
Kłobuck, dnia 13 stycznia 2011 roku 
Or.0022.6.2011.VI 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 6/11 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 11 stycznia 2011 roku 
 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Minkina Roman   - Starosta  
Kiepura Henryk   - Wicestarosta 
Biernacki Maciej  - Członek Zarządu Powiatu 
Borecki Józef   - Członek Zarządu Powiatu 
Gworys Małgorzata  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
Wykaz spraw 6 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 
 

2. Przyjęcie protokołu Nr 5/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 30 grudnia 2010 roku 
Ref. Starosta 

 
 
 
 



3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
3.1. w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, 

opiniującej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury          Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 
 

4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
4.1. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach 

Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydziału EKZ 

   
 

5. Prośba Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „START” o dofinansowanie V Turnieju 
Powiatowej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach akcji „Ferie na sportowo” 

Ref. Maciej Biernacki 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

6. Wniosek Burmistrza Kłobucka o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego teren w obrębie Lgota i Biała Dolna w Gminie 
Kłobuck             Ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik Wydziału AB 
 

7. Informacja Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury o możliwości ubiegania się z rezerwy 
subwencji ogólnej dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych    Ref. Starosta 

 

8. Informacja Dyrektora ZS w Krzepicach o wolnym lokalu mieszkalnym              Ref. Maciej Kuk 
Naczelnik Wydziału GKN 

 

9. Prośba Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej o ufundowanie nagrody Przewodniczącego 
Rady Powiatu oraz nagrody Starosty Kłobuckiego w związku z kolejną IX edycją Przeglądu Zespołów 
Teatralnych „Wręczyckie Jasełka 2011”           Ref. Maciej Biernacki 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 
10. Sprawy różne 
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Ustalenia 6 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 stycznia 2011 roku. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 6 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad. 2. 
Przyjęto protokół Nr 5/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 30 grudnia 2010 roku. 
 
Ad. 3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
Ad. 3.1. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, 
opiniującej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 
upowszechnianiem kultury. 
Wyjaśnił, że na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 144/XXII/2008 Rady Powiatu w 
Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz wygaśnięciem uchwały Nr 233/XXXII/2010 Rady Powiatu w 
Kłobucku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu 
Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, wnioskuje się o podjęcie uchwały w sprawie wytypowania 
trzech przedstawicieli Rady Powiatu, w tym dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki 
Społecznej do Komisji Stypendialnej. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wytypowania 
trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie 
stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 
kultury. 
 
Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 4.1. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach. 
Wyjaśnił, że Zespół Szkół w Krzepicach zamierza przystąpić do projektu wymiany Polsko-Litewskiej 
realizowanej przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Dodał, że priorytetem Funduszu jest 
promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego, włączanie młodzieży z mniejszymi 
możliwościami, upowszechnianie postaw inspirujących współpracę kulturalną oraz promujących wspólne 
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dziedzictwo historyczne jak również zachęcanie i rozwijanie postaw promujących wolontariat międzynarodowy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 40/2011 z dnia 
11 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach. 
Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach. 
Ponadto zobowiązano Dyrektora do wyjaśnienia formy zabezpieczenia projektu. 
 
Ad. 5. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „START” o dofinansowanie V Turnieju Powiatowej Halowej Piłki 
Nożnej Dziewcząt i Chłopców w ramach akcji „Ferie na sportowo”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 650 złotych 
(słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr) na pokrycie kosztów związanych z zakupem 
pucharów, statuetek oraz sprzętu sportowego. 
Zobowiązano Naczelnika Wydziału EKZ do zasygnalizowania wnioskodawcom o umieszczeniu banera 
Powiatu Kłobuckiego na turnieju. 
Naczelnik Wydziału EKZ poinformował Zarząd, że dwukrotnie w grudniu rozmawiał z Dyrektorem ZS Nr 
3 w Kłobucku żeby przedstawił plan organizacji ferii zimowych dla młodzieży. Dodał przy tym, że do 
dnia dzisiejszego Dyrektor Trośniak nie przedstawił żadnej propozycji. 
 
Ad. 6. 
Pani Małgorzata Krupa – Naczelnik Wydziału AB przedstawiła Zarządowi wniosek Burmistrza Kłobucka o 
uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
obejmującego teren w obrębie Lgota i Biała Dolna w Gminie Kłobuck. 
Wyjaśniała, że po analizie projektu planu w zakresie zadań realizowanych przez samorząd powiatowy 
przygotowała projekt postanowienia Zarządu Powiatu odmawiający uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Lgota i Biała Dolna w Gminie Kłobuck. 
Dodała przy tym, że przygotowane przez Nią postanowienie zablokuje dalszą procedurę Gminie. 
Wytłumaczyła Zarządowi, że w projekcie planu nie uwzględniono stanu istniejącego i nie zastosowano ust. 2 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z 
późn. zm.). Ewentualne poszerzenie pasów drogowych powinno nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowej 
analizy, której wynikiem będzie zaprojektowanie pasów drogowych zgodnych z obowiązującymi przepisami ale 
z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania. 
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Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN zwrócił się do Zarządu z prośbą o zabezpieczenie środków w 
wysokości ok. 30.000 złotych na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu uzyskania tytułu własności 
drogi powiatowej relacji Biała Dolna – Lgota (ul. Sadowa) w trybie zasiedzenia oraz w trybie art. 73 ustawy z 

dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. 
U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). 
Ustalenie: 
Po uzyskanych wyjaśnieniach Zarząd negatywnie ustosunkował się do projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego teren 
w obrębie Lgota i Biała Dolna w Gminie Kłobuck w zakresie dotyczącym poszerzenia pasów 
drogowych dróg powiatowych i tym samym podjął postanowienie Nr 41/2011 z dnia 11 stycznia 2011 
roku odmawiające uzgodnienia tegoż projektu. 
 
Ad. 7. 
Starosta przedstawił Zarządowi informację Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury o możliwości 
ubiegania się z rezerwy subwencji ogólnej dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych. 
Ustalenie: 
Oficjalnie wystąpić do Powiatu Częstochowskiego o wspólne zrealizowanie przebudowy drogi Ostrowy 
– Kocin Stary. 
 
Ad. 8. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi informację Dyrektora ZS w Krzepicach w 
sprawie zagospodarowania wolnego lokalu mieszkalnego w budynku byłego internatu, stanowiącego  
własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach. 
Wyjaśnił, że w zarządzie szkoły jest do dyspozycji wolny lokal mieszkalny o pow. 45,90 m2, składający się z 
pokoju o pow. 19,64 m2, kuchnia + jadalnia o pow. 17,47 m2, łazienka + wc o pow. 3,06 m2, korytarz 4,95 m2  
położony na I piętrze w budynku byłego internatu.  

Pani Barbara Pułas wynajmuje lokal mieszkalny o pow. 63,93 m2, składający się z pokoju z wnęką o pow. 
28,77 m2, pokoju o pow. 15,34 m2, kuchni o pow. 10,28 m2, łazienka o pow. 3,22 m2, przedpokój 6,32 m2, 
znajdujący się na parterze w budynku na działce w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24, na czas nieoznaczony.  

W przypadku dokonania zamiany lokalu mieszkalnego z Panią Barbara Pułas w powiatowym zasobie 
nieruchomości byłby w dyspozycji Zarządu Powiatu do zagospodarowania wolny lokal o pow. 63,93 m2.  

Ustalenie: 
W przypadku pozytywnego ustosunkowania się do zamiany lokalu mieszkalnego przez Panią Pułas 
Zarząd wyraził zgodę na zamianę lokali. 
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Ad. 9. 
Pan Maciej Biernacki – członek Zarządu, Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Gminnego 
Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej o ufundowanie nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu oraz nagrody 
Starosty Kłobuckiego w związku z kolejną IX edycją Przeglądu Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka 
2011”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 1.600 złotych 
(słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100 gr) na dwie nagrody po 800 złotych. 
 
Ad. 10. Sprawy różne. 

1) Pan Józef Borecki – członek Zarządu zwrócił się z prośbą o uczestnictwo Starosty i Pana Tadeusz 
Pułki – Dyrektora PZD w Kłobucku na zebraniu wiejskim w Starokrzepicach w dniu 12 stycznia br. o 
godz. 18:00. 

2) Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyznaczenie 
wcześniejszego terminu kolejnego posiedzenia Zarządu niż wynika to z harmonogramu posiedzeń. 

3) Starosta poinformował Zarząd, że Firma DROMET Sp. z o.o. złożyła pismo w sprawie przedłużenia 
okresu wykonania przebudowy dróg powiatowych na odcinku Rębielice Królewskie – Danków, 
Wilkowiecko – Rębielice Królewskie, Waleńczów – Złochowice ze względu na panujące warunki 
atmosferyczne. W związku z tym, że Powiat nie ma możliwości aneksowania umowy i przedłużenia 
terminu realizacji przebudowy dróg, Firma DROMET musi zapłacić karę umowną. 

 
 
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: 

/- Roman Minkina/ 

/- Henryk Kiepura/ 

/- Maciej Biernacki/ 

/- Józef Borecki/ 

/- Małgorzata Gworys/ 

 

 

Protokołowała Katarzyna Sosnowska – Wydział Organizacyjny 
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