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PROTOKÓŁ Nr 149/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 24 czerwca 2010 roku 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
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 149 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

  

 
2. Uchwały Zarządu Powiatu: 
2.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok           Ref. Skarbnik 
2.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok              Ref. Skarbnik 

 
 

 



3. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Włodzimierza Dobosza prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą „Działalność Transportowa” w Dankowie 79, 42-165 Lipie w zakresie prawidłowości 
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy.                Ref. Wydział KT 

  
4. Prośba Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku o dofinansowanie udziału uczniów w Ogólnopolskim 

Seminarium dla Uczniów – GLOBE GAMES 2010 – Słowiński Park Narodowy – Rąbka k/Łeby w 
ramach Międzynarodowego Programu Edukacji Ekologicznej GLOBE. 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 

5. Sprawy różne. 
 
 
Ustalenia 149 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24.06.2010r. 
 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 149 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 2. Uchwały Zarządu Powiatu.
Ad. 2.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/148/10 z dnia 21 maja 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 800 zł w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na przygotowanie 
akcji kurierskiej w jednostkach samorządu terytorialnego 

• dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieżących Zespole 
Szkół Nr 1 i w Krzepicach 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/118/2/10 z dnia 26 maja 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 15.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych (środki z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 25) 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 538/2010 z 
dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 2.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/148/10 z dnia 21 maja 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 800 zł w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na przygotowanie 
akcji kurierskiej w jednostkach samorządu terytorialnego 

• dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieżących Zespole 
Szkół Nr 1 i w Krzepicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/118/2/10 z dnia 26 maja 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 15.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych (środki z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 25. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 539/2010 z 
dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 3. 
Zarząd przyjął treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej wobec 
Pana Włodzimierza Dobosza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Działalność Transportowa” 
w Dankowie 79, 42-165 Lipie w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 
 
Ad. 4. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku 
o dofinansowanie udziału uczniów w Ogólnopolskim Seminarium dla Uczniów – GLOBE GAMES 2010 – 
Słowiński Park Narodowy – Rąbka k/Łeby w ramach Międzynarodowego Programu Edukacji Ekologicznej 
GLOBE. 
Ustalenie: 
Zarząd przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 570 złotych (słownie: pięćset 
siedemdziesiąt złotych). 
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Ad. 5. Sprawy różne. 
1. Starosta poinformował Zarząd, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku z powodu 

niezadowolenia pracowników z wysokości proponowanych podwyżek, Zarząd Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” wszczął spór zbiorowy. 

2. Pan Henryk Kiepura poinformował Zarząd, że w dniu 23 czerwca br. zakończył się I etap naboru do 
szkół ponadgimnazjalnych. Ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 2 lipca br. 
Podczas omawiania sprawy naboru Pani Skarbnik zwróciła się z zapytaniem do Pana Henryka 
Kiepury gdzie są środki, które wpływają za odpłatne pobieranie nauki w szkole policealnej? 
Na co Pan Kiepura odpowiedział, że pobieranie nauki w szkołach policealnych jest nieodpłatne. 

3. W związku z podjętą inicjatywą organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenów 
dotkniętych powodzią, Pan Kiepura poinformował Zarząd, iż koszt utrzymania jednego dziecka w 
Ośrodku w Kulach wyniósłby 39 złotych. 
Dodał, że zorganizowanie wypoczynku jest skierowane dla dzieci i młodzieży z gminy Bojszowy w 
powiecie bieruńsko-lędzińskim. 
Ponadto Pan Kiepura dodał, że 8 gmin z terenu naszego powiatu zadeklarowało kwotę 5.000 złotych z 
przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z koloniami. 
 

 
 

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/ 

/-Henryk Kiepura/ 

/-Jerzy Bardziński/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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