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PROTOKÓŁ Nr  120 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 5 listopada 2009 roku 

 

 

I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

1. Garncarek Stanisław   - Starosta  

2. Minkina Roman   - Wicestarosta  

3. Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  

4. Bardziński Jerzy   - Członek Zarządu Powiatu 

5. Wieczorek Tadeusz   - Członek Zarządu Powiatu 

Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 

Biernacki Maciej       - Sekretarz Powiatu 

Osoby zaproszone wg. załączonej listy obecności. 

 

II. Wykaz spraw 120 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 119/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2.11.2009r. 

Ref. Starosta 

3. PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU w sprawie zmian w układzie 

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

4. PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU w sprawie upoważnienia członków 

Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do 

umowy otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku 

pomocniczego. 

Ref. Skarbnik Powiatu 
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5. PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU w sprawie sprzedaży nieruchomości 

położonej w Kłobucku przy ul. Ks.J.Skorupki  

po uzyskaniu opinii: 

- Komisji Budżetu i Finansów – znak: Or.IX.0052-2-1/09 z dnia 29.10.2009r. 

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury – znak: Or.IX.0052-6-6/09 z dnia 

28.10.2009r.  

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

6. WNIOSEK KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW  

znak: Or.IX.0055-14/09 z dnia 29.10.2009r. o przygotowanie przez Wydział Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami analizy obiektów – w związku z 

pismem Starosty znak: Or.II.0062-115/09 z dnia 14.10.2009r. Analiza winna zawierać 

następujące  informacje: 

- czy lokale stanowią współwłasność, czy mieszczą się w odrębnych budynkach, 

- rok budowy (ewentualny, przeprowadzony remont), 

- okres zamieszkania przez aktualnego najemcę. 

Ref. Naczelnik Wydziału Or 

 

7. WNIOSEK KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I 

INFRASTRUKTURY  

znak: Or.IX.0055-12/09 z dnia 28.10.2009r. w sprawie nowelizacji uchwały Nr 128/XIII/2004 

Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego – w związku z 

pismem Starosty znak: Or.II.0062-115/09 z dnia 14.10.2009r.  

Ref. Naczelnik Wydziału Or 

 

8. ZAPYTANIE RADNEGO POWIATU  

Wyciąg z projektu protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Kłobucku z 30.10.2009r.  

Radny Zenon Witek – poprosił o pisemną informację nt. uchwał Zarządu Powiatu 

podejmowanych od początku III kadencji Rady Powiatu dotyczących przekazywania, 

odbierania, likwidacji nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Powiatu lub 

jednostek organizacyjnych, z zaznaczeniem, które z nich były tylko na Zarządzie, a które na 

Zarządzie i na sesji Rady Powiatu.   

Ref. Naczelnik Wydziału Or 
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9. WNIOSEK KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY POWIATU  

znak: Or.IX.0055-13/09 z dnia 29.10.2009r. dotyczący prośby o zakup 100 szt. kamizelek 

odblaskowych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego w celu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach. 

Ref. Naczelnik Wydziału Or 

 

10. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 03 listopada 2009r. 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

11. Prośba Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ORIENT” Kłobuck  - Libidza - o 

przyznanie nagrody Starosty Powiatu Kłobuckiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2008r. 

i 2009r.  

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

12. Prośba MOK Kłobuck o wsparcie w wysokości 1.000zł. jako nagrodę główną w kategorii 

formacje Freestyle powyżej 16 lat. 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

13. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego po kontroli Stowarzyszenia 

Koła Gospodyń Wiejskich Gmina Wręczyca Wielka 

Ref. Naczelnik Wydziału SOK 

 

14. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego po kontroli Stowarzyszenia 

Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach  

Ref. Naczelnik Wydziału SOK 

15. Sprawy różne.  

 

III. Ustalenia 120 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5.11.2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 120 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.2.  

Przyjęto protokół Nr 119/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 2.11.2009r. 
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Ad.3. 

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

Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok - przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 

Kłobuckiego zgodnie z klasyfikacją budżetową, w związku z: 

− zawarciem umowy z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł na przeprowadzenie naprawy dróg 

powiatowych 2017S, 2016S, 2008S 

− zwiększonymi wydatkami związanymi z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Krzepice – Zbrojewsko o kwotę 8.728 zł 

− rezygnacją z przebudowy drogi Starokrzepice – Bobrowa planowanej w wysokości 

400.000 zł 

− przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.000.000 zł 

− koniecznością dostosowania planu dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Kukowie do faktycznych potrzeb związanych ze wzrostem 

liczby uczniów gimnazjum posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

− planowanymi mniejszymi potrzebami w zakresie oświaty i pomocy społecznej 

− mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na wymianę instalacji elektrycznej w 

Domu Dziecka oraz przekwalifikowaniem prac na roboty remontowe. 

 Ustalenie: 

 Zarząd Powiatu w obecności wszystkich członków Zarządu podjął uchwałę Nr 

439/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do 

budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 

Ad.4. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu 

Kłobuckiego do czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy 

otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego - 

przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał wyznaczenie i upoważnienie członków Zarządu Powiatu do podjęcia 

czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy otwierania i prowadzenia 

rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego  z dnia 21maja 2009r. z AIG 
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Bank Polska S.A.  

 Ustalenie: 

 Zarząd Powiatu w obecności wszystkich członków Zarządu podjął uchwałę Nr 

440/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu 

Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do 

umowy otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku 

pomocniczego. 

Wykonanie uchwały powierzono członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku wskazanym w § 1 

niniejszej uchwały. 

 

Ad.5. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kłobucku 

przy ul. Ks.J.Skorupki - przedstawił Naczelnik Wydziału GKN. 

Projekt uchwały uzyskał opinie:  

1) Komisji Budżetu i Finansów - znak: Or.IX.0052-2-1/09 z dnia 29.10.2009r. – (projekt 

pozytywnie  zaopiniowany);  

2) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - znak: Or.IX.0052-6-6/09 z dnia 

28.10.2009r. - (projekt pozytywnie zaopiniowany). 

Projekt uchwały zakładał z powiatowego zasobu nieruchomości przeznacyć do sprzedaży 

nieruchomość  położoną  w Kłobucku przy  ul. Ks. J.Skorupki, oznaczoną jako działka nr 

5722/1 o pow. 50 m2 obręb Kłobuck m.Kłobuck, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 29600. 

Ustalono cenę sprzedaży nieruchomości w kwocie 5.000 zł.   

 Ustalenie: 

 Zarząd Powiatu w obecności wszystkich członków Zarządu podjął uchwałę Nr 

441/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w 

Kłobucku przy ul. Ks.J.Skorupki. 

Wykonanie uchwały powierzono dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku.   

 

Ad.6.  

Wniosek Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku (znak: Or.IX.0055-14/09 z 

dnia 29.10.2009r.) przedstawił Naczelnik Wydziału Or. Wniosek dotyczył prośby o 

przygotowanie przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami analizy obiektów. Analiza winna zawierać następujące  informacje: 

- czy lokale stanowią współwłasność, czy mieszczą się w odrębnych budynkach, 
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- rok budowy (ewentualny, przeprowadzony remont), 

- okres zamieszkania przez aktualnego najemcę. 

Wniosek został złożony w związku z pismem Starosty Kłobuckiego Or.II.0062-115/09  z dnia 

14.10.2009r. dotyczącym wyrażenia opinii co do uaktualnienia zasad udzielania, nabywcom 

lokali mieszkalnych nabywanych w drodze bezprzetargowej, bonifikaty od ceny sprzedaży,   

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił skierować wniosek Komisji do załatwienia: 

Naczelnikowi Wydziału GKN, który przedstawi Zarządowi projekt odpowiedzi na 

wniosek Komisji uwzględniający analizę obiektów w zakresie wskazanym przez 

Komisję.  

 

Ad.7.  

Wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury (znak: Or.IX.0055-12/09 z 

dnia 28.10.2009r.) przedstawił Naczelnik Wydziału Or. Wniosek dotyczył nowelizacji 

uchwały Nr 128/XIII/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 lutego 2004 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu 

Kłobuckiego. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił skierować wniosek Komisji do załatwienia: 

Naczelnikowi Wydziału GKN, który przedstawi Zarządowi projekt odpowiedzi na 

wniosek Komisji, uwzględniający opis obecnie obowiązujących zasad gospodarowania 

nieruchomościami Powiatu uchwalonych przez Radę Powiatu i kierunki aktualizacji 

tych zasad zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Ad.8. 

Zapytanie Radnego Powiatu przedstawił Naczelnik Wydziału Or. Zgodnie z wyciągiem z 

projektu protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Kłobucku z 30.10.2009r.: 

„Radny Zenon Witek – poprosił o pisemną informację nt. uchwał Zarządu Powiatu 

podejmowanych od początku III kadencji Rady Powiatu dotyczących przekazywania, 

odbierania, likwidacji nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Powiatu lub 

jednostek organizacyjnych, z zaznaczeniem, które z nich były tylko na Zarządzie, a które na 

Zarządzie i na sesji Rady Powiatu.” Termin odpowiedzi na zapytanie upływa z dniem 

12.11.br.  
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił skierować zapytanie radnego do załatwienia: 

1) Naczelnikowi Wydziału Or w części dotyczącej sporządzenia wykazu uchwał Zarządu 

Powiatu (przygotowania kserokopii) ; 

2) Naczelnikowi Wydziału GKN w części dotyczącej współdziałania w zakresie ustalenia 

przedmiotu uchwał. 

Naczelnik Wydziału Or przedstawi Zarządowi projekt odpowiedzi na zapytanie 

radnego. 

 

Ad.9.  

Wniosek Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu (znak: Or.IX.0055-13/09 z dnia 

29.10.2009r.) przedstawił Naczelnik Wydziału Or. Wniosek dotyczył prośby o zakup 100 szt. 

kamizelek odblaskowych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego w celu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił skierować wniosek Komisji Porządku Publicznego 

Rady Powiatu do załatwienia: 

1) Kierownikowi Oddziału AG w części dotyczącej zakupu kamizelek odblaskowych; 

Kierownik uzgodni z Sekretarzem ewentualny nadruk logo Powiatu na kamizelkach i 

przekazanie ich do KPP Kłobuck w uzgodnieniu z Komisją; 

2) Skarbnikowi Powiatu w części dotyczącej zabezpieczenia w budżecie kwoty w 

wysokości 1.000zł.- 

Kierownik Oddziału AG przedstawi Zarządowi projekt odpowiedzi na wniosek Komisji.  

 

Ad.10. 

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 03 listopada 2009r. - przedstawił 

Naczelnik Wydziału EKZ. Komisja stwierdziła, że do dnia 27 października 2009 r. złożono 9 

wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i  

ponadgimnazjalnych  z Powiatu Kłobuckiego. W sumie zakwalifikowano 7 wniosków 

potencjalnych stypendystów. Odrzucono 2 wnioski. 

Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił też Zarządowi listę potencjalnych stypendystów z 

posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 03.11.2009 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawioną listę studentów ubiegających się o 
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przyznanie stypendium. 

 

Ad.11. 

Naczelnik Wydziału EKZ poprosił o przesunięcie na następne posiedzenie Zarządu sprawy z 

wniosku Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ORIENT” Kłobuck. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie sprawy ULKS „ORIENT” na 

następne posiedzenie. 

 

Ad.12. 

Prośbę Klubu Tańca Nowoczesnego „Ciało i Ruch” działającego przy MOK Kłobuck o 

wsparcie w wysokości 1.000zł. jako nagrodę główną w kategorii formacje Freestyle powyżej 

16 lat - przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. Wnioskodawca wystąpił też z prośbą o objęcie 

współpatronatu nad 18 edycją Jurajskiego Festiwalu Tańca Freestyle – Kłobuck’2009. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił objąć współpatronat nad 18 edycją Jurajskiego 

Festiwalu Tańca Freestyle – Kłobuck’2009 i przeznaczyć kwotę 500zł.  

 

Ad.13. 

Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego po kontroli Stowarzyszenia Koła 

Gospodyń Wiejskich Gmina Wręczyca Wielka - przedstawił Naczelnik Wydziału SOK. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad.14. 

Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego po kontroli Stowarzyszenia 

Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach - przedstawił 

Naczelnik Wydziału SOK. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad.15. 

Sprawy różne. 
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15.1. Naczelnik Wydziału Or spowoduje zamieszczanie na stronie internetowej 

aktualności komentujących ważniejsze zagadnienia będące przedmiotem m.in. sesji Rady, w 

szczególności, w części dotyczącej wniosków i zapytań mieszkańców, odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania radnych, wniosków radnych. 

15.2. Sekretarz Powiatu podejmie działania zmierzające do rejestracji, a następnie 

wydawania periodyku Starostwa. Ukazywałby się on w okresach kwartalnych, z tym że 

pierwszy numer byłby jeszcze w tym roku. Koszt wydania tego numeru szacuje się na ok. 

3.000 zł.  

15.3. Skarbnik Powiatu poinformowała o udzieleniu pomocy finansowej w 

wysokości 50.000zł.- Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck w związku z 

przebudową drogi S-2043 - ul. Szkolna w Kłobucku - w zakresie miejsc parkingowych. 

15.4. Starosta zaprosił członków Zarządu na odbiór drogi Kuków-Zwierzyniec w dniu 

6.11.br. o godz. 1100. 
 

 
 
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: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska Drzazga Wydział Or 
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