
Or.VI.0062-139/10        Kłobuck, dnia 22.04.2010 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 139/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 20 kwietnia 2010 roku 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  
Bardziński Jerzy  - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
Wykaz spraw 139 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 137 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8.04.2010r. 
Ref. Starosta  

 
3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
3.1. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

Ref. Z-ca Dyrektora ZOZ Kłobuck 
 

3.2. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego                          Ref. Naczelnik Wydziału Or 
 



3.3. w sprawie przekazania Panu Markowi Włodarczykowi informacji o właściwości organów 
Ref. Naczelnik Wydziału Or 

 

3.4. w sprawie skargi wniesionej przez Panią Mariannę Surygała                       Ref. Naczelnik Wydziału Or 
 

3.5. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2010 rok               Ref. Skarbnik 

 
3.6. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Zielony Wierzchołek Śląska”               Ref. Skarbnik 
 

3.7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok          Ref. Skarbnik 
 
 

3.8. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej             Ref. Skarbnik 

 
3.9. w sprawie zaciągnięcia kredytu              Ref. Skarbnik 

 

4. Harmonogramy realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikające z wystąpień pokontrolnych. 
4.1. Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku                       Ref. Dyrektor ZS Nr 2 Kłobuck 
4.2. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku                       Ref. Dyrektor ZS Nr 3 Kłobuck 
4.3. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku                          Ref. Dyrektor PUP Kłobuck 
4.4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                     Ref. Dyrektor PPP-P Kłobuck 
4.5. Dom Dziecka Kłobuck                          Ref. Dyrektor Domu Dziecka 

 
 

5. Prośba Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o ufundowanie nagród dla uczestników VIII Międzyszkolnego 

Konkursu Ortograficznego „Szukamy Mistrza”. 
Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

6. Prośba Zarządu Powiatowo-Miejskiego Ligi Obrony Kraju w Kłobucku o dofinansowanie 65 rocznicy 
Dnia Zwycięstwa. 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
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7. Wniosek Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku o dofinansowanie IX Powiatowego Konkursu 
Dendrologicznego 

Ref. Naczelnik Wydziału ROŚ 
 

8. WYDZIAŁ KT – odstąpienia od wystąpień pokontrolnych 
8.1. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy P. Romana Leśkiewicza z siedzibą w Kalei przy ul. 
Polnej 1c w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy  

Ref. Wicestarosta 

 
8.2. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy P. Tomasza Krysiaka z siedzibą w Krzepicach przy 
ul. Kuków w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzecz  

Ref. Wicestarosta 
 
9. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej u przedsiębiorcy P. Gabrieli Krawczyk z siedzibą w Zajączkach Drugich, ul. Parcele 
178, 42-160 Krzepice w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy 

Ref. Wicestarosta 
 

10. Sprawy różne. 
 
 
Ustalenia 139 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20.04.2010r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 139 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 137/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8 kwietnia 2010 roku. 
 
Ad. 3 Projekty Uchwał Rady Powiatu. 
Ad. 3.1.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku przedstawiła Pani Gabriela Łacna Z-ca Dyrektora ZOZ w Kłobucku. 
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Wyjaśniła, iż zmiany statutu są następstwem zmiany adresu Szpitala Rejonowego w Kłobucku zgodnie z 
zawiadomieniem Burmistrza Kłobucka Nr GPN.7411-0007/10 z dnia 04.03.2010 roku.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Ponadto Pani Dyrektor zwróciła się do Zarządu z prośbą o przekazanie projektu uchwały do Rady 
Powiatu celem ujęcie go w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 28 
kwietnia br. 
 
Ad. 3.2.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego przedstawił Tomasz 
Wałęga Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
Projekt uchwały zakłada wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza Witta wskutek jego śmierci w dniu 7 
kwietnia 2010 roku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego. 
 
Ad. 3.3. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie przekazania Panu Markowi Włodarczykowi informacji o 
właściwości organów przedstawił Tomasz Wałęga Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
Projekt uchwały informuje Pana Marka Włodarczyka, iż roszczeń z tytułu zwrotu opłaty za kartę pojazdu może 
dochodzić na drodze sądowej przed Sądem Rejonowym w Częstochowie lub w postępowaniu przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Panu 
Markowi Włodarczykowi informacji o właściwości organów. 
 
Ad. 3.4. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie skargi wniesionej przez Panią Mariannę Surygała 
przedstawił Tomasz Wałęga Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
Projekt uchwały zakłada przekazanie Wojewodzie Śląskiemu skargi Pani Marianny Strugała z dnia 25 lutego 
2010 roku na decyzje wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, działającego z 
upoważnienia Starosty Kłobuckiego. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt u uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi wniesionej 
przez Panią Mariannę Surygała. 
 
Ad. 3.5. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok przedstawiła Pani Skarbnik. 

Wyjaśniła, iż w związku z planowanym udzieleniem poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony 
Wierzchołek Śląska” w wysokości 30.000 zł proponuje się zwiększyć łączną kwotę poręczeń z kwoty 
1.350.000 zł (poręczenie dla ZOZ Kłobuck) do kwoty 1.380.000 zł. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 
Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
 
Ad. 3.6. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” przedstawiła Pani Skarbnik. 

Projekt uchwały zakłada udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciąganego w Esbank Bank Spółdzielczy 
Radomsko przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na sfinansowanie 
części zadań dotyczących przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
nabywanie umiejętności i aktywizacja” w łącznej kwocie 30.000 zł. Poręczenia udziela się na okres do 19 maja 
2011 roku. 

W przypadku niewykonania zobowiązania wobec Esbank Bank Spółdzielczy Radomsko, Powiat Kłobucki 
zobowiązuje się przeznaczyć dochody własne na spłatę zobowiązania. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia 
poręczenia spłaty kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 
 
Ad. 3.7. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 
przedstawiła Pani Skarbnik. 

W projekcie uchwały proponuje się dokonać następujących zmian: 

1. dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w związku z: 
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 planowanym przesunięciem terminu realizacji drogi powiatowej na odcinku Kłobuck – DK43 
zaplanowanej w ramach „Przebudowy kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu 
Północnego” z roku 2011 na rok 2010 

 planowanym przesunięciem terminu realizacji drogi powiatowej na odcinku Lipie – Zbrojewsko – 
Zajączki – Krzepice – DK43 – Starokrzepice – granica z powiatem oleskim z roku 2012 na rok 
2010 

 planowanym przesunięciem terminu realizacji drogi powiatowej na odcinku Złochowice – 
Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko - Danków z roku 2011 na rok 2010 

 planowanym przesunięciem terminu realizacji drogi powiatowej na odcinku DW494 – Przystajń – 
Węzina – Górki - Radły z roku 2012 na rok 2010 

 niezakwalifikowaniem się drogi Nowa Wieś – Ostrowy do dofinansowania ze środków 
europejskich w ramach konkursu 

 dostosowaniem planu wydatków i dochodów planowanych do pozyskania z gminy Wręczyca 
Wielka do faktycznych potrzeb finansowych wynikających z rozstrzygnięć przetargowych 
dotyczących drogi Kalej – Szarlejka realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 

Przyspieszenie terminu realizacji dróg współfinansowanych ze środków europejskich zgodne jest z 
wytycznymi Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

2. zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, 750 – Administracja 
publiczna oraz 851 – Ochrona zdrowia planowanych do pozyskania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z przewidywanym niewykonaniem w roku 
bieżącym tych dochodów. Dochody planuje się zastąpić kredytem na wyprzedzające finansowanie 
wydatków objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w wys. 8.874.024 zł 

3. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 
21.200 zł w związku z podpisaniem umowy z miastem Częstochowa na pokrycie kosztów 
opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej wykonanej przez jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego oraz na sporządzenie operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców 
majątkowych (zadanie realizowane w związku z wyłączeniem Prezydenta Miasta Częstochowy przez 
Wojewodę Śląskiego od udziału w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości oraz wydawania decyzji o zwrocie) 

4. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 300.000 zł w 
związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie przebudowy budynku przy ulicy Skorupki 
w Kłobucku. Zwiększenie planu wydatków ogółem na to zadanie w 2010 roku następuje z 
zaplanowanej kwoty 1.200.000 zł do kwoty 1.500.000 zł. Kwotę 300.000 zł planuje się pozyskać ze 
zwiększenia kredytu z kwoty 1.100.000 zł do kwoty 1.400.000 zł. 

5. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 52.015 zł w związku ze 
zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do projektu ustawy budżetowej 
(zwiększenie z kwoty 15.414.230 zł do kwoty 15.466.245 zł) 

6. zwiększyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 52.015 zł z przeznaczeniem 
na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Nr 1. 
Projekt realizowany jest ze środków europejskich (wymaga jedynie przejściowego 20 % 
zaangażowania własnych środków) 
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7. dokonać zmian w planie kredytów wynikających ze zmian w planie wydatków i inwestycji 
przewidzianych do realizacji w roku bieżącym 

8. w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków dokonać zmian w Załączniku Nr 3, 
Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2010 rok. 

 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
 
Ad. 3.8. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie 
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiła Pani Skarbnik. 

W projekcie uchwały proponuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.874.024 zł na finansowanie 
następujących inwestycji: 

− przebudowę drogi na odcinkach Kałmuki - Hutka oraz Kłobuck – DK43 w wysokości 2.211.308 zł 

− przebudowę drogi na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz w wysokości 
1.039.798 zł 

− przebudowę drogi na odcinku Lipie – Zbrojewsko - Zajączki - Krzepice - DK-43-Starokrzepice - 
granica z powiatem oleskim w wysokości 2.359.273 zł 

− przebudowę drogi na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – 
Danków w wysokości 639.997 zł 

− przebudowę drogi na odcinku DW494 – Przystajń – Węzina – Górki – Radły w wysokości 679.984 
zł 

− system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi – 753.796 zł 
− termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach – 1.189.868 zł. 

Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi do dnia 30 czerwca 2012 roku po otrzymaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007 – 2013. 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
Zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony ze środków otrzymanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dochodów własnych. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 
 
Ad. 3.9. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zaciągnięcia kredytu przedstawiła Pani Skarbnik. 

W projekcie uchwały proponuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.318.654 zł na finansowanie następujących 
inwestycji: 

− przebudowę drogi na odcinkach Kałmuki - Hutka oraz Kłobuck – DK43 w wysokości 1.402.951 zł 

− przebudowę drogi na odcinku Lipie – Zbrojewsko - Zajączki – Krzepice - DK-43-Starokrzepice - 
granica z powiatem oleskim w wysokości 804.265 zł 

− przebudowę drogi na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – 
Danków w wysokości 1.430.000 zł 

− przebudowę drogi na odcinku DW494 – Przystajń – Węzina – Górki – Radły w wysokości 
1.021.351 zł 

− przebudowę drogi powiatowej Kalej – Szarlejka w wysokości 1.260.087 zł 

− przebudowę budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku w wysokości 1.400.000 zł. 

Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w ciągu 10 lat tj. w latach 2011 – 2020. 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
Zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony z dochodów własnych Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia 
kredytu. 
 
Ad. 4. 
Harmonogramy realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikające z wystąpień pokontrolnych. 
Ad. 4.1, 4.2, 4.3 i 4.5. 
Z powodu nieobecności Kierowników jednostek organizacyjnych omawianie harmonogramów realizacji 
wniosków i zaleceń pokontrolnych zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu. 
 
Ad. 4.4. 
Pani Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiła harmonogram realizacji 
wniosków i zaleceń pokontrolnych. 
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Wyjaśniła, że zawarte zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym są realizowane na bieżąco. 
Ustalenie: 
Zarząd powyższe zaakceptował. 
Pani dyrektor zwróciła się do Zarządu z prośbą o wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia na 
archiwum dla Poradni. Wyjaśniła, że weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązek dłuższego 
przechowywania dokumentacji tj. z 10 lat na 20 lat. 
Starosta poinformował Panią Dyrektor, że pomieszczenia w budynku przy ul. Skorupki 46 będą 
przygotowywane, w związku z czym najprawdopodobniej w przyszłym roku takie pomieszczenie 
zostałoby udostępnione na potrzeby Poradni. 
 
 
Ad. 5. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o ufundowanie nagród dla 
uczestników VIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Szukamy Mistrza”. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zaakceptował powyższy wydatek w kwocie 460 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt 
złotych 00/100). 
 
Ad.6. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Zarządu Powiatowo-Miejskiego Ligi Obrony Kraju w Kłobucku o 
dofinansowanie 65 rocznicy Dnia Zwycięstwa. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 700 zł (słownie: 
siedemset złotych 00/100) na wydatki związane z organizacją. 
 
Ad.7. 
Naczelnik Wydziału ROŚ przedstawił wniosek Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku o dofinansowanie IX 
Powiatowego Konkursu Dendrologicznego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i dofinansował Konkurs kwotą 2.000 
zł (słownie: dwa tysiące 00/100). 
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Ad.8. 
Odstąpienia od wystąpień pokontrolnych. 
Ad. 8.1.  
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
Ad. 8.2.  
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
 
Ad. 9. 
Zarząd powiatu przyjął treść wystąpienia pokontrolnego. 
 
Ad. 10. 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: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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