
Or.VI.0062-141/10        Kłobuck, dnia 29.04.2010 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 141/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 29 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 
 
 
Wykaz spraw 141 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

2. Przyjęcie protokołu Nr 138 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15.04.2010r. 
Ref. Starosta  

3. Przyjęcie protokołu Nr 139 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.04.2010r. 
Ref. Starosta 

4. Przyjęcie protokołu Nr 140 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23.04.2010r. 
Ref. Starosta 

 

 
5. Uchwały Zarządu Powiatu: 
5.1. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 



 

5.2. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem 
rezerwy ogólnej                   Ref. Skarbnik Powiatu 

 
5.3. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 
 

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

 

5.5. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

 

5.6. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 
1 ustawy o finansach publicznych 

Ref. Skarbnik Powiatu 
 
 

6. Prośba Dyrektora Gimnazjum w Kłobucku o dofinansowanie X Powiatowego Konkursu Ekologicznego. 
Ref. Sekretarz  

 

7. Prośba MOK w Kłobucku o pomoc finansową przy organizacji XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Towarzyskiego – „Kłobuck – Węglowice 2010”.                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

8. Prośba Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego Koło w Kłobucku o dofinansowanie 
obchodów 55-lecia Polskiego Związku Niewidomych.                   Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

9. Prośba Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Częstochowskiego Koło w Kłobucku o nieodpłatne 
wsparcie w organizacji spławikowych zawodów nad zbiornikiem wodnym Zakrzew. 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

10. Prośba Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku o wsparcie finansowe przy organizacji X 
Powiatowego Biegu Polnego                         Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 
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11. Prośba Wieluńskiego Klubu Krótkofalowców o wsparcie przy organizacji imprezy „ŁOŚ 2010” 
Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 
12. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej u P. Andrzeja Kisteli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą – „Nauka 
Jazdy w kat. A, B, C, T” w Kłobucku przy ul. Zamkowej 3b w zakresie kontroli dokumentacji i 
działalności związanej ze szkoleniem                           Ref. Wicestarosta 

 
13. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w przedsiębiorstwie „B.M.C. spółka z o.o.” z siedzibą w Łobodnie przy ul. 
Sienkiewicza 47 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy – 
spedycji                              Ref. Wicestarosta  

 
14. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec P. Marka Orłowskiego i Zdzisława Prudlaka prowadzących Ośrodek 
Szkolenia Kierowców „EMZET” w Krzepicach przy ul. Ryły 24 w zakresie kontroli dokumentacji i 
działalności związanej ze szkoleniem                           Ref. Wicestarosta  

 
15. Sprawy różne. 

 
 
Ustalenia 141 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29.04.2010r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 141 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 kwietnia 2010 roku. 
Ad.3.  
Przyjęto protokół Nr 139/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia 2010 roku. 
Ad.4.  
Przyjęto protokół Nr 140/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 kwietnia 2010 roku. 
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Ad. 5. Uchwały Zarządu Powiatu. 
Ad. 5.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

 planowanym przesunięciem na rok bieżący terminu realizacji inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym na lata 2011 – 2012 

 dostosowaniem planu wydatków inwestycyjnych do faktycznych potrzeb wynikających z rozstrzygnięć 
przetargowych dotyczących drogi Kalej - Szarlejka 

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

 przewidywanym niewykonaniem dochodów planowanych do otrzymania w ramach RPO (zastępuje się 
je kredytem na wyprzedzające finansowanie) 

 podpisaniem umowy z miastem Częstochowa na pokrycie kosztów z tytułu opracowania dokumentacji 
geodezyjno – prawnej oraz sporządzenie operatów szacunkowych w wys. 21.200 zł 

 przewidywanymi wyższymi potrzebami finansowymi związanymi z przebudową budynku przy ulicy 
Skorupki w Kłobucku o kwotę 300.000 zł 

 przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie odsetek od kredytów w związku z planowanym 
uruchomieniem kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2010 roku 

 zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52.015 zł w stosunku do projektu ustawy 
budżetowej 

 przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 1 do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” 
Leonardo da Vinci. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 503/2010 z 
dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 5.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w 
związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej. 
Podziału rezerwy ogólnej dokonuje się w związku z udzieleniem przez Radę Powiatu poręczenia spłaty 
kredytu dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 504/2010 z 
dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z 
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częściowym podziałem rezerwy ogólnej. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w 
Kłobucku. 
 
Ad. 5.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 
2010 rok. 
Podziału rezerwy ogólnej dokonuje się w związku z udzieleniem przez Radę Powiatu poręczenia spłaty 
kredytu dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 505/2010 z 
dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 5.4. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

 dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie dotacji dla gmin na wykonywanie zadań z 
zakresu obrony cywilnej 

 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/46/3/10 z dnia 15 kwietnia br. dotacji 
celowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na 
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 
w środowisku w 2010 roku. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 506/2010 z 
dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 5.5. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

 dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie dotacji dla gmin na wykonywanie zadań z 
zakresu obrony cywilnej oraz w Domu Dziecka 

 planowanym remontem zadaszenia nad holem wejściowym do budynku ZS Nr 2 
 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/46/3/10 z dnia 15 kwietnia br. dotacji 

celowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na 
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pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 
w środowisku w 2010 roku. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 507/2010 z 
dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 5.6. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, 
o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

Przyjmuje się informację obejmującą: 

− wykonanie budżetu Powiatu Kłobuckiego za I kwartał 2010 roku, 

− dane o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 508/2010 z 
dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której 
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie uchwały powierzono 
Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 
 
 
Ad. 6. 
Sekretarz przedstawił prośbę Dyrektora Gimnazjum w Kłobucku o dofinansowanie X Powiatowego Konkursu 
Ekologicznego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100). 
 
Ad.7. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę MOK w Kłobucku o pomoc finansową przy organizacji XVIII 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego – „Kłobuck – Węglowice 2010”.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) na puchary i medale. 
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Ad.8. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Śląskiego Koło w 
Kłobucku o dofinansowanie obchodów 55-lecia Polskiego Związku Niewidomych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu rozpatrzy powyższy wniosek po przedłożeniu preliminarza wydatków. 
W związku z powyższym wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu. 
 
Ad.9. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Częstochowskiego 
Koło w Kłobucku o nieodpłatne wsparcie w organizacji spławikowych zawodów nad zbiornikiem wodnym 
Zakrzew. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu udostępni materiały promocyjne w postaci długopisów, breloczków. 
 
Ad.10. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku o wsparcie 
finansowe przy organizacji X Powiatowego Biegu Polnego.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 150 zł (słownie: 
sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na nagrody. 
 
Ad.11. 
Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę Wieluńskiego Klubu Krótkofalowców o wsparcie przy organizacji 
imprezy „ŁOŚ 2010” odbywającą się na pograniczu trzech województw: łódzkiego-opolskiego-śląskiego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 500 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) na materiały promujące Powiat Kłobucki. 
 
Ad. 12. 
Zarząd powiatu przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej u 
P. Andrzeja Kisteli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą – „Nauka Jazdy w kat. A, B, C, T” w 
Kłobucku przy ul. Zamkowej 3b w zakresie kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem. 
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Ad.13. 
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej w przedsiębiorstwie „B.M.C. spółka z o.o.” z siedzibą w Łobodnie przy ul. Sienkiewicza 47 w 
zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy – spedycji. 
 
Ad. 14.  
Zarząd powiatu przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec P. Marka Orłowskiego i Zdzisława Prudlaka prowadzących Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „EMZET” w Krzepicach przy ul. Ryły 24 w zakresie kontroli dokumentacji i działalności związanej 
ze szkoleniem. 
 
Ad. 15. 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 Powiat w Kłobucku: 

/-Stanisław Garncarek/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Henryk Kiepura/ 

/-Jerzy Bardziński/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

 
 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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