
Kłobuck, dnia 20 października 2010 roku 

Or.VI.0062-167/10 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 167/10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 19 października 2010 roku 

 

 

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

 

Biernacki Maciej  - Starosta  

Minkina Roman   - Wicestarosta 

Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 

Sawicki Marek   - Członek Zarządu Powiatu 

 

Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 

 

 

 

Wykaz spraw 167 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 165/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 4 października 2010 roku 

Ref. Starosta 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr 166/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 8 października 2010 roku 

Ref. Starosta 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu: 

4.1. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kłobuckiego na sztandarze Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie                  Ref. Roman Kudelski 

Wydział EKZ 

 

 

5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

5.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat 

Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydziału GKN 

 

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

 

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

 

5.4. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem 

rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego    Ref. Skarbnik 

 

5.5. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok    Ref. Skarbnik 

 

 

6. Prośba Parafialnego Klubu Sportowego „św. Stanisław” przy Katolickiej Parafii św. Stanisława B. M. w 

Dankowie o dofinansowanie kosztu przejazdu na „Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska” 

Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 

 

7. Prośba Zarządu Stowarzyszenia Górników w Kłobucku o częściowe pokrycie kosztów zakupu kufli 

pamiątkowych z okazji zbliżającej się „Barbórki”         Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 

 

8. Prośba Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck o możliwość zawarcia kolejnego porozumienia na czas 

nieokreślony             Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 

 

9. Prośba ZHP Komenda Hufca w Kłobucku o przyznanie nagrody Starosty Kłobuckiego Pani Halinie 

Wróbel Komendantowi Hufca ZHP Kłobuck         Ref. Urszula Kotowicz 

Wydział EKZ 
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10. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli Stowarzyszenia „Zainwestuj w siebie” w zakresie zgodności z prawem i postanowieniami 

statutu               Ref. Anna Browarska 

Wydział SOK 

 

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

kontroli przeprowadzonej wobec Pana Władysława Hadaś prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą „Transport Zarobkowy” w Kleśniskach przy ul. Jaworskiej 71, 42-164 Parzymiechy w 

zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy          Ref. Wicestarosta 

 

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

kontroli przeprowadzonej wobec Pana Waldemara Skoczylas prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą PPHU „TRASKO” w Mokrej 357, 42-120 Miedźno w zakresie prawidłowości wykonywania 

krajowego transportu drogowego rzeczy               Ref. Wicestarosta 

 

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

kontroli przeprowadzonej wobec Pani Renaty Grzyb prowadzącej Ośrodek Szkolenia Kierowców z 

adresem biura w Opatowie przy ul. Kościuszki 114 w zakresie kontroli dokumentacji i działalności 

związanej ze szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę            Ref. Wicestarosta 

 

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

kontroli przeprowadzonej wobec Pana Marcina Sobiś prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Kat. B z adresem biura w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 15/25 w zakresie kontroli warunków 

lokalowych                       Ref. Wicestarosta 

 

15. Sprawy różne 
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Ustalenia 167 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19.10.2010 roku. 

 

Ad. 1. 

Przyjęto wykaz spraw 167 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 2. 

Przyjęto protokół Nr 165/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 4 października 2010 roku. 

Ad. 3. 

Przyjęto protokół Nr 166/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 8 października 2010 roku. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały Rady Powiatu: 

Ad. 4.1. 

Pan Roman Kudelski – Wydział EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kłobuckiego na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Częstochowie. 

Wyjaśnił, że w dniu 7 października br. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zwróciła się 

do tut. Starostwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kłobuckiego na sztandarze 

ufundowanym dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w związku z obchodami 20-lecia powstania 

Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji planuje wykonać sztandar, na którym zamierza 

umieścić herby czterech powiatów, które obejmuje swoim rejonem działania.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kłobuckiego na sztandarze Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Częstochowie. 

 

 

Ad. 5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

Ad. 5.1. 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat. 

Wyjaśnił, projekt uchwały został przygotowany na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 28.09.2010r. w 

sprawie o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy na najem mieszkania służbowego Pani Annie Winter, 

zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 3 w charakterze pedagoga szkolnego na okres 3 lat.   

Pani Anna Ślusarczyk obecnie Anna Winter była najemcą lokalu mieszkalnego o pow. 48 m² na podstawie 

umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej na czas określony od dnia 01.02.2008r. do dnia 31.08.2010r.  
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W dniu 31.08.2010r. pani Anna Winter wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie umowy na kolejny okres 3 lat 

wynajmu mieszkania znajdującego się w budynku szkoły. Prośbę motywuje faktem braku własnego domu lub 

mieszkania oraz brakiem możliwości powrotu do domu rodzinnego, w którym obecnie mieszkają dwie rodziny.    

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 612/2010 z 

dnia 19 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na 

okres 3 lat. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Zobowiązano Naczelnika Wydziału GKN do wyegzekwowania od Dyrektora ZS Nr 3 pobrania należnego 

czynszu za korzystanie z lokalu przez Panią Annę Winter w okresie nieobowiązywania umowy.  

 

Ponadto podczas omawiania powyższego punktu ustalono, że w dniu 26 października 2010 roku odbędzie się 

posiedzenie Zarządu Powiatu z udziałem Dyrektora Pana Czesława Trośniaka dotyczące funkcjonowania 

Zespołu Szkół Nr 3. 

Zobowiązano Dyrektora do bieżącego monitorowania spraw, które wymagają terminowych rozstrzygnięć. 

 

Ad. 5.2. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 

2010 rok. 

Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• planowanym zakupem cechówek do znakowania drzew i drewna, 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19.707 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych, 

• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieżących, 

• przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie dotacji dla powiatów za odpłatności za dzieci z 

naszego powiatu przebywające w domach dziecka na terenie innych powiatów. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 613/2010 z 

dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

Ponadto zobowiązano Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska do wyjaśnienia, kto jest zobligowany 

na podstawie zawartej umowy do zakupu cechówek do znakowania drzew i drewna. 
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Ad. 5.3. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 

2010 rok. 

Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• planowanym zakupem cechówek do znakowania drzew i drewna, 

• zwiększeniem decyzją Nr FB/I/3011/366/1/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. dotacji 

celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19.707 zł z 

przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych, 

• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieżących, 

• przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie dotacji dla powiatów za odpłatności za dzieci z 

naszego powiatu przebywające w domach dziecka na terenie innych powiatów. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 614/2010 z 

dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 5.4. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 

2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

Wyjaśniła, że podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dokonuje się 

celem doposażenia magazynu kryzysowego. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 615/2010 z 

dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w 

związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 5.5. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego na 2010 rok. 

Wyjaśniła, że podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dokonuje się 

celem doposażenia magazynu kryzysowego. 

 

 



 7 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 616/2010 z 

dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 

rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

 

Ad. 6. 

Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Parafialnego Klubu Sportowego „św. 

Stanisław” przy Katolickiej Parafii św. Stanisława B. M. w Dankowie o dofinansowanie kosztu przejazdu na 

„Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska”, który odbył się w dniu 12.10.2010 roku. 

Powyższy wniosek Starosta poddał pod głosowanie: 

głosów „za” ………………………….….… - oddano 0 

głosów „przeciw” …………………….….. - oddano 3 

głosów „wstrzymujących się” ……….… - oddano 1 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższej prośby z uwagi na brak możliwości 

ponoszenia kosztów przejazdu na turniej, który już się odbył (wniosek z dnia 11.10.2010r. wpływ do tut. 

Starostwa 12.10.2010r.). 

Ponadto zwrócono uwagę, ażeby w przyszłości wnioski składać z wyprzedzeniem tak, aby Zarząd mógł 

wcześniej zająć stanowisko.  

 

Ad. 7. 

Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Zarządu Stowarzyszenia Górników w 

Kłobucku o częściowe pokrycie kosztów zakupu kufli pamiątkowych z okazji zbliżającej się „Barbórki”. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 2.500 złotych 

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 gr) na zakup kufli pamiątkowych. 

 

Ad. 8. 

Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck o 

możliwość zawarcia kolejnego porozumienia na czas nieokreślony. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony. 
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Ad. 9. 

Pani Urszula Kotowicz – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę ZHP Komenda Hufca w Kłobucku o 

przyznanie nagrody Starosty Kłobuckiego Pani Halinie Wróbel Komendantowi Hufca ZHP Kłobuck. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie ma możliwości prawnej do przyznania nagrody Starosty Kłobuckiego Pani 

Komendant. 

 

Ad. 10. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

Stowarzyszenia „Zainwestuj w siebie” w zakresie zgodności z prawem i postanowieniami statutu. 

 

Ad. 11. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej wobec Pana Władysława Hadaś prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

„Transport Zarobkowy” w Kleśniskach przy ul. Jaworskiej 71, 42-164 Parzymiechy w zakresie prawidłowości 

wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy. 

 

Ad. 12. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej wobec Pana Waldemara Skoczylas prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

PPHU „TRASKO” w Mokrej 357, 42-120 Miedźno w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 

transportu drogowego rzeczy. 

 

Ad. 13. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej wobec Pani Renaty Grzyb prowadzącej Ośrodek Szkolenia Kierowców z adresem biura w 

Opatowie przy ul. Kościuszki 114 w zakresie kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem 

prowadzonym przez przedsiębiorcę. 

 

Ad. 14. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej wobec Pana Marcina Sobiś prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców Kat. B z adresem 

biura w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 15/25 w zakresie kontroli warunków lokalowych. 
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Ad. 15. Sprawy różne. 

1) Starosta odczytał odpowiedź jaką otrzymał z NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach w sprawie 

niskiej wartości zamówienia na świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej ogłoszone przez NFZ na 2011 rok dla Powiatu Kłobuckiego. 

2) Wicestarosta poinformował Zarząd, że Wydział Komunikacji i Transportu nie ma już miejsca na 

archiwizowanie dokumentów. 

3) Korzystając z obecności uzupełnionego składu Zarządu, Starosta poruszył temat dotyczący 

przyznania nagrody Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Ustalenie: 

Podjęto decyzję o rozpatrzeniu wniosku Dyrektora w późniejszym terminie. 

 

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: 

/-Maciej Biernacki/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

/-Marek Sawicki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 


