .   

Uzasadnienie: 

Podstawa prawna - art.32 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że 

gospodarowanie mieniem powiatu należy do właściwości  zarządu powiatu oraz art. 11 ust.1 i 25 b 

ustawy o gospodarce nieruchomości  wskazują właściwość  w tych sprawach dla Zarządu Powiatu; 

uchwała  Nr 150/XXII/2008 w zasadach wydzierżawiania nieruchomości stanowi, że za zgodą 

Zarządu Powiatu można odstąpić od  trybu przetargowego w przypadku przedłużenia umowy 

dzierżawy lub najmu . Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki  

Zdrowotnej z dnia 04.08.2009r.  w nawiązaniu do prośby Katarzyny Jeleń Pszkit najemca umową 

na okres 3 lat, wyłoniony w drodze przetargowej ze stawką czynszu 10,41 zł/m²;  umowa wygasa z 
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dniem 30.09.2009r. W wydzierżawionych pomieszczeniach  jest  prowadzona działalność medyczna  

nie  konkurencyjna wobec ZOZ-u  w rozumieniu przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.  

Najemca prośbę swą motywuje potrzebą kontynuacji usług o tym samym charakterze co dotychczas 

oraz włożonym już nakładem finansowym na przystosowanie gabinetu do prowadzenia działalności 

w zakresie świadczeń terapii naturalnej. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku postanowił przełożyć kwestię uchwalenia przedmiotowej 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne  3 lata - na 

kolejne posiedzenie Zarządu. 

Na posiedzenie Zarządu należy zaprosić Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

(regulacja czynszów). 

 

Ad.5. 

Projekt decyzji Zarządu Powiatu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku – zreferował Naczelnik Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał przekazanie w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku ul. 

Zamkowa 19 nieruchomości drogowe stanowiące własność Powiatu Kłobuckiego położone w: 

- obręb Zakrzew – działka 122/1 o pow. 0,0086 ha, KW Nr 31375 

- obręb Zakrzew – działka 124/1 o pow. 0,0188 ha, KW Nr 31375 

stanowiące drogę powiatową 2041 S. 

Powiatowy Zarząd Dróg  w Kłobucku ul. Zamkowa 19 wnioskiem za nr PZD-BZ-Or-0717/9/2007 z 

dnia 23.07.2007r. wystąpił o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości drogowych – dróg 

powiatowych – znajdujących się na terenie powiatu kłobuckiego. Wnioskodawca jest jednostką 

organizacyjną Powiatu Kłobuckiego nie posiadającą osobowości prawnej. Zamierzony sposób 

wykorzystania nieruchomości przez wnioskodawcę jest zgodny z ich przeznaczeniem. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w Kłobucku 

jednogłośnie podjął decyzję Nr 411/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 

 

Ad.6.  

Sprawę sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew,  

które znajdowały się na działce położonej w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46, o numerze 

ewidencyjnym 5722/2, której właścicielem jest Powiat Kłobucki – zreferował Kierownik Oddziału 

AG w/m. 
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Termin składania ofert kupna drewna - upłynął dnia 07.08.2009 r. i do tego dnia nie wypłynęła 

żadna oferta kupna na w/w drewno. W dniu 8.09.2009r. do tut. Starostwa wpłynęła oferta J.Pasieki 

z Kłobucka dotyczącą kupna całości drewna  w kwocie 500zł. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Oddziału AG do ponownego wywieszenia - na okres 1 

tygodnia począwszy od dnia 11 września br. - na tablicy ogłoszeń urzędowych i zamieszczenia 

w BIP-ie - oferty kupna drewna ze wskazaniem kwoty 500 zł. 

 

Ad. 7.  

Treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli Ośrodka Szkolenia Kierowców 

prowadzonego przez p.Stanisława Adamczyka  w Kłobucku przy ul.Bema 19 - zreferował 

Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią przedmiotowego wystąpienia. 

 

Ad. 8. 

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Zbigniewa Musika prowadzącego działalność w zakresie wykonywania krajowego transportu 

drogowego rzeczy zreferował Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 

 

Ad.9. 

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Zenona Piśniaka prowadzącego działalność w zakresie wykonywania krajowego transportu 

drogowego rzeczy zreferował Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 

 

Ad.10. 

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Rafała Szymczyńskiego prowadzącego działalność w zakresie wykonywania krajowego 

transportu drogowego rzeczy zreferował Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 
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Ad.11. 

Prośbę Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku dotyczącą wsparcia finansowego XII Blues 

Festiwal „Blues nad Okszą” – Kłobuck’ 2009 przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił, na zasadach ubiegłorocznych, przeznaczyć kwotę 1.500 złotych.  

 

Ad.12. 

Prośbę Wiceprzewodniczącego PSZS w Kłobucku dotyczącą ufundowania pucharów 

Współzawodnictwa Sportowego za rok 2008/2009 dla najbardziej usportowionych szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców  - 

przedstawił Sekretarz Powiatu. Przewidywany termin podsumowania w powyższym zakresie 

wyznaczono na dzień 25 września 2009r. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił sfinansować zakup 15 pucharów.  

Sekretarz Powiatu uzgodni z organizatorem zmianę terminu przedsięwzięcia ze względu na 

planowaną w dniu 25 września br. sesję Rady Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.13. 

Prośbę organizatorów z ZS w Ostrowach nad Okszą dotyczącą objęcia honorowego patronatu nad 

organizowanym przez szkołę konkursem w 70 rocznicę bitwy pod Mokrą oraz wsparcie finansowe 

tego przedsięwzięcia - przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. Planowany termin konkursu 

wyznaczono na dzień 22 października br. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przełożyć omówienie przedmiotowego zagadnienia na kolejne 

posiedzenie Zarządu.  

 

Ad.14. 

Prośbę Dyrektora ZS Nr 2 w Kłobucku dotyczącą wyrażenia zgody na zorganizowanie w szkole w 

roku 2009/2010 czterech kursów zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w 

Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach – Naczelnik Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przełożyć omówienie przedmiotowego zagadnienia na kolejne 

posiedzenie. 
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Ad. 15. 

Prośbę Ogniska „Zryw” w Parzymiechach o dofinansowanie organizacji XXXI Biegu Jesiennego 

im. Red. T. Hoppera zreferował Sekretarz Powiatu. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 600 złotych na koszty organizacyjne określone 

w preliminarzu. 

 

Ad.16. 

Spraw różnych nie było.                                                     

                                                                           

 
 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – 
Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia 
mogą zgłosić do niniejszego protokołu wniosek o jego 
sprostowanie lub uzupełnienie. 

       

Zarząd Powiatu w Kłobucku 

      /-/ Roman Minkina  

      /-/ Henryk Kiepura  

      /-/ Jerzy Bardziński  

      /-/ Tadeusz Wieczorek 

         

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska-Drzazga Wydział Or 
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