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Kłobuck, dnia 31 maja 2019 roku 

 

RAPORT O STANIE POWIATU KŁOBUCKIEGO 

ZA 2018 ROKU 

 

WPROWADZENIE 

 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, Zarząd Powiatu Kłobuckiego przedstawia niniejszym raport o stanie Powiatu 

Kłobuckiego za 2018 rok. 

Powiat Kłobucki położony jest na północy województwa śląskiego. Utworzony został w 1952 

roku, zlikwidowany 1975 roku i ponownie utworzony w 1999 roku w wyniku reformy 

administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Kłobuck. Obejmuje 9 gmin w tym 7 gmin 

wiejskich i 2 miejsko-wiejskie. 

Powiat Kłobucki zajmuje obszar 889 km
2
, na którym zamieszkują 85.094 osoby z czego 

50,7% stanowią kobiety natomiast 49,3% mężczyźni. 

Powiat Kłobucki posiada swój herb będący trwałym elementem tożsamości wspólnoty 

samorządowej, symbolizujący więź historyczną, kulturową i społeczną mieszkańców 

powiatu. Herb oraz inne symbole powiatu tj. baner, flaga i pieczęć zostały nadane Powiatowi 

Kłobuckiemu uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku nr  188/XXVII/2009 z dnia 22 maja 2009 

roku. 

W 2018 roku sukcesem zakończyły się starania o nadanie sztandaru Powiatowi Kłobuckiemu. 

W dniu 6 października 2018 roku uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego nr 287/XXXVIII/2018 

nadany został sztandar powiatowi kłobuckiemu. 
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I. STRUKTURA POWIATU KŁOBUCKIEGO 

 
Na początku 2018 roku w powiecie funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 

1. Dom Dziecka w Kłobucku 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach 

3. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Kłobucku 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

7. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku 

8. Zespół Opieki Zdrowotnej 

9. Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 

10. Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 

11. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 

12. Zespół Szkół w Krzepicach 

 

W trakcie roku powstały dwie jednostki organizacyjne tj. z dniem 1 września powstała 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Waleńczowie oraz z dniem 15 października Dzienny 

Dom Senior+ w Kłobucku. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną tych 

placówek pełni Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Kłobucku. 
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II. FINANSE POWIATU 
 

Budżet Powiatu na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 75.149.344zł oraz wydatki 

w kwocie 76.951.153 zł. 

W 2018 roku budżet ulegał zmianom i związane to było głównie z realizowanymi 

inwestycjami. 

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 74.028.789 zł. 

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: 

 dotacje 29.864.748,67 zł 

 subwencje 18.604.483,00 zł 

 pozostałe dochody 25.853.536,24 zł 

Struktura zrealizowanych dochodów

dotacje

subwencje

pozostałe dochody

 

 

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 76.424.313,06 zł w tym: 

- wydatki bieżące stanowiły 51.618.095,13 zł 

- wydatki majątkowe stanowiły 24.806.217,93 zł 

 

 



6 

 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

 Transport i łączność (jest to największa grupa wydatków  na którą składają się drogi 

publiczne wojewódzkie, drogi publiczne powiatowe oraz funkcjonowanie 

Powiatowego Zarządu Dróg) 23.914.636,37 zł. 

 Działalność usługowa (w szczególności realizacja projektu „Budowa Zintegrowanego 

Systemu Informacji Przestrzennej” oraz zadań z zakresu geodezji i kartografii) 

3.304.698,96 zł, 

 Administracja publiczna (w szczególności funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 

i Rady Powiatu Kłobuckiego oraz dotacja na organizację wyborów) 9.772.543,42 zł 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w szczególności dotacja dla 

Komendy Powiatowej PSP oraz dofinansowanie zakupu służbowego samochodu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku) 4.944.444,56 zł, 

 Oświata i wychowanie (w szczególności funkcjonowanie Zespoły Szkół nr 1,2,3 w 

Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach) 18.015.872,18 zł, 

 Ochrona zdrowia (w szczególności składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja 

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, dotacja dla Miasta Częstochowy na wykonywanie 

zadań izby wytrzeźwień) 1.839.752,95 zł, 

 Pomoc społeczna (m.in. funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłobucku) 1.218.126,12 zł, 

 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (m.in. funkcjonowanie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kłobucku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II i w 

Hutce oraz prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych w 

Hutce) 3.333.484,87 zł, 

 Edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. funkcjonowanie Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku oraz dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Kukowie) 3.064.109,32 zł, 
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 Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) 

5.091.324,68 zł, 

 Pozostałe wydatki (rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, górnictwo i kopalnictwo, 

turystyka, gospodarka mieszkaniowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, 

obsługa długu publicznego, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz różne rozliczenia) 

1.925.319,63 zł. 

 

Na koniec 2017 roku Powiat był zadłużony wobec banków na kwotę 10.648.421,06 zł.  

W 2018 roku zaciągnięto 4.000.000 zł kredytu, a spłacono 2.082.487 zł rat kapitałowych.                

W ostatnich dniach grudnia umorzono pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w kwocie 

260.307,50 zł. 

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 

12.305.626,56 zł. Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z 

tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 474.900,38 zł. 
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III. WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU (ZA 

WYJĄTKIEM DROGOWYCH) 
 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2018 roku z podziałem na źródła finansowania  

w szczególności udział środków zewnętrznych: 

1. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie 

e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego, 

wartość projektu: 4.133.452,60 zł, dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 3.513.434,75 zł. 

2. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół 

nr 1 w Kłobucku, wartość projektu: 421.315,94 zł, dofinansowanie z środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego: 400.250,14 zł. 

3. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację 

kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, wartość projektu: 

2.838.104,00 zł, dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 2.275.385,26 zł. 

4. Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę 

opiekuńczo–wychowawczą do 14 dzieci, wartość projektu: 493.425,70zł, dofinansowanie 

z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 419.392,30 zł. 

5. Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 

w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy), wartość projektu: 1.332.986,08 

zł, dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

994.312,22 zł. 

6. Odnowienie ciągów pieszo – jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach, ul. Ryły 26 w 

ramach projektu Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku 

rowerowym, wartość projektu: 246.959,20 zł, dofinansowanie z środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 157.140,00 zł 
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IV. EDUKACJA 
 

Reforma edukacji, którą Powiat Kłobucki od 2017 roku wdraża na swoim terenie 

stwarza szanse dla organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe, które dotychczas 

borykały się z niskim naborem do swoich placówek. Reforma zakłada likwidację gimnazjów, 

powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej, przekształcenie szkół zawodowych w branżowe 

szkoły I i II stopnia oraz wydłużenie etapu edukacji w liceach (z cyklu 3-letniego w 4-letni) 

oraz w technikach ( z cyklu 4-letniego w cykl 5-letni). Reforma zakłada również, że w 

jednym roku edukację zakończą uczniowie III klas oddziałów gimnazjalnych i VIII klas szkół 

podstawowych. Kumulacja roczników daje szanse na większy nabór.  Większa ilość 

potencjalnych uczniów oraz wydłużenie etapu edukacji pozwoli na utrzymanie 

dotychczasowych etatów nauczycielskich, a w niektórych przypadkach nawet na dotrudnienie 

potrzebnej kadry.  

Jedynym realnym zagrożeniem jest możliwość niskiego naboru do szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki. Pomimo kumulacji roczników 

istnieje ryzyko braku spodziewanego naboru do tutejszych placówek oświatowych. 

 

1. Profile kształcenia 

Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym dla czterech Zespołów Szkół: Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w 

Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach.  

W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku funkcjonują trzy typy szkół: I Liceum 

Ogólnokształcące, które kształci uczniów w profilu mundurowym, humanistycznym, 

politechnicznym i biologiczno-chemicznym; Technikum Nr 1, które kształci w zawodach: 

technik budownictwa, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, 

technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych; oraz Branżową Szkołę I 

stopnia Nr 1, która z kolei kształci w takich zawodach jak: kucharz, ślusarz, mechanik 

pojazdów samochodowych i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

Drugą szkołą jest Zespołu Szkół Nr 2, który również posiada 3 typy szkół: Technikum 

Nr 2 kształcące w zawodach: technik handlowiec, technik żywienia i usług 
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gastronomicznych, technik technologii żywności, technik spedytor, technik geodeta, technik 

agrobiznesu, technik reklamy, technik księgarstwa; Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, która 

kształci w oddziałach wielozawodowych oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych..  

Następną szkołą, dla której Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym jest Zespół 

Szkół Nr 3, gdzie mamy III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego kształcące 

w klasach o profilu: biologiczno-chemicznym, ekonomicznym, prawniczo-dziennikarskim, 

mundurowym oraz politechnicznym; a także Technikum Nr 3, które kształci w zawodzie 

technik organizacji turystyki. 

Kolejną szkołą jest Zespół Szkół w Krzepicach, w którym funkcjonują trzy typy szkół. 

Liceum im. Władysława Broniewskiego, kształci w oddziałach o profilach akademickim, 

politechniczno-ekonomicznym pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

medyczno-przyrodniczym pod patronatem naukowym Śląskiego Centrum Chorób Serca w 

Zabrzu oraz humanistyczno-prawnicza i sprawnościowa z elementami ratownictwa i 

wolontariatu – obie pod opieka naukową Uniwersytetu Śląskiego i Opolskiego. W szkole 

funkcjonuje także Technikum, które kształci w zawodach technik ekonomista i technik 

handlowiec oraz Branżowa Szkoła I stopnia, kształcąca w oddziałach wielozawodowych. 

2. Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018 roku: 

SZKOŁA NAZWA SZKOŁY LICZBA UCZNIÓW 

Zespół Szkół Nr 1  

w Kłobucku 

I  Liceum Ogólnokształcące 64 

Technikum Nr 1 346 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 52 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 74 

RAZEM Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 536 

Zespół Szkół Nr 2  

w Kłobucku 

Technikum Nr 2 92 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 50 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 84 

LO dla Dorosłych 33 

RAZEM Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 259 

Zespół Szkół Nr 3  

w Kłobucku 
III Liceum Ogólnokształcące 153 

RAZEM Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 153 
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Zespół Szkół w Krzepicach Liceum Ogólnokształcące 226 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  27 

Branżowa szkoła I stopnia 29 

RAZEM Zespół Szkół w Krzepicach 282 

OGÓŁEM  1230 

 

Nabór na rok szkolny 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018 roku: 

SZKOŁA NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

PRZYJĘTYCH 

UCZNIÓW 

Zespół Szkół Nr 1  

w Kłobucku 

I  Liceum Ogólnokształcące 15 

Technikum Nr 1 111 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 36 

RAZEM Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 162 

Zespół Szkół Nr 2  

w Kłobucku 

Technikum Nr 2 28 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 39 

LO dla Dorosłych 20 

RAZEM Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 87 

Zespół Szkół Nr 3  

w Kłobucku 
III Liceum Ogólnokształcące 46 

RAZEM Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 46 

Zespół Szkół w Krzepicach Liceum Ogólnokształcące 69 

Branżowa szkoła I stopnia 14 

RAZEM Zespół Szkół w Krzepicach 83 

OGÓŁEM NABÓR 378 

 

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy od wielu lat zmianie zaczyna ulegać 

trend na kontynuowanie nauki w liceach ogólnokształcących. Zwiększył się nabór do 

techników. Wyraźny wzrost nastąpił w zawodach technik informatyk i technik mechanik. 
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3. Wyniki nauczania 

Do egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 228 absolwentów szkół 

ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kłobuckiego, w tym 154 absolwentów liceów 

ogólnokształcących, 73 absolwentów techników, 1 słuchacz liceum dla dorosłych.  

Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w powiecie kłobuckim wyniosła 79,82%, 

15,35% zdających uprawnionych było do przystąpienia do sesji poprawkowej w miesiącu 

sierpniu br., 4,82% zdających nie zdało egzaminu maturalnego (nie zaliczone minimum dwa 

przedmioty).  

Dane różnią się od danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która do 

średniej wlicza także absolwentów z lat poprzednich przystępujących po raz pierwszy do 

egzaminu maturalnego. Z danych OKE wynika, iż zdawalność w naszym powiecie wyniosła 

78,63%, co daje nam 18 miejsce na 36 powiatów i miast na prawach powiatu; za Powiatem 

Kłobuckim uplasowali się: Powiat Myszkowski z wynikiem 76,58% oraz Powiat 

Częstochowski z wynikiem 67,31%. Średnia zdawalność w kraju wyniosła 79,7%, natomiast 

w województwie śląskim uplasowała się na poziomie 79,1%.  

Z danych OKE dotyczących zdawalności egzaminu maturalnego w liceach 

ogólnokształcących w województwie śląskim wynika, że Powiat Kłobucki z wynikiem 

88,05% zajął 7 miejsce na 36 powiatów i miast na prawach powiatu. 

W sesji sierpniowej 2018 do matury poprawkowej przystąpiło 35 osób. Uprawnieni do 

zdawania egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej byli jedynie uczniowie, którzy nie 

zaliczyli jednego przedmiotu, czy to w części ustnej czy pisemnej. Egzamin poprawkowy 

zaliczyło 20 zdających, co daje 57,14%, natomiast egzaminu poprawkowego nie zdało 15 

zdających, co z kolei daje wynik 42,85%.  

Po egzaminie poprawkowym Powiat Kłobucki osiągnął ostateczną średnią 

zdawalności egzaminu na poziomie 88,59%. Jest to wynik większy od średniej wojewódzkiej 

i krajowej, które w tym roku były na takim samym poziomie (86%). 

Oprócz egzaminu maturalnego  w 2018 roku uczniowie techników i branżowych szkół 

I stopnia z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych, dla których Powiat Kłobucki jest 

organem prowadzącym, przystąpili do egzaminów zawodowych. W Powiecie Kłobuckim byli 

to uczniowie z następujących szkół: Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w 

Kłobucku i Zespołu Szkół w Krzepicach. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pozwala na porównanie poziomu 

wiedzy i umiejętności uczniów, słuchaczy i absolwentów określonego typu szkół 

zawodowych w całym kraju, w zakresie kwalifikacji właściwych dla danego zawodu, 

niezależnie od systemu kształcenia. 
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Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogli przystąpić: 

 uczniowie branżowych szkół I stopnia z oddziałami zasadniczych szkół 

zawodowych, uczniowie techników, słuchacze szkół policealnych, 

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 osoby zdające egzamin zawodowy eksternistyczny oraz absolwenci. 

Według zestawienia obejmującego wyniki uczniów, zdawalność w powiecie kłobuckim 

w I sesji wyniosła ponad 80%, czyli jest to jeden z najwyższych wyników w województwie 

śląskim, gdzie średnia wyniosła 71,89 %. Natomiast w II sesji zdawalność w Powiecie 

Kłobuckim wyniosła ponad 85%, gdzie średnia wojewódzka wyniosła 78,58%.  

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pokazały, że 

opuszczający mury szkoły absolwenci poradzili sobie lepiej niż ich koledzy z innych rejonów. 

Dla porównania wyniki w mieście Częstochowa wyniosły: w I sesji – 69%, w II sesji – nieco 

ponad 80%, natomiast w Powiecie Częstochowskim: w I sesji – 64%, w II sesji – 73%. Jest to 

powód do dumy, jak również powód do dalszej wytężonej pracy na różnego rodzaju zajęciach 

zawodowych, by w kolejnych latach zdawalność naszych uczniów była nadal jedną z 

najlepszych w województwie śląskim. 

4. Informacja o programach/projektach/strategiach realizowanych w roku szkolnym 

2018/2019 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki 

W dniu 15 października 2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku, miało miejsce 

uroczyste otwarcie nowoczesnej i efektownej pracowni biologiczno-chemicznej „Ekolandia”. 

Utworzenie i wyposażenie pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt złożony przez 

szkołę, w postępowaniu organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach, zyskał pozytywną 

ocenę funduszu, uzyskując ostatecznie kwotę dofinansowania, w wysokości 36.500,00 

zł. Całość inwestycji wyniosła 59.090,32 zł. To czwarta już Zielona Pracownia w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Kłobucki.  

Pod koniec września 2018 roku oddano do użytku odnowiony plac szkolny w Zespole 

Szkół w Krzepicach. Inwestycja  zrealizowana została w oparciu o wniosek złożony do 

Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Operacji nadano nazwę 

Odnowienie ciągów pieszo jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach, w ramach projektu 

„Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na Liswarciańskim Szlaku Rowerowym”. Celem 

inicjatywy było stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie LGD 
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„Zielony Wierzchołek Śląska”. Złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek uzyskał 

dofinansowanie, a wartość operacji wyniosła 247.500,40 zł, w tym środki pochodzące z 

EFRROW 157.484,50 zł. W ramach projektu powstał parking, siłownia na świeżym 

powietrzu oraz ciągi pieszo - jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach 

oraz do spacerów. Całość uzupełniona została ławkami, koszami, stojakami na rowery, 

blokadami parkingowymi na łączną kwotę ponad 30 tysięcy złotych. 

W listopadzie 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku zakończono realizację 

inwestycji „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej C.O.” oraz budową 

magazynu paliwa (biomasy). Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wyniosła ponad 

1.000.000 zł, z czego ponad 900.000 zł to pozyskane środki zewnętrzne.  

W 2019 roku zakończyła się realizacja kilkuletniego projektu dot. nowego kompleksu 

pracowni CNC w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Projekt realizowany był kilkuetapowo. 

Pierwsze podsumowanie projektu nastąpiło w listopadzie 2017 roku. Do użytku oddano park 

maszynowy pracowni obejmujący m.in. obrabiarki CNC (tokarka i frezarka), serwery, 

zestawy komputerowe i notebooki do projektowania 2D/3D oraz do programowania 

obrabiarek CNC, a także zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne 

oraz plotery. W połowie roku szkolnego 2018/2019 oddano drugą część pracowni 

wyposażoną w obrabiarki konwencjonalne. Obecnie kompleks CNC Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kłobucku stanowią: pracownia obrabiarek CNC, pracownia programowania obrabiarek CNC 

oraz pracownia modelowania/projektowania 2D/3D, a także pracownia obrabiarek 

konwencjonalnych. Na realizację projektu Powiat Kłobucki pozyskał środki finansowe  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało wprowadzone 

przez Powiat Kłobucki do planu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, opracowanej dla 

naszej części województwa śląskiego. Wartość projektu wynosi około 2 mln 800 tys. zł. 

Wszystkie szkoły Powiatu Kłobuckiego, które kształcą zawodowców od wielu lat z 

powodzeniem biorą udział zarówno w programie ERASMUS+ jak i PO WER. Dotychczas z 

praktyk zagranicznych skorzystało kilkuset uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, 

Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku oraz z Zespołu Szkół w Krzepicach. Nasi uczniowie 

podnosili swoje kompetencje zawodowe w takich krajach jak: Francja, Włochy, Niemcy, 

Austria, Grecja i Hiszpania. Łącznie szkoły pozyskały kilkaset tysięcy euro na zrealizowanie 

projektów. Projekty są realizowane w 100% ze środków zewnętrznych.  
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Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku jest jedną z 257 szkół w Polsce (na 2.500 złożonych 

wniosków), której przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w 

ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w 

wysokości 13.000 zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10.000zł, pozostałe środki pochodziły 

z organu prowadzącego.  W ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu 

uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, m. in. dwudniową 

wycieczkę edukacyjną na kielecczyznę ,,Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego legionów” dla 

40 uczniów kłobuckiego liceum oraz jednodniowy rajd pieszo – rowerowy do miejsc pamięci 

narodowej znajdujących się na terenie powiatu kłobuckiego ,,Marsz ku Niepodległej”. 

Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Zespół Szkół w 

Krzepicach są beneficjentami projektu „Kreator Przedsiębiorczości” realizowanego przez 

LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”. Projekt ma na celu promowanie lokalnej 

przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych 

mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu 

uczniowie m. in. do końca roku szkolnego 2018/2019 prowadzą szkolne przedsiębiorstwa 

oraz w terminie ferii zimowych wyjechali na dwutygodniowy obóz naukowy na Słowację. 

V. OCHRONA ZDROWIA 

Ochrona zdrowia realizowana przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Na 

terenie powiatu funkcjonują 2 szpitale rejonowe: w Kłobucku (liczba łóżek na koniec 2018 

roku – 65) oraz w Krzepicach (liczba łóżek – 50) W skład struktury Zespołu wchodzą 

ponadto 24 ośrodki zdrowia, zakład diagnostyki medycznej, ambulatorium, zakład 

rehabilitacji, pogotowie ratunkowe, przychodnia specjalistyczna. W 2018 roku liczba osób 

zadeklarowanych w podstawowej opiece zdrowotnej wynosiła 69.926 osób. 

Przedstawiając informację o sytuacji służby zdrowia wymienić należy czynniki, które 

w znaczący sposób wpływają na jej funkcjonowanie, a są one niezależne od podmiotu 

tworzącego, którym jest Powiat Kłobucki.  

W 2018 roku bardzo duży wpływ na sytuację w Zespole Opieki Zdrowotnej miały 

zmiany w przepisach obowiązującego prawa. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych nowelizowana była w roku 2018 około 20 razy.      
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Zmianie uległy również przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogólnych warunkach 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w których zawarto zmiany dotyczące 

wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników medycznych. Ustawy o zawodach lekarza  

i lekarza dentysty, w których zawarto zmiany w wysokości wynagrodzeń lekarzy i lekarzy 

rezydentów. Zmianie uległa również ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych. Nowelizowano również wielokrotnie ustawę o działalności leczniczej. Zmianie 

uległo również rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia szpitalnego, w którym określono nowe normy zatrudnienia pielęgniarek na 

oddziałach szpitalnych. Wprowadzane zmiany w przepisach wpłynęły na pogorszenie się 

sytuacji finansowej w Zespole w porównaniu do 2017 roku. Również brak zapłaty za 

nadwykonania w leczeniu szpitalnym dla szpitali w sieci miały wpływ na zmniejszenie 

wyniku finansowego Zespołu. 

Kolejnym dużym problem w 2018 roku, z którym musiał się zmierzyć Zespół Opieki 

Zdrowotnej były braki kadrowe, zarówno lekarzy, pielęgniarek jak i personelu pomocniczego.  

Trzeba pamiętać, że w ostatnich 10 latach z Polski wyjechało ponad 25 tysięcy lekarzy. 

Deficyt kadrowy jest najbardziej widoczny w małych ośrodkach miejskich i na wsiach. 

W celu zabezpieczenia pracy i udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół ogłaszał konkursy 

oraz zamieszczał oferty pracy w prasie i na stronach internetowych.  

W 2018 roku realizowano szereg programów, projektów, podejmowane były działania 

w celu rozszerzenia zakresu oferty medycznej. Zaliczyć do nich należy: 

 w Zespole Opieki Zdrowotnej wdrożono program zdrowotny w ramach programu 

badań przesiewowych raka jelita grubego na lata 2016-2018 w systemie 

oportunistycznym.  

 Zespół złożył do NFZ ofertę na badania z zakresu endoskopii (gastroskopia  

i kolonoskopia). Do końca 2018 roku postępowanie konkursowe nie zostało przez 

NFZ zakończone wyborem oferenta.  

 przystąpiono do konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu poradni terapii 

uzależnień i współuzależnienia od alkoholu i pozyskano kontrakt w tym zakresie  

z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata 2019-2023.  

 przystąpiono do konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej 

na lata 2019-2023. Konkurs w toku.  
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 Zespół w 2018 roku przygotowywał się do kontraktowania świadczeń w rodzaju 

leczenie szpitalne z zakresu geriatrii, jednak do końca 2018 roku Narodowy Fundusz 

Zdrowia nie ogłosił postępowania konkursowego na świadczenia z ww. zakresu. 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 

2014-2020 wystąpiono o zakup aparatury medycznej i w ramach projektu poprawa 

jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Podstawowej 

Opiece Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup 

nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych – zakupiono 17 szt. aparatów USG. Ramach projektu 

zostaną wykonane podjazdy dla niepełnosprawnych w ośrodkach zdrowia 

w Przystajni, Zajączkach, Ostrowach i Truskolasach. 

 zaprojektowano wdrożenie Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji ISO 

27001 w celu dostosowania Zespołu do wymogów Rozporządzenia Unijnego 

dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).  

 zakupiono sprzęt komputerowy dostosowując jednostki POZ do wymogów ustawy 

o informatyzacji w służbie zdrowia (e-zwolnienia, e-dokumentacja, e-recepty).  

 zakupiono również sprzęt do rehabilitacji medycznej w celu rozwoju usług 

komercyjnych z tego zakresu (robot do suchego hydromasażu oraz urządzenie do 

terapii falą uderzeniową), zakupiono ambulans medyczny dla potrzeb Pogotowia oraz 

samochód dostawczy do celów służbowych m.in. transportu leków, dokumentów, 

środków czystości  pomiędzy ośrodkami Zespołu, a także nowy sprzęt do pracowni  

endoskopii w Krzepicach (kolonoskop, myjnia endoskopowa), 

 opracowano i przygotowano projekt na rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu 

użytkowania części pomieszczeń Zakładu Fizjoterapii oraz kuchni Szpitala 

Rejonowego w Kłobucku, a realizacja tego projektu rozpoczęła się w roku 2019. 

 

Reasumując, mając na względzie przepisy prawa, sposób finansowania, sytuację 

kadrową, funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie kłobuckim w 2018 roku można ocenić 

pozytywnie. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zakończył działalność w 2018 roku z 

zyskiem w wysokości 612 594,40 zł. 
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VI. POMOC SPOŁECZNA 

VI.I. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W zakresie zadań statutowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało 

zadania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (typu rodzinnego 

i instytucjonalnego), pomocy społecznej oraz rehabilitacji. 

1. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej - rodzinna piecza zastępcza 

Na terenie powiatu kłobuckiego wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. funkcjonowało 46 

rodzin zastępczych w tym:  

 28 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 36 dzieci i osób 

pełnoletnich (5 osób z poza powiatu)  

 18 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 33 dzieci i osób 

pełnoletnich (26 z poza powiatu) 

 

Pomocą finansową w 2018 roku objęto 49 rodzin  zastępczych, w których 

wychowywało się 75 dzieci i osób pełnoletnich na łączną kwotę 713.766,69 zł, na którą 

składa się: 

 pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 684.310,91 zł 

 dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się 

orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności - 18.450,52 zł.  

 jednorazowa pomoc związanej z przyjęciem dziecka do rodziny na zakup potrzebnego 

wyposażenia - 7.800 zł.  

 dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci - 3.205,26 zł.  

 

W 2018 roku w pieczy zastępczej poza Powiatem Kłobuckim przebywało łącznie 9 

dzieci i osób pełnoletnich. W ciągu roku stan ten zmniejszył się o 1 dziecko, które zostało 

adoptowane oraz 1 dziecko, które trafiło do utworzonej rodziny zastępczej spokrewnionej w 

powiecie kłobuckim i na dzień 31.12.2018 roku wynosił 7 dzieci i osób dorosłych. 
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W 2018 roku w Powiecie Kłobuckim zamieszkiwało 17 pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych, którzy byli objęci pomocą finansową na łączną kwotę 109.654,44 zł, na 

którą składało się: 

 kwota na kontynuację nauki - 86.806,44 zł.  

 pomoc pieniężna na usamodzielnienie -13.540,00 zł.,  

 pomoc na zagospodarowanie - 9.308,00 zł.  

W związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. 

i związanymi z tym zapisami w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, każdemu dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej w wieku 

do 18 roku życia bez względu na dochód przyznano dodatek wychowawczy w wysokości 500  

zł. W 2018 roku dodatek wychowawczy otrzymało łącznie 59 dzieci na łączną kwotę 

315.271,45 zł.  

2. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej – instytucjonalna piecza zastępcza. 

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają tu na wsparciu 

finansowym pełnoletnich wychowanków, czynnościach administracyjnych związanych z 

kierowaniem wychowanków oraz finansowaniem pobytu wychowanka w placówce. 

Na terenie Powiatu Kłobuckiego funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze typu 

socjalizacyjnego tj. Dom Dziecka w Kłobucku, Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w 

Krzepicach  oraz utworzona w 2018 roku Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w 

Waleńczowie. W placówkach tych na koniec 2018 roku przebywało łącznie 60 

wychowanków.  

Na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz pomoc rzeczową udzielono pomocy finansowej 

na łączną kwotę – 17.764,20 zł. w tym : 

 pomoc na kontynuację nauki – 9.587,20 zł, 

 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1.577,00 zł pomoc  

 na usamodzielnienie – 6.600,00 zł. 

  

3. Zadania z zakresu pomocy społecznej 

W roku 2018 udzielono pomocy na kontynuację nauki 1 wychowankowi Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 528,90 zł. 
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4. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej Powiat Kłobucki w 2018r. wydatkował 

kwotę: 2.001.624,45 zł, w tym na dofinansowanie do: 

 turnusów rehabilitacyjnych kwotę w wysokości 139.086 zł. Do PCPR wpłynęło 

ogółem 188 wniosków o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, a dofinansowanie 

otrzymało 99 osób, w tym 77 niepełnosprawnych osób dorosłych i 22 dzieci. Ponadto 

dofinansowano pobyt 28 opiekunów osób dorosłych i 22 opiekunów dzieci. 

Zainteresowanie tą formą rehabilitacji społecznej jest bardzo wysokie.  

 zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę w wysokości: 

212.012,04 zł. Do PCPR wpłynęło ogółem 386 wniosków, a dofinansowanie 

wypłacono do 29 wniosków dzieci na kwotę 61.420 zł oraz do 208 wniosków osób 

dorosłych na kwotę 150.603 zł . 

 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny kwotę w wysokości: 20.000 

zł. Do PCPR wpłynęło 26 wniosków, a dofinansowanie wypłacono 15 osobom, w tym 

11 osobom dorosłym i 4 dzieciom. 

 likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się kwotę w wysokości 

25.864,41 zł. Do PCPR wpłynęły 62 wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Zrealizowano 19 

wniosków. 

 w zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano i wypłacono 

dofinansowanie dla 3 organizacji na kwotę 4.992,00 zł 

Na terenie powiatu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej: w Hutce, gdzie uczestniczą 

42 osoby i Dankowicach Drugich, gdzie uczestniczy 45 osób. WTZ prowadzone są przez 

TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach oraz przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym.  
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VI.II. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DZIENNY DOM ,,SENIOR+” 

 

W minionym 2018 roku do placówek opiekuńczo-wychowawczych przyjęto łącznie 

14 dzieci, w tym do Domu Dziecka w Kłobucku - 8, do POW w Krzepicach – 6. Wszystkie 

dzieci przyjęte do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach były w wieku 

powyżej 10 roku życia. Spośród 8 dzieci skierowanych do Domu Dziecka w Kłobucku troje 

było poniżej 10 roku życia  

W utworzonej z dniem 1 września 2018r., na podstawie uchwały nr 263/XXXVI/2018 

Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 2018r. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Waleńczowie, umieszczono w minionym roku 14 dzieci. Wszyscy wychowankowie POW 

w Waleńczowie zostali przeniesieni tu z Domu Dziecka w Kłobucku. Przeniesienie dzieci 

miało na celu dążenie do dostosowania systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w powiecie, do określonych w obowiązujących przepisach prawa standardów w zakresie 

liczby miejsc w placówkach. Spowodowało ono zmniejszenie liczby wychowanków Domu 

Dziecka w Kłobucku do poziomu, który zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami jest 

dopuszczalny do dnia 31 grudnia 2020 roku.   

Na przestrzeni całego 2018 roku łączna liczba dzieci korzystających, to znaczy 

przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu kłobuckiego, z 

uwzględnieniem ich rotacji, wynosiła 70. Realizując zadania wynikające z obowiązujących w 

zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej przepisów prawa, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, we współpracy z sądami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, rodzinami 

dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, asystentami przydzielonymi do 

pracy z nimi, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodkami adopcyjnymi, 

odpowiednio do ustaleń i wniosków dokonanych podczas okresowych ocen sytuacji dzieci i 

celów długoterminowych określonych w planie pomocy dziecku, podejmowały działania w 

kierunku powrotu umieszczonych w nich dzieci do rodziny, umieszczenia ich w rodzinie 

przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub przygotowania do usamodzielnienia. Dyrektor 

Centrum jako Dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizując swój obowiązek 

ustawowy, w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składał 

do właściwego sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o 

wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających 
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jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. W efekcie 

wspomnianych wyżej działań spośród wszystkich wychowanków przebywających w 

minionym roku w placówkach, 22 dzieci posiadało uregulowaną sytuację prawną, w tym 9 w 

Domu Dziecka w Kłobucku, 4 w POW w Krzepicach, 9 w POW w Waleńczowie. Informacje 

o tych dzieciach, zgodnie z obowiązującymi wymogami, były na bieżąco przekazywane do 

ośrodka adopcyjnego, w celu poszukiwania dla dzieci rodzin przysposabiających. 

Na przestrzeni 2018 roku instytucjonalną pieczę zastępczą opuściło na stałe i zostało 

skreślonych z ewidencji placówek łącznie 10 wychowanków:  

 4 wróciło do rodziny, w tym 3 z placówki w Krzepicach i 1 z Domu Dziecka w 

Kłobucku, 

 1 dziecko przebywające w placówce w Kłobucku zostało umieszczone w rodzinie 

zastępczej, 

 5 zostało usamodzielnionych, w tym 4 z POW w Krzepicach i 1 z Domu Dziecka w 

Kłobucku. 

Na dzień 31.12.2018r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu 

przebywało łącznie 60 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej i pozostawały w tych placówkach na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.: 

 w Domu Dziecka w Kłobucku przebywało 32 wychowanków,  

 w POW w Krzepicach – 14 wychowanków  

 w POW w Waleńczowie – 14 wychowanków.  

Struktura wiekowa wychowanków na ten moment przedstawiała się następująco:  

 dzieci w wieku poniżej 7 roku życia – łącznie 6, w tym 4 w Domu Dziecka w 

Kłobucku i 2 w POW w Waleńczowie, 

 dzieci w wieku powyżej 7 roku życia, które nie ukończyły 10 lat – łącznie 7, w tym 4 

w Domu Dziecka w Kłobucku i 3 w POW w Waleńczowie, 

 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia – łącznie 41, w tym 20 w Domu Dziecka w 

Kłobucku, 12 w POW w Krzepicach i 9 w POW w Waleńczowie, 

 osoby pełnoletnie – łącznie 6, w tym 4 w Domu Dziecka w Kłobucku i 2 w POW w 

Krzepicach. 
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Zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

docelowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych będą mogły przebywać dzieci w wieku 

powyżej 10 roku życia. Przepisy pozwalają jednak na to, aby we wskazanym ustawowo 

okresie przejściowym w placówkach przebywały dzieci powyżej 7 roku życia. Przepisów tych 

nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art.95, ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, w tym w wyjątkowych przypadkach, np. gdy dotyczy to 

rodzeństwa lub przemawia za tym stan zdrowia dziecka. Pięcioro z przebywających w 

placówkach dzieci poniżej 7 roku życia umieszczonych zostało wspólnie ze starszym 

rodzeństwem. Jedno dziecko skierowane zostało do placówki w trybie pilnym w związku z 

poważnym, realnym zagrożeniem jego dobra, aktualnie prowadzona jest praca w kierunku 

powrotu dziecka do rodziny.  

Codzienne życie oraz organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach 

wzorowana jest na modelu tradycyjnej rodziny. Warunki lokalowe we wszystkich 

placówkach spełniały obowiązujące w tym zakresie wymogi. Posiłki dla wychowanków 

przygotowywane były na terenie placówek, wychowankowie przez całą dobę mieli 

zapewniony dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Na bieżąco, 
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stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, w wystarczającym zakresie zaopatrywani byli 

w odzież, obuwie, bieliznę, przedmioty osobistego użytku, podręczniki, pomoce, przybory 

szkolne, zabawki oraz środki higieny osobistej. Wychowankowie powyżej 5 roku życia 

otrzymywali do własnego dysponowania comiesięczną kwotę pieniężną, w formie tzw. 

kieszonkowego, w wysokości określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Odpowiednio do wieku, indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczęszczali do 

przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych w Kłobucku, Waleńczowie, Krzepicach, Opatowie 

oraz do szkół specjalnych na terenie Częstochowy i Lublińca lub kształcili się w systemie 

nauczania indywidualnego. 

Rodzaj i forma zajęć oraz wsparcia udzielanego wychowankom dostosowane były do 

ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Wielu wychowanków z uwagi na ich szczególne 

potrzeby, w tym z powodu zdiagnozowanych u nich deficytów rozwojowych, zaburzeń 

zachowania i emocji, stanu zdrowia, skutków zaniedbań środowiskowych z czasu przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej, zagrożenia demoralizacją i uzależnieniem od alkoholu 

lub środków psychoaktywnych poza objęciem opieką specjalistów zatrudnionych w Centrum, 

wymagało dodatkowo wsparcia i opieki ze strony specjalistów spoza placówek i Centrum. 

Siedemnastu wychowanków placówek posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i z tego powodu wymagało szczególnie zindywidualizowanej pracy w zakresie 

opieki, wychowania i nauki, w tym 10 dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku, 6 dzieci z POW 

w Krzepicach i 1 dziecko z POW w Waleńczowie. 9 dzieci, w tym 4 z Domu Dziecka w 

Kłobucku i 5 z POW w Krzepicach, z uwagi na szczególne potrzeby, okresowo, w dni nauki 

szkolnej przebywało w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. 2 wychowanków 

z Domu Dziecka w Kłobucku objętych było specjalistyczną terapią w Młodzieżowych 

Ośrodkach Socjoterapeutycznych. 1 wychowanek z POW w Krzepicach z uwagi na 

postępujący proces demoralizacji został skierowany do Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego. Duża część wychowanków wymagała pogłębionej diagnozy, konsultacji i 

terapii u specjalistów spoza placówek i Centrum, w tym w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, poradni MONAR, poradni zdrowia psychicznego i innych specjalistycznych 

poradni, odpowiednio do indywidualnych potrzeb dzieci. 4 wychowanków Domu Dziecka w 

Kłobucku objętych było wsparciem diagnostyczno-terapeutycznym w ramach projektu 

unijnego realizowanego przez ośrodek adopcyjny w Częstochowie 
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W minionym roku wychowankowie uczestniczyli w wielu atrakcyjnych, 

organizowanych przez placówki i szkoły wycieczkach, wyjazdach, piknikach, imprezach 

kulturalno-rozrywkowych oraz formach wypoczynku. Uczestniczyli między innymi w 

organizowanych przez OSSW w Kulach spotkaniach w ramach ,,Wszechnicy profilaktyki 

społecznej”, zorganizowanych przez placówki dwóch wycieczkach do Warszawy, wycieczce 

do Parku Rozrywki ,,ENERGYLANDIA” w Zatorze, wycieczkach do Parku Linowego i 

,,Domu Tajemnic” w Częstochowie oraz wyjeździe do Chorzowa na Galę Plebiscytu 

Sportowiec i Drużyna Roku, kilku wyjazdach do Częstochowy na pokaz futbolu 

amerykańskiego. Podczas letnich wakacji większość dzieci z dwóch funkcjonujących w tym 

czasie placówek wyjechała na kolonie do nadmorskiej miejscowości Pogorzelica. W 

koloniach uczestniczyło łącznie 45 wychowanków, w tym 38 z Domu Dziecka w Kłobucku i 

7 z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach. 

W ramach aktywizacji społecznej i rozwijania zainteresowań wychowankowie 

placówek brali udział w różnorodnych konkursach i turniejach, osiągając liczne sukcesy.  

Dzieci reprezentujące Dom Dziecka w Kłobucku zdobyły III miejsce w organizowanej przez 

Fundację TAURON 14 edycji akcji ,,Domy Pozytywnej Energii” 2018, otrzymując nagrodę 

pieniężną w wysokości 10 000 złotych. Przedstawiciele tej samej placówki, uczestnicząc w 

IV edycji organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 32 w Częstochowie Regionalnego 

Konkursu Plastycznego ,,Kot marzeń” zajęli II i III miejsce oraz zdobyli 3 wyróżnienia. 

Ponadto biorąc udział w konkursie plastycznym ,,Najpiękniejsza pisanka wielkanocna – 

inspiracje dziełami mistrza Faberge” zajęli I, II i III miejsce w różnych kategoriach 

wiekowych. 

Drużyny sportowe, w skład których wchodzili przedstawiciele obsługiwanych przez Centrum 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczestniczyli w licznych turniejach i mistrzostwach, 

w tym na szczeblu ogólnopolskim. Drużyny te zajęły III miejsce w grupie starszej i IV w 

grupie młodszej w III Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w Jork Ballu w Sosnowcu, XII 

miejsce wśród 40 drużyn w X Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Dzieci z Domów Dziecka 

,,Nadzieja na Mundial 2018” w Warszawie, I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej w Sosnowcu 

,,Użyj mocy bez przemocy”, I miejsce w Mini Mistrzostwach dla Dzieci z Domów Dziecka 

w Piłce Nożnej w Lublińcu, VI miejsce w Turnieju ,,Letni Kuba Cup” w Opolu.  

Dwie spośród trzech działających w 2018 roku na terenie powiatu kłobuckiego placówek 

opiekuńczo-wychowawczych spełniały wszystkie określone obowiązującym prawem 

standardy usług świadczonych w placówkach. Jedna z placówek – Dom Dziecka im. Janusza 
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Korczaka w Kłobucku nie spełniała standardów w zakresie ilości miejsc dla umieszczanych tu 

dzieci. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wymóg ten musi być spełniony do dnia 31 grudnia 2020r. Aktualnie podjęte zostały działania 

mające na celu opracowanie koncepcji dostosowania Domu Dziecka w Kłobucku do 

obowiązujących standardów. 

Czwarta z jednostek obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku – Dzienny Dom ,,Senior+” w Kłobucku 

– realizuje określone w ustawie o pomocy społecznej zadania własne powiatu w zakresie 

prowadzenia powiatowych ośrodków wsparcia. Dzienny Dom ,,Senior+” w Kłobucku 

dysponuje 20 miejscami. W ramach swojej działalności statutowej świadczy usługi na rzecz 

mieszkańców powiatu kłobuckiego, kobiet i mężczyzn w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych 

zawodowo, samotnych lub żyjących w rodzinach, wymagających pomocy ze względu na 

wiek, swoją sytuację zdrowotną, rodzinną lub inne przyczyny losowe.  Pierwszych 

uczestników ośrodek objął wsparciem od dnia 17 grudnia 2018r. Do końca roku z usług 

Dziennego Domu ,,Senior+” skorzystało 10 osób. W ramach swej działalności ośrodek 

zapewniał uczestnikom, odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i sytuacji zdrowotnej, 

wsparcie w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym w zakresie kompensowania 

następstw samotności i niesamodzielności spowodowanej wiekiem, poprawy stanu 

psychofizycznego, aktywizacji społecznej, integracji oraz włączenia do społeczności lokalnej. 

Dzienny Dom ,,Senior+” świadczył na rzecz uczestników usługi o charakterze socjalno-

bytowym wykorzystując dobrze wyposażone, funkcjonalne, niedawno zaadaptowane do tego 

celu pomieszczenia, zapewniał im jeden posiłek dziennie w postaci obiadu oraz dostęp do 

ciepłych i zimnych napojów. Uczestnicy mogli korzystać również z usług o charakterze 

opiekuńczym, prozdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjno-kulturalnym. Dzienny Dom 

,,Senior+” stwarzał również uczestnikom warunki do aktywności ruchowej oraz 

zagospodarowania czasu w sposób odpowiadający ich zainteresowaniom i oczekiwaniom.   

 

VII. RYNEK PRACY 
 

Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizuje jednostka 

organizacyjna Powiatu Kłobuckiego tj. Powiatowego Urząd Pracy w Kłobucku. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku  w 2018r. realizował swoje zadania w ramach środków 

Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji  

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  pozyskanych 

na podstawie algorytmu, rezerw Ministra oraz w ramach projektów współfinansowanych  

ze środków EFS tj. Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

oraz Działanie 7.2 Regionalny Program  Operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-

2020. 

Urząd na ten cel pozyskał środki finansowe przyznane decyzjami Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej ogółem w kwocie  11.225.300,00 zł,  na którą składały się: 

1. W ramach algorytmu środki w wysokości 1.793.103,20 zł. 

2. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  środki w wysokości 

2.683.259,50 zł, 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego środki w wysokości  1.791.237,30 zł. 

3. Środki pozyskane z rezerwy Ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w kwocie 374.800,00 zł. 

4. Środki pozyskane z rezerwy Ministra na realizację programu staży w placówkach 

ARiMR w kwocie 39.500,00 zł. 

5. Środki pozyskane z rezerwy Ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych w 

kwocie 1.059.300,00 zł. 

6. Środki pozyskane z rezerwy Ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych zamieszkujących na wsi w kwocie 681.600,00 zł. 

7. Środki Funduszu Pracy w kwocie 2.802.500 zł. na realizację przez PUP zadania 

refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30r. ż.  

Dzięki pozyskanym środkom Urząd aktywizuje osoby bezrobotne, co w konsekwencji  

umożliwia im powrót na rynek pracy i daje szansę na  zatrudnienie lub samozatrudnienie.  

W ramach kwoty 8.422.800,00 zł Urząd objął programami rynku pracy 1354 osoby  

/w tym 377 osób kontynuowało zadania rozpoczęte w 2017r. oraz  2 osoby z 2016r./ 
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W ramach  kwoty 2.802.500,00 zł  przeznaczonej na realizację zadania,  Urząd kontynuował 

finansowanie umów zawartych w 2017r. dla 195 osób bezrobotnych. W 2018r. skierowano 52 

osoby bezrobotne na okresy uzupełniające. Ponadto w 2018r. trwała realizacja umów 

zawartych w 2016r. 

 

Łącznie w ramach kwoty 11.225.300,00 zł  PUP w Kłobucku objął programami rynku pracy   

1549 osób /w tym 572 osoby kontynuowały zadania rozpoczęte w 2017r. oraz  2 osoby  

z 2016r./. 

PUP w Kłobucku w 2018r. realizował także program specjalny pn. „Bliżej pracy III”.  

W ramach programu specjalnego na roboty publiczne skierowano 10 osób bezrobotnych  

na okres do 4 miesięcy. Beneficjenci programu specjalnego zostali objęci poszczególnymi 

działaniami, w skład których wchodziły następujące usługi, instrumenty rynku pracy oraz 

specyficzne elementy wspierające zatrudnienie: 

 pośrednictwo pracy, 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach robót publicznych (kwota 

refundacji w wysokości 1600,00 zł oraz pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne 

od tej kwoty), 

 wypłata środków finansowych w formie ryczałtu na zakup odzieży w kwocie 100,00 

zł dla każdej skierowanej osoby bezrobotnej, 

 wypłata premii  motywacyjnej w kwocie 300,00 zł dla osób zatrudnionych za brak 

absencji chorobowych podczas udziału w robotach publicznych i dodatkowym, co 

najmniej 30 dniowym zatrudnieniu po zakończeniu okresu refundacji – 9 uczestnikom 

programu wypłacono premie. Jedna osoba nie spełniła niniejszego warunku.  

 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 3034 oferty pracy, w tym 927 ofert 

subsydiowanych, co  w przełożeniu  na poszczególne gminy Powiatu kształtowało się 

następująco: 

 Kłobuck – 1114 ofert, w tym subsydiowanych – 402, 

 Krzepice – 323 oferty, w tym subsydiowanych – 91,  

 Wręczyca Wielka – 480 ofert, w tym subsydiowanych -148, 

 Miedźno – 153 oferty, w tym subsydiowanych - 77, 
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 Opatów –115 ofert, w tym subsydiowanych - 31, 

 Lipie – 319 ofert, w tym subsydiowanych - 44, 

 Panki-  240 ofert, w tym subsydiowanych - 57, 

 Przystajń – 111 ofert, w tym subsydiowanych - 41, 

 Popów – 179 ofert, w tym subsydiowanych – 36; 

 4371 ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy w sieci EURES. 

 

1. Instrumenty rynku pracy 

 Staże dla osób bezrobotnych 

 Kierowanie osób bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawców miało na celu 

aktywizowanie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i pomoc  

w uzyskaniu przez nich  zatrudnienia, a równocześnie dać im szansę sprawdzenia swoich 

kwalifikacji i przydatności na rynku pracy oraz nabycie umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy.  Dzięki odbyciu stażu osoby bezrobotne zdobywają doświadczenie, 

które poza wykształceniem jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o 

zatrudnieniu. 

W 2018 roku  skierowano na staż do zakładów pracy 477 osób bezrobotnych.  Dodatkowo 

279 osób kontynuowało staż rozpoczęty w 2017r. (w tym 85 osób zakończyło staż w grudniu 

2017r. jednakże stypendia zostały wypłacone w 2018r.). Łącznie w 2018r. realizowano staże 

dla  756  osób bezrobotnych. 

Staż jest nadal najpopularniejszą formą aktywizacji zarówno wśród osób bezrobotnych jak  

i pracodawców. Osoby bezrobotne w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium w 

wysokości 120% kwoty zasiłku, a pracodawca w zawartej z Urzędem umowie zobowiązany 

jest do zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu na czas określony, zgodnie z kryteriami 

zawartymi w naborze wniosków.  

W 2018 roku staż zorganizowano u 362  uprawnionych podmiotów. W 2018 roku skierowano 

do odbycia stażu u pracodawców łącznie 477 osób bezrobotnych (w tym 3 osoby na okres 

uzupełniający). 

 

 Bony stażowe 
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Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon stażowy 

stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez 

bezrobotnego  na okres 6 miesięcy pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego po 

zakończonym stażu przez okres 6 miesięcy. 

W 2018r. na staż w ramach bonu stażowego skierowano 8 osób bezrobotnych, spośród 

których (3 osoby przerwały staż) 5 osób kontynuuje zadanie w 2019 r. Dodatkowo 10 osób 

bezrobotnych kontynuowało bony stażowe rozpoczęte w 2017 r. 

 

 Bon na zasiedlenie 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon na zasiedlenie  

w kwocie 7.000,00 zł w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez okres  

co najmniej 6 miesięcy w trakcie 8 miesięcy od przyznania bonu, pod warunkiem jeżeli: 

- z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości  

co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i będzie podlegał 

ubezpieczeniom społecznym, 

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny 

zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu  

do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza 

łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. 

W 2018r. PUP w Kłobucku przyznał bony na zasiedlenie 71 osobom bezrobotnym, które 

podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania. 

 

 Bon na zatrudnienie 

 Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon 

zatrudnieniowy, który stanowi dla pracodawcy przez okres 12 miesięcy gwarancję refundacji 

części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 

obowiązującego zasiłku dla bezrobotnych,  w związku z zatrudnieniem tego bezrobotnego 
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łącznie przez okres 18 miesięcy. W 2018r. udzielono pracodawcom wsparcia finansowego 

w związku z zatrudnieniem 4 osób bezrobotnych, które otrzymały bon na zatrudnienie oraz 

sfinansowano zobowiązania wynikające z realizacji bonów zatrudnieniowych przyznanych w 

2017r. 7 osobom bezrobotnym. 

 

 Prace interwencyjne      

W 2018 roku skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych 44 osoby 

bezrobotne (w tym 1 osoba na okres uzupełniający) oraz dla 18 osób kontynuowano 

finansowanie prac interwencyjnych rozpoczętych w 2017 roku.  

Zainteresowanie pracodawców niniejszą formą zatrudnienia subsydiowanego na przestrzeni 

ostatnich lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie.  

 

 Roboty Publiczne  

  W 2018 roku na roboty publiczne skierowano 90 osób bezrobotnych oraz dla 42 osób 

kontynuowano finansowanie robót publicznych rozpoczętych w 2017 roku. 

W/w forma aktywizacji osób bezrobotnych organizowana była w samorządach gminnych  

oraz w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatu. 

 

 Prace społecznie użyteczne 

 Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji, polegająca na podejmowaniu działań 

na rzecz osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy, zaliczanych do 

grupy szczególnego ryzyka (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, 

indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli otrzymały skierowanie z PUP). 

W 2018 roku z możliwości organizacji prac społecznie użytecznych skorzystało 6 gmin 

powiatu kłobuckiego. Z w/w gminami zawarto porozumienia stanowiące podstawę 

współpracy i określające liczbę osób, która ma zostać skierowana do wykonywania prac 

społeczno-użytecznych oraz liczbę godzin do przepracowania na terenie danej gminy. Łącznie 

zawarte porozumienia obejmowały 14760 godzin, spośród których do końca 2018 roku udało 

się wykorzystać 14089 godzin. Po zawarciu porozumień rozpoczęto kierowanie osób 
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bezrobotnych (spełniających określone ustawą warunki) przy ścisłej współpracy z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej.   

Na w/w formę aktywizacji zawodowej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez daną 

gminę, do końca 2018 roku skierowano  łącznie 64 osoby bezrobotne  bez prawa do zasiłku, 

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Jak pokazują  doświadczenia zdobyte w 

trakcie realizacji tej formy od jej wprowadzenia w 2006 roku, prace społecznie użyteczne są 

trudną formą aktywizacji osób bezrobotnych zarówno ze względu na niechęć osób 

bezrobotnych do udziału w niej, jak również małe zainteresowanie samorządów gminnych.         

 

 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia 

 Urząd pracy może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie 

wynagrodzenia w wysokości nie wyżej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres: 

 do 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie 

ukończył 60 lat, 

 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat,  

pod warunkiem dalszego zatrudnienia odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy. 

W 2018 roku przyznane zostały dofinansowania w wyniku skierowania do pracodawców 

12 osób bezrobotnych. Dodatkowo 21 osób kontynuowało zatrudnienie rozpoczęte w 2017 

roku oraz 2 osoby z 2016 roku. 

 

 Środki finansowe dla osób bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności 

gospodarczej  

 Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone  

do wysokości  6-krotrotności przeciętnego wynagrodzenia. Nadal  też obowiązują przepisy  

dot. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych warunkach, płacone 

przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w okresie pierwszych 2 lat jej 

prowadzenia, a przyznane środki nie podlegają zwrotowi w przypadku spełnienia wszystkich 

warunków określonych przepisami prawa. Zainteresowanie bezzwrotnym wsparciem na 

uruchomienie działalności gospodarczej cieszy się nadal dużym zainteresowaniem wśród 

osób bezrobotnych. 
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W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku przyznał jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności gospodarczej 108 osobom bezrobotnym.  

 

 Środki finansowe dla podmiotów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego 

  Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska dla skierowanego 

bezrobotnego  jest  dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą instrumentem 

cieszącym się podobnie jak w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem, pomimo 

konieczności utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy .  Wsparcie 

finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone do wysokości 6-

krotrotności przeciętnego wynagrodzenia.  

W 2018 roku PUP w Kłobucku zrefundował  pracodawcom zwrot kosztów wyposażenia lub 

doposażenia 40 stanowisk pracy. 

 

 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 

 Osoby bezrobotne które wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia mogą 

po udokumentowaniu poniesionych kosztów ubiegać się o refundację kosztów opieki nad 

dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7 do wysokości połowy zasiłku, 

jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na 

staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie pod warunkiem osiągania z tego tytułu 

miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 

2018r. sfinansowano koszty opieki nad dzieckiem 6 osobom.  

 

 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy lub przedsiębiorcy   

 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy, który zatrudni 

bezrobotnego w wieku do 30 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 

12 miesięcy (pracodawca/przedsiębiorca po zakończeniu okresu refundacji zobowiązany jest 

zatrudnić bezrobotnego przez okres kolejnych 12 miesięcy).  
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Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, umowy dot. realizacji 

w/w formy wsparcia były zawierane w latach 2016-2017, natomiast koszty wynikające 

z zawartych umów były finansowane w ramach Funduszu Pracy do końca 2018 roku. 

W ramach przyznanego na 2018 rok limitu w kwocie 2.802.500,00 zł tut. Urząd kontynuował 

finansowanie umów zawartych w 2017 roku dla 195 osób bezrobotnych. W 2018 roku 

skierowano 52 osoby bezrobotne na okresy uzupełniające. Ponadto w 2018 roku trwała 

realizacja umów zawartych w 2016 roku. 

 

2. Programy i projekty aktywnego zwalczania bezrobocia 

 

1) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2018 

roku przedstawia poniższa tabela: 

FORMY POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH 

PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ ZADAŃ W 

2018R. 

W RAMACH 

ALGORYTMU 

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 

PROGRAMEM ZE 

ŚRODKÓW 

PRZYZNANYCH 

ALGORYTMEM 

Staże 598.000,00 zł 279 osób z 2017r. 

Przygotowanie zawodowe 

dorosłych 
0,00 zł 0 

Prace interwencyjne  
80.518,00 zł 

39  

w tym  18 osób z 2017r 

Roboty publiczne 
208.089,20 zł 

52  

w tym 42 osoby z 2017r. 

Szkolenia 41.875,00 zł 13 

Prace społecznie użyteczne  71.700,00 zł 64 

Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

gospodarczej 

100.000,00 zł 
5 
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Doposażenie lub wyposażenie 

stanowiska pracy 
140.000,00 zł 7 

Studia podyplomowe 0,00 zł 0 

Koszty egzaminów i uzyskania 

licencji 
0,00 zł 0 

Stypendia na kontynuowanie 

nauki 
0,00 zł 0 

Refundacja kosztów opieki nad 

dzieckiem 
5.000,00 zł 

6 

 

Koszty badań lekarskich i 

psychologicznych 
2.500,00 zł 25 

Bon na zasiedlenie 84.000,00 zł 12 

Bon na zatrudnienie 
59.883,51 zł 

11 

w tym 7 osób z 2017r. 

Bon stażowy 
85.137,49 zł 

18 

w tym 10 osób z 2017r. 

Bon szkoleniowy 19.100,00 zł 5 

Dofinansowanie wynagrodzenia za 

bezrobotnego powyżej 50 r. ż. 217.700,00 zł 

35  

w tym 21 osób z 2017r. 

oraz 2 osoby z 2016r. 

Program specjalny 79.600,00 zł 10 

 

OGÓŁEM 

 

1.793.103,20 zł 

581 

w tym 377 osób  

z 2017r. oraz 2 osoby z2016r. 

 

2) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” w ramach 

Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przedstawia 

poniższa tabela:  
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FORMY POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH 

PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU 

W 2018R. 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROJEKTEM 

Staże 1.489.259,50 zł 210 

Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

gospodarczej 

900.000,00 zł 45 

Bon na zasiedlenie 294.000,00 zł 42 

OGÓŁEM 2.683.259,50 zł 

 

297 

 

 

Tutejszy Urząd na przestrzeni  roku dokonywał przesunięć środków  pomiędzy zadaniami 

zarówno w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

celem jak najpełniejszego wykorzystania środków z EFS. 

 

3) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu „Aktywizacja 

osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Kłobucku (III)” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 

7.2 Regionalnego Programu  Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 

przedstawia poniższa tabela: 

 

FORMY POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH 

PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU 

W 2018R. 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROJEKTEM 

Staże 871.237,30 zł 125 

Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

920.000,00 zł 45 
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gospodarczej 

OGÓŁEM 1.791.237,30 zł 

 

170 

 

 

4) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z rezerwy Ministra na realizację 

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej przedstawia 

poniższa tabela: 

 

FORMY POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH ZE 

ŚRODKÓW REZERWY 

MINISTRA W 2018R. 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

Staże 162.900,00 zł 31 

Prace interwencyjne 9.446,00 zł 3 

Roboty publiczne 202.454,00 zł 30 

 

OGÓŁEM 

374.800,00 zł 64 

 

5) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z rezerwy Ministra na realizację 

programu stażu w placówkach ARiMR przedstawia poniższa tabela: 

FORMY POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH ZE 

ŚRODKÓW REZERWY 

MINISTRA W 2018R. 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

Staże 39.500,00 zł 5 

OGÓŁEM 39.500,00 zł 5 

 

6) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z rezerwy Ministra na realizację 

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz 

na terenach rewitalizowanych  przedstawia poniższa tabela: 
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FORMY POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH ZE 

ŚRODKÓW REZERWY 

MINISTRA W 2018R. 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

Staże 403.800,00 zł 106 

Prace interwencyjne 21.500,00 zł 20 

Szkolenia 15.000,00 zł 4 

Bon na zasiedlenie 119.000,00 zł 17 

Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

gospodarczej 

100.000,00 zł 5 

Doposażenie lub wyposażenie 

stanowiska pracy 

400.000,00 zł 

 

20 

OGÓŁEM 1.059.300,00 zł 172 

7) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z rezerwy Ministra na realizację 

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi przedstawia 

poniższa tabela:  

 

FORMY POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH ZE 

ŚRODKÓW REZERWY 

MINISTRA W 2018R. 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

Roboty publiczne 226.600,00 zł 40 

Szkolenia 15.000,00 zł 4 

Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

gospodarczej 

180.000,00 zł 8 

Doposażenie lub wyposażenie 

stanowiska pracy 

 

260.000,00 zł 

13 

OGÓŁEM 681.600,00 zł 65 
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Zgodnie z zasadami ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań 

aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018r.  tut. 

Urząd dokonywał przesunięć niewykorzystanych środków pomiędzy zadaniami w ramach 

programu. Powyższe przesunięcia  miały na celu jak najpełniejsze wykorzystanie 

przyznanych środków rezerwy Funduszu Pracy. 

 

8) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację  przez PUP zadania  

o którym mowa  w art. 150f  ustawy o promocji (…) - refundacja części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

skierowanych bezrobotnych do 30r. ż.  przedstawia poniższa tabela:  

 

FORMA POMOCY OSOBOM 

BEZROBOTNYM 

KWOTA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH 

PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ ZADANIA 

W 2018R. 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH ZADANIEM 

Refundacja do 30 r.ż. 2.802.500,00 zł 195 

OGÓŁEM 2.802.500,00 zł 

195 

(kontynuacja finansowania 

w ramach umów zawartych 

w  2017 r.) 

 

Ogółem wydatki za 2018 rok  na rzecz promocji zatrudnienia z Funduszu Pracy wyniosły 

11.064.334,76 zł, w tym 2.771.998,75 zł na refundację części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych 

do 30 roku życia.    

 

3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
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W 2018 roku  realizowane zostały zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych  w ramach kwoty  106.500,00 zł  z przeznaczeniem na finansowanie usług 

i instrumentów rynku pracy.  

W ramach powyższej kwoty przyznano staże dla  13 osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy, niepozostających w zatrudnieniu na okres od 3 do 6 miesięcy oraz dla 1 osoby 

bezrobotnej, niepełnosprawnej jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

4. Zatrudnianie cudzoziemców 

 W związku z wprowadzeniem  od 1 stycznia 2018r. nowych rozwiązań związanych z 

zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców, znacznie zwiększył się zakres obowiązków 

pracowników publicznych służb zatrudnienia realizujących zadania z tym związane. Obecnie 

procedura związana z zatrudnianiem cudzoziemców jest złożona i wymaga większego 

nakładu pracy pracowników urzędu pracy, związanego z określonymi trybami postępowania 

w sprawie zatrudniania cudzoziemców.  

 Od  1 stycznia 2018 r. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składa 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do 

ewidencji oświadczeń.  W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wpisano do rejestru 

3337 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 72 złożone 

oświadczenia pozostawione zostały bez rozpatrzenia oraz odmówiono wpisania 3 

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do rejestru oświadczeń.                    

W analogicznym okresie 2017 roku zarejestrowano 2853 oświadczenia o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W tym zakresie obserwuje się 

tendencję zwyżkową. 

 Dodatkowo od 1 stycznia 2018 roku znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w 

Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca 

sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku 

kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności 

uznanych za sezonowe,  określone w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w 

których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. W okresie od 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
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01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wpłynęło 37 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową. 

 Na podstawie krajowych ofert pracy złożonych łącznie na 1236 stanowisk, sporządzono 

156 „Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestr bezrobotnych 

i poszukujących pracy” dla pracodawców ubiegających się  o wydanie zezwolenia na 

prace dla cudzoziemców poprzedzonych koniecznością wykonania testu rynku pracy. 

TEST RYNKU PRACY: to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na 

lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska 

obywatela Polski lub obywatela UE. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać 

zezwolenie na prace u danego pracodawcy w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania 

pracodawcy.   

Realizowanie powyższych zadań wiąże się także ze ścisłą współpracą pracowników 

publicznych służb zatrudnienia z placówkami Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy 

itd. w zakresie weryfikacji legalności zatrudnienia cudzoziemców.  

 

5. Rejestracja świadczeń 

Według stanu na koniec 2018 roku w Powiecie Kłobuckim zarejestrowanych było 

2448 osób bezrobotnych. W odniesieniu do początku roku 2018 (31.01.2018 r.) stan 

bezrobocia obniżył się o 205 osób, natomiast w porównaniu do stanu z końca roku 2017 r. 

wzrósł o 16 osób.  

Wśród ogółu zarejestrowanych na koniec grudnia 2018 r. 54,1% stanowiły kobiety (1324). 

Prawie co piąta osoba posiadała prawo do zasiłku (435 osób), tj. 17,8%. Z ogółu 

zarejestrowanych 1899 osób zamieszkiwało tereny wiejskie naszego powiatu (77,6%).  

W okresie 12 miesięcy 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku celem 

rejestracji zgłosiło się ogółem 4271 osób bezrobotnych (do tej kategorii zalicza się również 

osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po pracach 

społecznie użytecznych w liczbie 623), w tym 162 osoby niepełnosprawne oraz 80 osób 

poszukujących pracy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymało 896 osób, tj. 36,6% 

zgłoszonych. 
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Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2018 roku 

 

Powyższy wykres przedstawia liczbę osób faktycznie zarejestrowanych 

w poszczególnych miesiącach 2018 roku. Biorąc pod uwagę statystyki urzędu MPiPS-01 do 

ogólnej liczby rejestrujących należy dodać osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania 

zawodowego dorosłych oraz po pracach społecznie użytecznych odpowiednio w ilości: 

* Liczba osób po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po pracach społecznie 

użytecznych. 

 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba osób 

faktycznie  

zarejestrow

anych 

491 321 275 279 238 257 329 307 298 297 269 287 

Liczba 

osób* 
105 57 44 4 5 11 16 3 102 82 35 159 

OGÓŁEM 

(według 

MPiPS) 

596 378 319 283 243 268 345 310 400 379 304 446 
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Biorąc powyższe pod uwagę, zauważamy, iż początek roku 2018, a przede wszystkim 

styczeń, charakteryzował się znacznym wzrostem liczby osób bezrobotnych w powiecie 

kłobuckim wskutek zwolnień z zakładów pracy, zakończenia zarówno prac sezonowych, jak i 

prac subsydiowanych ze środków Funduszu Pracy oraz ponowną rejestracją osób, które 

utraciły status bezrobotnego z tytułu nieterminowego stawiennictwa. Od lutego nastąpił 

spadek poziomu bezrobocia. Spowodowane było to głównie podejmowaniem prac 

sezonowych, między innymi w sektorze budowlanym oraz wyjazdami za granicę. Pozostała 

część osób została wyłączona z rejestru w wyniku niestawienia się  

w wyznaczonym terminie.  

 

Liczba wyrejestrowanych osób bezrobotnych w 2018 roku 

 

Powyższy wykres, tak jak poprzednio, przedstawia liczbę osób faktycznie 

wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2018. 

Biorąc pod uwagę statystyki urzędu MPiPS-01 do ogólnej liczby wyrejestrowanych należy 

także dodać osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz 

po pracach społecznie użytecznych odpowiednio w ilości: 
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MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba osób 

faktycznie  

wyrejestrow

anych 

375 246 323 343 276 234 322 203 326 451 277 301 

Liczba 

osób* 
- - 127 124 16 120 43 24 114 4 6 - 

OGÓŁEM 375 246 450 467 292 354 365 227 440 455 283 301 

* Liczba osób po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po pracach społecznie 

użytecznych. 

Analizując odpływ bezrobotnych, stwierdzamy, że najwięcej osób opuściło ewidencję 

w styczniu i październiku. Wyłączenia spowodowane były przede wszystkim podjęciem 

pracy (styczeń 65,9% - 247 osób, październik 70,1% - 316 osób, w tym 94 podjęć pracy 

subsydiowanej). Miesiącem o niskim odpływie był sierpień (203 osoby).   

W 2018 roku rejestr osób bezrobotnych opuściły łącznie 4255 osób (do tej kategorii 

zalicza się również osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 

oraz po pracach społecznie użytecznych w liczbie 578). Głównymi przyczynami utraty 

statusu bezrobotnego było: 

 niezgłoszenie gotowości do podjęcia pracy lub odmowa jej podjęcia; 

 podjęcie pracy; 

 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego; 

 przyznanie świadczenia przedemerytalnego. 

Pozytywny jest fakt, iż w strukturze wyłączeń jedną z dominujących pozycji jest podjęcie 

zatrudnienia.  
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Napływ i odpływ bezrobotnych w 2018 roku 
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Z analizy danych wynika, iż początek 2018 roku (szczególnie styczeń) był okresem, 

gdzie „napływ” bezrobotnych był najwyższy w porównaniu do całego okresu. Analizując 

„odpływ” stwierdzamy, iż znaczący wzrost miał miejsce w październiku. Powoduje to 

konieczność dodatkowych nakładów pracy w zakresie przede wszystkim rejestracji osób 

bezrobotnych  poszukujących pracy oraz wyłączeń, a co za tym idzie, większa liczba 

sporządzanych postanowień i decyzji administracyjnych.    

W roku 2018 roku w Dziale Rejestracji, Świadczeń i Informacji Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kłobucku, pomimo wielu trudności napotykanych w codziennej pracy udało się 

utrzymać wysoką jakość i wydajność świadczonych usług. Od stycznia 2018 r. z Działu RS 

odeszła jedna osoba, której zakres został przeniesiony na pozostałych pracowników działu.  

Jakość obsługi osób bezrobotnych podnoszono poprzez rzetelną informację, promocję 

aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, jak również podmiotową 

i zindywidualizowaną obsługę oraz organizowanie i przeprowadzanie cyklicznych 

wewnętrznych spotkań organizacyjno - szkoleniowych  dla pracowników Działu RS. 
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VIII. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Jednostką wykonującą z upoważnienia Zarządu Powiatu zadania  w zakresie 

planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych jest Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kłobuck. 

Infrastruktura drogowa w powiecie kłobuckim na 1 stycznia 2018 r. przedstawiała się 

następująco: 

 drogi krajowe: 

o nr 43 – długość 52 km 

o nr 42 – długość I odcinka 28 km 

o nr 42 – długość II odcinka 20 km 

 drogi wojewódzkie – nr 491, nr 492, nr 494 – na łączną długość 83 km 

 drogi powiatowe na łączność długość 382 km. 

W zakresie inżynierii ruchu Powiatowy Zarząd Dróg opiniuje projekty czasowej i 

stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych. Ponadto rozpatruje wnioski mieszkańców 

w zakresie docelowej zmiany oznakowania.  

Realizacja zadań administracyjnych w 2018 roku: 

 zaopiniowano 120 projektów zmiany organizacji ruchu drogowego, 

 rozpatrzono 48 wniosków dotyczących zmiany oznakowania, 

 indywidualnie uzgodniono 284 dokumentacji różnego rodzaju robót w pasie 

drogowym, 

 wydano 97 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

 wydano 78 zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, 

 wydano 127 zezwoleń na urządzenie zjazdów z dróg powiatowych, 

 wydano 19 uzgodnień na ustawienie ogrodzenia od strony drogi powiatowej, 

 wydano 28 zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

W 2018 roku  wydatki na utrzymanie i polepszenie stanu technicznego dróg i 

obiektów mostowych na drogach powiatowych przedstawiały się w następujący sposób: 

 przebudowa dróg   16.186.993,19 zł 

 pozostałe wydatki na drogi   1.542.075,00 zł 

 wydatki na obiekty mostowe  16.973,00 zł 

 pozostałe wydatki zarządcy dróg 1.360.582,94 zł 



48 

 

W powiecie kłobuckim w 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje i zadania 

remontowe: 

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck – Kamyk”.  

Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi od ul. Słonecznej w Kłobucku do drogi 

wojewódzkiej nr 491 w Kamyku na długości 5697 m.  

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 m, chodnik dla 

pieszych o szerokości 2,0 m, utwardzone pobocza, odwodnienie za pomocą kanalizacji 

deszczowej oraz rowów przydrożnych, oznakowanie pionowe i poziome. 

Koszt zadania wyniósł 7.533.803,92 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane przez budżet państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 3 mln zł oraz Gminę 

Kłobuck w wysokości 1.946.464,00 zł. 

 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko Kłobuck. 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w trzech odcinkach w km 0+100 do 0+500, 

2+600 do 3+150, 3+850 do 4+900 o łącznej długości 2,0 km.  

Koszt zadania wyniósł 2.298.358,05 zł. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania zdarzeń                       

w latach ubiegłych noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 1.663.168,27 zł oraz 

dofinansowanie z Gminy Kłobuck w wysokości 145.610,00 zł i Gminy Opatów                     

w wysokości 206.089,00 zł.   

W ramach zadania dokonano rozebrania częściowego nawierzchni jezdni, wzmocnienia jej 

konstrukcji, następnie odtworzenie nawierzchni jezdni oraz utwardzenie poboczy, odbudowę 

rowów i zjazdów na posesję. 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 S w miejscowości Wilcza Góra oraz drogi 

powiatowej nr 2053 S i nr 2058 S w miejscowości Kamińsko, gm. Przystajń. 

Zakres robót objął 633 m drogi powiatowej nr 2056 S w m. Wilcza Góra oraz 1735 m drogi 

nr 2053 S i 2058 S w miejscowości Kamińsko.  
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Koszt zadania 238.916,29 zł. 

W trakcie realizacji zadania przeprowadzono wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, na 

której ułożono warstwę z destruktu bitumicznego a następnie dokonano jej zamknięcia przez 

powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem.  

 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 S relacji Kuków - Zwierzyniec I, II, III w km 

3+080 do 7+100. 

Przebudowana została droga na odcinku 4 km. W ramach robot wykonano rozbiórkę 

istniejącej nawierzchni jezdni, następnie wzmocnieniu uległa podbudowa, na której 

wykonano nową nawierzchnię. Ponadto wykonano utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów 

i zjazdów. 

Koszt zadania wyniósł 3.366.000,03 zł. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach usuwania zdarzeń                        

w latach ubiegłych noszących znamiona klęski żywiołowej w wysokości 2.499.585,00 zł oraz 

dofinansowanie z Gminy Opatów w wysokości 273.755,00 zł.  

 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ulicy Szkolnej w Opatowie poprzez wykonanie 

chodnika dla pieszych. 

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S polegająca na wykonaniu 

chodnika dla pieszych w km 0+000,00 do 0+261,00 w miejscowości Opatów. W ramach 

zadania dokonano częściowej rozbiórki krawędzi jezdni, wykonano chodnik wzdłuż 

południowej krawędzi jezdni, odtworzono nawierzchnię jezdni i wykonano oznakowanie 

poziome i pionowe. 

Wartość zadania 170.000,00 zł. 

 

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - 

Zbrojewsko w m. Zajączki Pierwsze.  

Przebudowana została droga nr 2002 S w m. Zajączki Pierwsze na odcinku od km 0+000,00 

do km 0+464,04. Wykonane zostały prace polegające na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni 

http://bip.klobuck.pl/4450/przetarg-nieograniczony-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2036-s-relacji-kukow-zwierzyniec-i-zwierzyniec-ii-zwierzyniec-iii.html
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jezdni, ścięciu poboczy, ułożenie przepustów pod zjazdami, wykonaniu nowej nawierzchni 

jezdni z asfaltobetonu, wykonaniu chodnika dla pieszych 

Wartość zadania 686.315,06 zł, zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Krzepice                        

w wysokości 175.000,00 zł. 

 

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S w miejscowości Zimnowoda. 

Przebudowana została droga powiatowa nr 2001 S w m. Zimnowoda na odcinku od km 

0+000,00 do km 0+278,35. 

Zakres robót obejmował sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ścięcie poboczy, ułożenie 

nowej nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika dla pieszych i rowów przydrożnych. 

Wartość zadania 284.125,04 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Lipie                                

w wysokości 135.000,00 zł. 

 

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 S ul. Mickiewicza w Krzepicach. 

Przebudowa drogi nr 2033 S w Krzepicach na odcinku od km 0+000,00 do km 0+350,00. 

Roboty obejmowały sfrezowanie nawierzchni jezdni, ułożenie nowej nawierzchni, ścięcie 

zawyżonych poboczy i ich utwardzenie kruszywem, odtworzenie chodnika dla pieszych oraz 

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Wartość robót 364.546,47 zł. Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzepice w wysokości 

90.000,00 zł. 

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2027 S ulicy Jagiełły i Leśnej w Miedźnie. 

Przedmiotem była przebudowa drogi nr 2027 S ulicy Jagiełły i Leśnej w Miedźnie na odcinku 

0+000,00 do km 1+091,63. 

W ramach zadania wykonano mechaniczne ścięcie poboczy wraz z ich utwardzeniem, 

odnowienie bariery na przepuście, sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenie nowej 

nawierzchni jezdni, odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych. 

Wartość zadania 780.000,00 zł. 
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10) Naprawa poboczy i likwidacja spękań siatkowych nawierzchni jezdni drogi powiatowej                    

nr 2004 S relacji Krzepice – Danków. 

W ramach zadania wykonane zostało utwardzenie pobocza na pow. 4200 m
2
 i likwidacja 

spękań jezdni na powierzchni 462 m2.  

Koszt robót wynosi 37.531,51 zł.  

W 2018 roku na drogach powiatowych realizowane były następujące zadania 

w ramach programów ponadlokalnych.  

1. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

a) zrealizowano zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji 

Kłobuck – Kamyk”. 

b) złożono wniosek na dofinansowanie zadania na przebudowę drogi powiatowej               

nr 2008 S w m. Popów, Zbory, Florianów od km 0+000,00 do km 2+270 oraz drogi 

powiatowej nr 2066 S w m. Popów km 0+000,00 do km 1+632,50. 

2. Program usuwania zdarzeń powstałych w latach ubiegłych, a noszących znamiona klęski 

żywiołowej, zrealizowano: 

a) Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko Kłobuck”. 

b) Zadanie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 S relacji Kuków - Zwierzyniec I, 

II, III w km 3+080 do 7+100”. 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W 2018 roku do programu został zgłoszony wniosek dotyczący realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 S relacji Grodzisko – Libidza” od km 0+000,00 do 

km 4+094,15 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 492 w m. Grodzisko do drogi krajowej 

nr 43 w m. Libidza. 

 

IX. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 
 

Ewidencja pojazdów i kierowców prowadzona jest w Starostwie Powiatowym 

w Kłobucku przez Wydział Komunikacji i Transportu. 

Łącznie w 2018 roku zarejestrowano 8118 pojazdów, wg następujących rodzajów: 

 autobus    14 

http://bip.klobuck.pl/4450/przetarg-nieograniczony-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2036-s-relacji-kukow-zwierzyniec-i-zwierzyniec-ii-zwierzyniec-iii.html
http://bip.klobuck.pl/4450/przetarg-nieograniczony-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2036-s-relacji-kukow-zwierzyniec-i-zwierzyniec-ii-zwierzyniec-iii.html
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 ciągnik rolniczy   230 

 ciągnik samochodowy   114 

 motocykl    397 

 motorower    275 

 naczepa ciężarowa   113 

 naczepa specjalna   1 

 przyczepa ciężarowa   93 

 przyczepa ciężarowa rolnicza  56 

 przyczepa lekka   262 

 przyczepa specjalna   19 

 przyczepa uniwersalna  1 

 pojazd samochodowy inny  63 

 samochód ciężarowy   712 

 samochód osobowy   5708 

 samochód specjalny   60 

W 2018 roku łącznie wydano 2724 dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania 

pojazdami tj: 

 prawo jazdy    2693 

 międzynarodowe prawo jazdy 30 

 pozwolenie na kierowanie tramwajem 1 

 

Wydział wydał również 854 decyzje dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami tj: 

 cofnięcie uprawnień        153 

 zatrzymanie prawa jazdy       188 

 przywrócenie uprawnień       96 

 skierowanie na kurs reedukacyjny       107 

 skierowanie na badania lekarskie      118 

 skierowania na badanie psychologiczne     116 

 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji    11 

 wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym  31 

 przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 34 
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Powiat Kłobucki wypełniając dyspozycję ustawy o Publicznym Transporcie 

Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku opracował i przyjął uchwałą z dnia 30 grudnia 2015 

roku Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego. 

Niestety, kolejne nowelizacje i prolongaty terminów wejścia w życie przedmiotowej 

ustawy skutkowały tym ,że z mapy naszego powiatu znikały kolejne linie komunikacyjne 

obsługiwane przez PKS Częstochowa co przekłada się na codzienne problemy z jakimi 

spotykają się mieszkańcy w dotarciu do miejsc pracy, szkół, uczelni i innych instytucji. 

Jednym z działań podejmowanych rzez Powiat jest powołanie Związku Powiatowo-

Gminnego do spraw  transportu zbiorowego. Samorząd powiatu kłobuckiego wspólnie z 

gmina prowadzi rozmowy w tym kierunku. 

 

X. SPRAWY OBYWATELSKIE 

1. Kwalifikacja wojskowa 

Kwalifikacja wojskowa - obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu 

ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do 

poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób 

podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. 

W 2018 roku kwalifikacją wojskową objęci byli mężczyźni urodzeni w 1999 roku Wezwano 

505 osób, spośród których stawiły się 492 osoby rocznika podstawowego. Poza tym stanęło 

14 kobiet. 

2. Skargi, wnioski, petycje 

Do urzędu w 2018 roku wpłynęło 85 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one m.in. informacji  nt. realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i 

edukacji prawnej, rejestru pozwoleń na budowę, decyzji o zbieraniu odpadów, wydanych 

pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych. Na wszystkie wnioski, które wpłynęły 

informacja została udostępniona wnioskodawcy. 

W roku sprawozdawanym nie wpłynęły skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  
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W roku sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Pierwszy dotyczył dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego natomiast 

drugi budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetlenie przy drodze powiatowej nr 2061S. 

Odpowiedzi zostały udzielone. 

W roku sprawozdawczym wpłynęła 1 petycja, której przedmiotem było podjęcie 

działań zmierzających do ograniczenia tonażu na drodze powiatowej ul. Dębieczna w m. 

Truskolasy. Odpowiedź została udzielona i zgodnie z przepisami zamieszczona w BIP. 

3. Rejestr stowarzyszeń i fundacji 

 

W 2018 roku funkcjonowało w powiecie różnego typu organizacji pozarządowych, w 

tym: 11 fundacji,13 stowarzyszeń zwykłych, 63 stowarzyszenia z osobowością prawną 

wpisane do KRS, 35 klubów sportowych, 44 uczniowskie kluby sportowe, 51 kół gospodyń 

wiejskich oraz 84 stowarzyszenie ochotniczych straży pożarnych. W trakcie roku wpisano do 

ewidencji 10 stowarzyszeń zwykłych, zarejestrowano 1 fundację oraz 2 stowarzyszenie z 

osobowością prawną wpisane do KRS 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 

Lp. Podmiot dotowany Nazwa zadania Dziedzina Proponowana 

kwota dotacji 

1. Ponadregionalne Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku 

 " XVII  Dni        

   Długoszowskie" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

10.000 zł 

2. Komenda Hufca ZHP 

w Kłobucku 

"Historia, tradycja, nowo-

czesność -inspiruje nas 

Niepodległość" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

11.000 zł 

3. Regionalny Związek Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych w 

Częstochowie 

"Kultywowanie tradycji 

wsi powiatu kłobuckiego" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

10.000 zł 

4. Stowarzyszenie "PROM" na rzecz 

rozwoju i wspierania kultury, 

sportu....Gminy Wręczyca Wielka 

"XIII Festiwal 

Folklorystyczny Powiatu 

Kłobuckiego" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

6.000 zł 

5. Stowarzyszenie Akademia Trzeciego 

Wieku w Kłobucku 

"Aktywność wyzwala 

relacje- cykl  zajęć 

edukacyjnych dla 

seniorów powiatu 

kłobuckiego" 

Działalność na rzecz 

osób w wieku 

emerytalnym 

5.000 zł 

6. Komenda Hufca ZHP 

w Kłobucku 

" Wyzwolić kolory 

ziemi" 

Ekologia i ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

3.000 zł 

7. Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Kłobucku 

"Organizacja 

przedsięwzięć sportowo-

Sport 23.000 zł 
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rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży szkolnej ..." 

8.  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w Kłobucku 

"Organizacja mistrzostw, 

turniejów i zawodów 

sportowych Powiatu 

Kłobuckiego" 

Sport 23.000  zł 

9. Miejsko-Gminny Ludowy Klub 

Sportowy „Liswarta” Krzepice 

"XXV Ogólnopolski Bieg 

„Krzepkich” w 

Krzepicach  

Sport 3.000  zł 

10. Ponadregionalne Stowarzyszenie 

Edukacyjne  „Wieniawa” w 

Kłobucku 

"XVI Ogólnopolski Bieg 

Uliczny Szlakiem Jana 

Długosza „Wieniawa” 

Sport 3.000  zł 

11. Ognisko "ZRYW" TKKF przy Woj. 

Zakładzie Lecznictwa Odwykowego 

w Parzymiechach 

"XM Bieg Jesienny im. 

Red.T.Hopfera" 

Sport 3.000  zł 

12. Klub Biegacza "Florian" w 

Zajączkach Drugich 

"XIII Ogólnopolski Bieg 

Zajączkowski" 

Sport 3.000 zł 

13. Uczniowski Klub Sportowy 

"Tygrysy" w Krzepicach 

"XV edycja Amatorskiej 

Ligi Siatkówki mężczyzn 

Powiatu Kłobuckiego" 

Sport 3.000 zł 

14. 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„Orient” Kłobuck 

"Otwarte Mistrzostwa 

Powiatu Kłobuckiego w 

taekwon-Do Skrzatów i 

kadetów..." 

Sport 2.000 zł 

15. 

 

Klub Sportowy „ Wojownik” z 

Kłobucka 

"Organizacja turnieju  

okolicznościowego dla 

najmłodszych dzieci.......i 

ich rodzin" 

Sport 2.000 zł 

16. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku „Na sportowo dla 

Niepodległej" 

Sport 1.500 zł 

17. Stowarzyszenie Inicjatyw   Liswarta 

Rębielice Szlacheckie 

"Sport-naszą grą w 

aktywne życie rodzinne"  

Sport  1.500 zł 

18. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

"Start" w Kłobucku 

"Liga Minisiatkówki - 

dwójki dziewcząt" 

Sport 2.000 zł 

19. Terenowy Komitet Ochrony Praw 

Dziecka w Kłobucku 

"Prowadzenie Punktu 

Interwencji Kryzysowej" 

Pomoc społeczna 13.000  zł 

20. Stowarzyszenie "Aktywizacja małej 

społeczności" Nowa Wieś 

"Wigilia integracyjna" Pomoc społeczna 2.000 zł 

 

Dodatkowo uchwałą 779/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2017 roku 

zatwierdzono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Wykonanie zadania powierzono Fundacji Studenckiej "Młodzi - Młodym" z Częstochowy. 

Dotację w kwocie 60,725,88 zł. wykorzystano w całości. 

Ponadto w trakcie roku mając na względzie potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

ogłoszono konkurs na prowadzenie Klubu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w 

Hutce. Uchwałą Nr 950/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 roku 
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zatwierdzono wyniki konkursu i przyznano dotację Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Śląski 

Oddział Regionalny w wysokości 41.250 zł, którą w 2018 roku wykorzystano w całości. 

 

XI. UCHWAŁY  RADY I ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO- 

WYKONANIE 

W 2018 roku Rada Powiatu podjęła 87 uchwał, natomiast Zarząd Powiatu 279 uchwał. 

Poniższe tabele przedstawiają ich wykaz oraz stan realizacji. 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały 

 

Stan 

wykonania 

1. Uchwała Nr 233/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 

2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

2. Uchwała Nr 234/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 

2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 

zrealizowano 

3. Uchwała Nr 235/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 

2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kłobuckiego na lata 2018 - 2029 

zrealizowano 

4. Uchwała Nr 236/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 

2018 roku w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z 

zakresu dróg powiatowych 

zrealizowano 

5. Uchwała Nr 237/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok 

zrealizowano 

6. Uchwała Nr 238/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku 

zrealizowano 

7. Uchwała Nr 239/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku 

realizowano 

8. Uchwała Nr 240/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

gruntu położonego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5B oraz na odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia umowy 

zrealizowano 

9. Uchwała Nr 241/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i 

prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic 

w miejscowości Wapiennik gmina Lipie 

zrealizowano 

10. Uchwała Nr 242/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu 

dróg powiatowych 

zrealizowano 

11. Uchwała Nr 243/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 

zrealizowano 

12. Uchwała Nr 244/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kłobuckiego na lata 2018-2029 

zrealizowano 

13. Uchwała Nr 245/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

zrealizowano 
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14. Uchwała Nr 246/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

realizowano 

15. Uchwała Nr 247/XXXII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 

2018 roku w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu 

Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia 

w realizacji 

16. Uchwała Nr 248/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 

2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 

zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku 

zrealizowano 

17. Uchwała Nr 249/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 

2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 

zrealizowano 

18. Uchwała Nr 250/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 

2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu 

dróg powiatowych 

zrealizowano 

19. Uchwała Nr 251/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 

2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu 

dróg powiatowych 

zrealizowano 

20. Uchwała Nr 252/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 

2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

21. Uchwała Nr 253/XXXIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 

2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

w realizacji 

22. Uchwała Nr 254/XXXIV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 kwietnia 

2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kłobuckiego na lata 2018 - 2029 

zrealizowano 

23. Uchwała Nr 255/XXXIV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 kwietnia 

2018 roku w sprawie powierzenia gminie Kłobuck zadania publicznego z 

zakresu dróg powiatowych 

zrealizowano 

24. Uchwała Nr 256/XXXIV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 kwietnia 

2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań 

publicznych z zakresu dróg powiatowych 

zrealizowano 

25. Uchwała Nr 257/XXXV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 maja 

2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy 

Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2018 rok" 

zrealizowano 

26. Uchwała Nr 258/XXXV/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 maja 

2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

zrealizowano 

27. Uchwała Nr 259/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2017 rok 

zrealizowano 

28. Uchwała Nr 260/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

29. Uchwała Nr 261/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania 

świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

zrealizowano 

30. Uchwała Nr 262/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca w realizacji 
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2018 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018-2020” 

31. Uchwała Nr 263/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Waleńczowie 

zrealizowano 

32. Uchwała Nr 264/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum 

Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Kłobucku 

zrealizowano 

33. Uchwała Nr 265/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu 

Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 

trybu postępowania i sposobu jej rozliczania 

w realizacji 

34. Uchwała Nr 266/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru 

zrealizowano 

35. Uchwała Nr 267/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty 

Kłobuckiego 

w realizacji 

36. Uchwała Nr 268/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 

zrealizowano 

37. Uchwała Nr 269/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kłobuckiego na lata 2018-2029 

zrealizowano 

38. Uchwała Nr 270/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

zrealizowano 

39. Uchwała Nr 271/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie powierzenia gminie Przystajń zadania z zakresu 

zarządzania drogami publicznymi 

zrealizowano 

40. Uchwała Nr 272/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie powierzenia gminie Kłobuck zadania z zakresu 

zarządzania drogami publicznymi 

zrealizowano 

41. Uchwała Nr 273/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Panki zadań publicznych z zakresu 

dróg powiatowych 

zrealizowano 

42. Uchwała Nr 274/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Opatów zadań publicznych z 

zakresu dróg powiatowych 

zrealizowano 

43. Uchwała Nr 275/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania publicznego z zakresu 

dróg powiatowych 

zrealizowano 

44. Uchwała Nr 276/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok 

zrealizowano 

45. Uchwała Nr 277/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 czerwca 

2018 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

zrealizowano 

46. Uchwała Nr 278/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 

2018 roku 

zrealizowano 

47. Uchwała Nr 279/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w 

zrealizowano 
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Powiecie Kłobuckim 

48. Uchwała Nr 280/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum 

Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Kłobucku 

zrealizowano 

49. Uchwała Nr 281/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 

placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Kłobucki 

w realizacji 

50. Uchwała Nr 282/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru 

zrealizowano 

51. Uchwała Nr 283/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 

2018 rok 

zrealizowano 

52. Uchwała Nr 284/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 

zrealizowano 

53. Uchwała Nr 285/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 

Panki zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych 

zrealizowano 

54. Uchwała Nr 286/XXXVII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 

września 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela  podmiotu 

tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

 

 

 

55. Uchwała Nr 287/XXXVIII/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 

października 2018 roku w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu 

Kłobuckiego 

zrealizowano 

56. Uchwała Nr 288/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 

2018 roku 

zrealizowano 

57. Uchwała Nr 289/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 

Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 rok” 

w realizacji 

58. Uchwała Nr 290/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2021 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2022 – 2025, wraz z Prognozą Oddziaływania na 

Środowisko dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2022 – 2025” 

w realizacji 

59. Uchwała Nr 291/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 
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60. Uchwała Nr 292/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

61. Uchwała Nr 293/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 

2018 rok 

zrealizowano 

62. Uchwała Nr 294/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 

zrealizowano 

63. Uchwała Nr 295/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 

Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 

zrealizowano 

64. Uchwała Nr 296/XXXIX/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 

października 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 

W realizacji 

65. Uchwała 1/I/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2018 roku w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kłobuckiego. 

zrealizowano 

66. Uchwała 2/I/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2018 roku w 

sprawie wyboru Starosty. 

zrealizowano 

67. Uchwała 3/I/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2018 roku w 

sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu 

Kłobuckiego. 

zrealizowano 

68. Uchwała 4/I/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 listopada 2018 roku w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

69. Uchwała 5/II/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie ustalenia składu stałych Komisji 

zrealizowano 

70. Uchwała 6/II/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych 

Komisji Rady Powiatu Kłobuckiego.  

zrealizowano 

71. Uchwała 7/II/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłobuckiego.  

zrealizowano 

72. Uchwała 8/II/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok. 

zrealizowano 

73. Uchwała 9/II/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego 

na lata 2018-2029. 

zrealizowano 

74. Uchwała 10/II/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 roku 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

powiatowych ośrodkach wsparcia. 

w realizacji 

75. Uchwała 11/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kłobuckiego na lata 2019-2029. 

zrealizowano 

76. Uchwała 12/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok. 

zrealizowano 

77. Uchwała 13/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 

zrealizowano 

78. Uchwała 14/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Powiatu 

Kłobuckiego. 

w realizacji 

79. Uchwała 15/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2018 roku. 

zrealizowano 
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80. Uchwała 16/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów. 

w realizacji 

81. Uchwała 17/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa 

jazdy ze względu aktualizację numerów porządkowych nieruchomości w 

miejscowości Kule gmina Popów. 

w realizacji 

82. Uchwała 18/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A w 

Kłobucku. 

zrealizowano 

83. Uchwała 19/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 

zrealizowano 

84. Uchwała 20/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

zrealizowano 

85. Uchwała 21/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu Kłobuckiego do 

składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium 

artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 

upowszechnianiem kultury. 

zrealizowano 

86. Uchwała 22/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu. 

w realizacji 

87. Uchwała 23/III/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

Kłobuckiego. 

w realizacji 

ANALIZA WYKONANIA UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO 

ZA 2018 ROKU 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały 
Stan 

wykonania 

1. 

Uchwała nr 798/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego dnia 17 stycznia 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

2. 
Uchwała nr 799/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

3. 
Uchwała nr 800/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

4. 

Uchwała nr 801/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenie planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej na 2018 rok 

zrealizowano 

5. 

Uchwała nr 802/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu 

Kłobuckiego 

zrealizowano 

6. 

Uchwała nr 803/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków jednostkom powiatu 

zrealizowano 

7. 

Uchwała nr 804/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, 

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w 

wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2018 roku 

zrealizowano 
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8. 

Uchwała nr 805/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania w wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Kłobucki 

zrealizowano 

9. 

Uchwała nr 806/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

10. 

Uchwała nr 807/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

11. 

Uchwała nr 808/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

12. 

Uchwała nr 809/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

13. 

Uchwała nr 810/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół w Krzepicach 

zrealizowano 

14. 

Uchwała nr 811/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. 

w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

15. 

Uchwała nr 812/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. 

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego wraz z planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego i prognozą 

oddziaływania na środowisko 

zrealizowano 

16. 

Uchwała nr 813/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew 

przydrożnych na rzecz Gminy Opatów 

zrealizowano 

17. 

Uchwała nr 814/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

18. 

Uchwała nr 815/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. 

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa 

DP 2031 S i 2051 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże 

Szlacheckie, gm. Przystajń" 

zrealizowano 

19. 

Uchwała nr 816/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której 

mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

zrealizowano 

20. 
Uchwała nr 817/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

21. 
Uchwała nr 818/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

22. 
Uchwała nr 819/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

23. 

Uchwała nr 820/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kłobucku 

zrealizowano 
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24. 

Uchwała nr 821/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 stycznia 2018 r w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia z 

opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę 

adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w miejscowości Wapiennik gmina 

Lipie 

zrealizowano 

25. 

Uchwała nr 822/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 r w 

sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku mienia będącego 

własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

26. 
Uchwała nr 823/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 r  w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

27. 

Uchwała nr 824/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 r w 

sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 

2018 rok 

zrealizowano 

28. 

Uchwała nr 825/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 r w 

sprawie wyrażenia zgody na likwidację kopiarki RICOH AFICIO 2022 

stanowiącej środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku 

zrealizowano 

29. 

Uchwała nr 826/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 r w 

sprawie wyrażenia zgody na likwidację kopiarki SHARP AR 5316 stanowiącej 

środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku 

zrealizowano 

30. 

Uchwała nr 827/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 r w 

sprawie wyrażenia zgody na likwidację kopiarki XEROX WORKCENTRE 5735 

stanowiącej środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku 

zrealizowano 

31. 

Uchwała nr 828/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie 

dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu 

spowodowaną nadaniem nazw ulic w miejscowości Wapiennik gmina Lipie 

zrealizowano 

32. 

Uchwała nr 829/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

zrealizowano 

33. 

Uchwała nr 830/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Kłobuckiego w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu 

Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia 

zrealizowano 

34. 
Uchwała nr 831/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 r w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

35. 
Uchwała nr 832/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 r w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

36. 

Uchwała nr 833/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za 

Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej 

nadawania i noszenia 

zrealizowano 

37. 
Uchwała nr 834/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 r w 

sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok 
zrealizowano 

38. 
Uchwała nr 835/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2018 r w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

39. 
Uchwała nr 836/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 r w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

40. 

Uchwała nr 837/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 r. w 

sprawie likwidacji pojazdu usuniętego z drogi znajdującej się na terenie Powiatu 

Kłobuckiego 

zrealizowano 
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41. 

Uchwała nr 838/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 r. w 

sprawie wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 

11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego. 

zrealizowano 

42. 

Uchwała nr 839/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 marca 2018 r. w 

sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. 

Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego. 

zrealizowano 

43. 

Uchwała nr 840/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kłobucku. 

zrealizowano 

44. 

Uchwała nr 841/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 marca 2018 r. w 

sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ulicy 11 Listopada 5B w 

Kłobucku stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

45. 

Uchwała nr 842/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 marca 2018 r w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Kłobuckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego 

zrealizowano 

46. 
Uchwała nr 843/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2018 r w 

sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok 
zrealizowano 

47. 

Uchwała nr 844/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2018 r w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku aktywów trwałych. 

zrealizowano 

48. 

Uchwała nr 845/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 marca 2018 r w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku aktywów trwałych 

zrealizowano 

49. 

Uchwała nr 846/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 r w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku aktywów trwałych 

w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Kłobuckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego 

zrealizowano 

50. 

Uchwała nr 847/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kłobuck obręb Zagórze w 

Gminie Kłobuck 

zrealizowano 

51. 

Uchwała nr 848/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kłobuck obręb Kłobuck, 

Brody Malina, Zagórze, Zakrzew w Gminie Kłobuck 

zrealizowano 

52. 

Uchwała nr 849/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kłobuck obręb Smugi w 

Gminie Kłobuck 

zrealizowano 

53. 

Uchwała nr 850/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Libidza i Gruszewnia w 

Gminie Kłobuck 

zrealizowano 
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54. 
Uchwała nr 851/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

55. 
Uchwała nr 852/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 marca 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

56. 

Uchwała nr 853/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2017 rok 

zrealizowano 

57. 

Uchwała nr 854/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r.  w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 

2017 rok 

zrealizowano 

58. 
Uchwała nr 855/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w  

sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok 
zrealizowano 

59. 

Uchwała nr 856/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2017 

rok 

zrealizowano 

60. 

Uchwała nr 857/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 

2018 rok 

zrealizowano 

61. 

Uchwała nr 858/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

62. 

Uchwała nr 859/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

63. 

Uchwała nr 860/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

64. 

Uchwała nr 861/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

65. 

Uchwała nr 862/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

66. 

Uchwała nr 863/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

67. 

Uchwała nr 864/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

68. 

Uchwała nr 865/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

69. 

Uchwała nr 866/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r.  

Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyznania 

stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

70. 

Uchwała nr 867/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

71. 

Uchwała nr 868/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

72. 

Uchwała nr 869/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 
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73. 

Uchwała nr 870/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

74. 

Uchwała nr 871/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

75. 

Uchwała nr 872/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

76. 

Uchwała nr 873/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

77. 

Uchwała nr 874/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

78. 

Uchwała nr 875/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

79. 

Uchwała nr 876/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

80 

Uchwała nr 877/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

81. 

Uchwała nr 878/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów 

uzdolnionych artystycznie 

zrealizowano 

82. 

Uchwała nr 879/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości Powiatu 

Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku, położonej w Zajączkach Drugich 

zrealizowano 

83. 

Uchwała nr 880/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r.  w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym 

powierzchni użytkowej na I piętrze budynku przychodni w Kłobucku przy ul. 

Staszica 28 

zrealizowano 

84. 

Uchwała nr 881/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym 

pomieszczeń usytuowanych na I piętrze w budynku ośrodka zdrowia w Pankach 

zrealizowano 

85. 

Uchwała nr 882/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym części 

powierzchni korytarzy w budynkach będących w nieodpłatnym użytkowaniu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

86. 

Uchwała nr 883/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Krzepicach przy ul. 

Ryły 24A stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół w Krzepicach 

zrealizowano 

87. 
Uchwała nr 884/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego 
zrealizowano 

88. 

Uchwała nr 885/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w 

Kłobucku do komisji inwentaryzacyjnej dotyczącej trybu przekazywania mienia 

przez Skarb Państwa powiatom 

zrealizowano 
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89. 
Uchwała nr 886/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

90. 
Uchwała nr 887/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

91. 
Uchwała nr 888/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

92. 
Uchwała nr 889/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

93. 

Uchwała nr 890/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

94. 
Uchwała nr 891/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim 
zrealizowano 

95. 

Uchwała nr 892/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz 

Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

96. 

Uchwała nr 893/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym garażu 

usytuowanego na terenie ośrodka zdrowia w Rębielicach Królewskich 

zrealizowano 

97. 

Uchwała nr 894/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym 

blaszanego garażu usytuowanego na terenie przychodni w Krzepicach 

zrealizowano 

98. 

Uchwała nr 895/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym 

pomieszczenia usytuowanego na I piętrze w budynku ośrodka zdrowia w 

Pankach 

zrealizowano 

99. 

Uchwała nr 896/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 

Kłobuck 

zrealizowano 

100. 

Uchwała nr 897/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za 

osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017. 

zrealizowano 

101. 
Uchwała nr 898/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

102. 
Uchwała nr 899/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

103. 

Uchwała nr 900/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której 

mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

zrealizowano 

104. 

Uchwała nr 901/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie przetargowym garażu 

usytuowanego w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku 

zrealizowano 

105. 
Uchwała nr 902/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego 
zrealizowano 

106. 

Uchwała nr 903/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) w 

Gminie Kłobuck 

zrealizowano 

107. 

Uchwała nr 904/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji do zmian „Programu Współpracy Powiatu 

Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2018 rok” 

zrealizowano 
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108. 
Uchwała nr 905/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

109. 
Uchwała nr 906/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 r. w 

sprawie zmian w w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

110. 
Uchwała nr 907/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok 
zrealizowano 

111. 
Uchwała nr 908/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 maja 2018 r. w 

sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego 
zrealizowano 

112. 

Uchwała nr 909/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

113. 

Uchwała nr 910/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Kłobuckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

zrealizowano 

114. 
Uchwała nr 911/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

115. 
Uchwała nr 912/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

116. 

Uchwała nr 913/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa 

w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

zrealizowano 

117. 

Uchwała nr 914/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą 

ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

118. 

Uchwała nr 915/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie użyczenia Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku 

ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

119. 

Uchwała nr 916/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 maja 2018 r. w 

sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku 

zrealizowano 

120. 

Uchwała nr 917/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 maja 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do zmian "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" 

zrealizowano 

121. 

Uchwała nr 918/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 maja 2018 r. w 

sprawie ograniczenia prawa użytkowania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku 

zrealizowano 

122. 

Uchwała nr 919/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 maja 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

zrealizowano 

123. 

Uchwała nr 920/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Kłobuckiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu 

Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu 

postępowania i sposobu jej rozliczania 

zrealizowano 
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124. 

Uchwała nr 921/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w 

budynku Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. Ryły 26 stanowiącego własność 

Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach 

zrealizowano 

125. 
Uchwała nr 922/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

126. 
Uchwała nr 923/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

127. 
Uchwała nr 924/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego 
zrealizowano 

128. 

Uchwała nr 925/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie przekazania na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej 

zrealizowano 

129. 

Uchwała nr 926/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

zrealizowano 

130. 

Uchwała nr 927/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację 

zadania publicznego - Prowadzenie "Klubu dziennego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych" 

zrealizowano 

131. 

Uchwała nr 928/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku 

zrealizowano 

132. 

Uchwała nr 929/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu: "Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu 

Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu 

postępowania i sposobu jej rozliczania" 

zrealizowano 

133. 

Uchwała nr 930/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w 

sprawie przekazania na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów Politycznych Koła Nr 16 w Kłobucku 

zrealizowano 

134. 
Uchwała nr 931/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

135. 
Uchwała nr 932/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok 
zrealizowano 

136. 

Uchwała nr 933/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 czerwca 2018 r. 

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności 

prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 5.700.000 zł w 

Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu. 

zrealizowano 

137. 

Uchwała nr 934/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

zrealizowano 

138. 

Uchwała nr 935/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. 

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu Planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

zrealizowano 

139. 
Uchwała nr 936/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. 

zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
zrealizowano 

140. 

Uchwała nr 937/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

zrealizowano 
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141. 

Uchwała nr 938/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz 

zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 

zrealizowano 

142. 
Uchwała nr 939/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

143. 
Uchwała nr 940/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

144. 

Uchwała nr 941/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2017 

rok 

zrealizowano 

145. 

Uchwała nr 942/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach 

administracyjnych gminy Przystajń 

zrealizowano 

146. 

Uchwała nr 943/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w Kamyku przy ulicy Spichlerzowej 

zrealizowano 

147. 
Uchwała nr 944/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego. 
zrealizowano 

148. 
Uchwała nr 945/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

149. 
Uchwała nr 946/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

150. 
Uchwała nr 947/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

151. 

Uchwała nr 948/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości Powiatu 

Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku położonej w Złochowicach 

zrealizowano 

152. 

Uchwała nr 949/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w 

sprawie zaliczenia drogi publicznej, na odcinku Kościeliska-Biskupice - Kolonia 

Biskupska, od km 0+000 do km 6+130, do kategorii drogi powiatowej 

zrealizowano 

153. 

Uchwała nr 950/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego – Prowadzenie „Klubu dziennego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych”  

zrealizowano 

154. 

Uchwała nr 951/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025”  
zrealizowano 

155. 
Uchwała nr 952/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok  
zrealizowano 

156. 
Uchwała nr 953/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok  
zrealizowano 

157. 

Uchwała nr 954/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 lipca 2018 r w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów, w obrębach 

geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Wilkowiecko i 

Zwierzyniec Pierwszy  

zrealizowano 

158. 

Uchwała nr 955/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 r w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Opatów, w obrębie geodezyjnym 

Wilkowiecko  

zrealizowano 
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159. 

Uchwała nr 956/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 r w 

sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzewa znajdującego się na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobuck  

zrealizowano 

160. 
Uchwała nr 957/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 r w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

161. 
Uchwała nr 958/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 r w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

162. 

Uchwała nr 959/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2018 r w 

sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku 

ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

163. 
Uchwała nr 960/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 r w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

164. 
Uchwała nr 961/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 r w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

165. 

Uchwała nr 962/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 r w 

sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa 

w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

zrealizowano 

166. 
Uchwała nr 963/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 lipca 2018 r w 

sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego 
zrealizowano 

167. 
Uchwała nr 964/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 sierpnia 2018 r w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

168. 
Uchwała nr 965/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 sierpnia 2018 r w 

sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 rok 
zrealizowano 

169. 
Uchwała nr 966/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

170. 
Uchwała nr 967/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

171. 

Uchwała nr 968/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r w 

sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

zrealizowano 

172. 

Uchwała nr 969/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r w 

sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

zrealizowano 

173. 

Uchwała nr 970/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r w 

sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

zrealizowano 

174. 

Uchwała nr 971/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz 

zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów  i 

psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłobucki 

zrealizowano 
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175. 

Uchwała nr 972/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w 

sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. 

"Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie Gmina 

Kłobuck" 

zrealizowano 

176. 

Uchwała nr 973/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w 

sprawie przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku 

ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

177. 

Uchwała nr 974/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w 

sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej 

ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

178. 

Uchwała nr 975/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Kłobuck na lata 2018 - 2021" 

zrealizowano 

179. 
Uchwała nr 976/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

180. 
Uchwała nr 977/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

181. 

Uchwała nr 978/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

182. 

Uchwała nr 979/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w 

Kłobucku 

zrealizowano 

183. 

Uchwała nr 980/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oraz zwalniania ich od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Kłobucki 

zrealizowano 

184. 

Uchwała nr 981/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w 

sprawie upoważnienia Pani Żanety Sikora Dyrektora Centrum 

Administracyjnego Obsługi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kłobucku 

do składania oświadczenia woli 

zrealizowano 

185. 

Uchwała nr 982/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie 

Popów 

zrealizowano 

186. 
Uchwała nr 983/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w 

sprawie ustanowienia trwałego zarządu 
zrealizowano 

187. 

Uchwała nr 984/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Kłobuckiego za I półrocze 2018 roku" 

zrealizowano 

188. 

Uchwała nr 985/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć" 

zrealizowano 



73 

 

189. 

Uchwała nr 986/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku 

zrealizowano 

190. 
Uchwała nr 987/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

191. 
Uchwała nr 988/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

192. 

Uchwała nr 989/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek 

Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

193. 

Uchwała nr 990/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Kłobucku 

zrealizowano 

194. 

Uchwała nr 991/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Waleńczowie  

zrealizowano 

195. 

Uchwała nr 992/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w 

sprawie udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 

na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2018 roku 

zrealizowano 

196. 
Uchwała nr 993/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

197. 
Uchwała nr 994/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

198. 
Uchwała nr 995/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

199. 
Uchwała nr 996/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

200. 
Uchwała nr 997/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

201. 

Uchwała nr 998/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT 

w Powiecie Kłobuckim i jego jednostkach budżetowych 

zrealizowano 

202. 

Uchwała nr 999/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Waleńczowie 

zrealizowano 

203. 
Uchwała nr 1000/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Seniorów 
zrealizowano 

204. 
Uchwała nr 1001/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

205. 
Uchwała nr 1002/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

206. 

Uchwała nr 1003/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 17 września 2018 r. 

w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w budynku przy ul. Ks. I. 

Skorupki 46A w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

207. 

Uchwała nr 1004/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu 

Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2019 rok" 

zrealizowano 

208. 
Uchwała nr 1005/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

209. 
Uchwała nr 1006/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 
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210. 

Uchwała nr 1007/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności 

prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 1.000.000 zł w 

Banku Spółdzielczym w Kłobucku 

zrealizowano 

211. 
Uchwała nr 1008/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2018 r. 

zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
zrealizowano 

212. 

Uchwała nr 1009/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 

2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 

w Kłobucku 

zrealizowano 

213. 

Uchwała nr 1010/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 

2018 r. w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w 

ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" 

zrealizowano 

214. 

Uchwała nr 1011/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 

2018 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w 

sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu kłobuckiego 

zrealizowano 

215. 

Uchwała nr 1012/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 

2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 

rok 

zrealizowano 

216. 
Uchwała nr 1013/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 

2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

217. 

Uchwała nr 1014/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 października 

2018 r. o sprostowaniu z urzędu decyzji Nr 983/2018 Zarządu Powiatu 

Kłobuckiego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu 

na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie 

zrealizowano 

218. 

Uchwała nr 1015/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 października 

2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na 

2018 rok 

zrealizowano 

219. 

Uchwała nr 1016/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w 

ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 

zrealizowano 

220. 
Uchwała nr 1017/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

221. 
Uchwała nr 1018/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

222. 

Uchwała nr 1019/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu 

Kłobuckiego 

zrealizowano 

223. 

Uchwała nr 1020/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Żanety Sikora Dyrektora Centrum  

Administracyjnego Obsługi Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Kłobucku do składania oświadczeń woli 

zrealizowano 

224. 

Uchwała nr 1021/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie 

przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku przychodni 

specjalistycznej w Kłobucku 

zrealizowano 

225. 

Uchwała nr 1022/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie 

przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia we 

Wręczycy Wielkiej 

zrealizowano 
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226. 

Uchwała nr 1023/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie 

przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w 

Rębielicach Królewskich 

zrealizowano 

227. 

Uchwała nr 1024/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie 

przetargowym pomieszczenia usytuowanego w budynku ośrodka zdrowia w 

Pankach 

zrealizowano 

228. 

Uchwała nr 1025/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej dokumentacji projektowej dla 

budowy dróg gminnych oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego jako KDL i KDD wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej 

oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako KDL 

z drogą krajową nr 43 w miejscowości Libidza, gmina Kłobuck 

zrealizowano 

229. 

Uchwała nr 1026/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o 

której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

zrealizowano 

230. 

Uchwała nr 1027/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2018 

rok 

zrealizowano 

231. 
Uchwała nr 1028/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

232. 
Uchwała nr 1029/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

233. 

Uchwała nr 1030/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie przekazania składników majątkowych mienia Powiatu 

Kłobuckiego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie 

zrealizowano 

234. 

Uchwała nr 1031/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie przekazania do używania Zespołowi Szkół Nr 1 w Kłobucku 

mienia będącego własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

235. 
Uchwała nr 1032/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 

2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

236. 
Uchwała nr 1033/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 

2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

237. 

Uchwała nr 1034/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na 

realizację zadań publicznych w 2019 roku, w dziedzinie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

zrealizowano 

238. 

Uchwała nr 1035/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 października 

2018 r. w sprawie użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie 

ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego 

zrealizowano 

239. 

Uchwała nr 1036/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 

Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

zrealizowano 

240. 

Uchwała nr 1037/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2029 

zrealizowano 

241. 

Uchwała nr 1038/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2019 

rok 

zrealizowano 
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242. 

Uchwała nr 1039/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w powiecie kłobuckim w 2019 roku 

zrealizowano 

243. 

Uchwała nr 1040/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 r. 

w sprawie przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego na 

rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku 

zrealizowano 

244. 

Uchwała nr 1041/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów 

zrealizowano 

245. 

Uchwała nr 1/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2018 r. w 

sprawie upoważnienia Starosty Kłobuckiego do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu 

zrealizowano 

246. 
Uchwała nr 2/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

247. 
Uchwała nr 3/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 listopada 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

248. 
Uchwała nr 4/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

249. 
Uchwała nr 5/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

250. 

Uchwała nr 6/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 r. w 

sprawie udostępnienia świetlic w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek 

Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku 

zrealizowano 

251. 

Uchwała nr 7/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2018 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych 

ośrodkach wsparcia 

zrealizowano 

252. 

Uchwała nr 8/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu 

kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 

usunięcia pojazdów 

zrealizowano 

253. 

Uchwała nr 9/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie zestawiania uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia 

zrealizowano 

254. 

Uchwała nr 10/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu 

"Decydujesz, pomagamy" 

zrealizowano 

255. 
Uchwała nr 11/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

256. 
Uchwała nr 12/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

257. 
Uchwała nr 13/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 
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258. 

Uchwała nr 14/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr 1039/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 

listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłobuckim w 2019 roku 

zrealizowano 

259. 

Uchwała nr 15/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w 

sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku 

zrealizowano 

260. 

Uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu "Senior+" 

w Kłobucku 

zrealizowano 

261. 

Uchwała nr 17/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację 

zadania publicznego "Prowadzenie Klubu dziennego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych" 

zrealizowano 

262. 

Uchwała nr 18/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miedźno na lata 2018 - 2022 z perspektywą do 2024 roku" 

zrealizowano 

263. 

Uchwała nr 19/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert 

na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom 

pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

zrealizowano 

264. 

Postanowienie Nr 20/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 grudnia 

2018 r. w sprawie uzgodnień do planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Gminy Wręczyca Wielka 

zrealizowano 

265. 

Uchwała nr 21/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Panki na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 2025 roku" 

zrealizowano 

266. 

Uchwała nr 22/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 

znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego 

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach 

zrealizowano 

267. 

Uchwała nr 23/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów pod 

blaszane garaże stanowiących część nieruchomości Powiatu Kłobuckiego w 

trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach 

zrealizowano 

268. 
Uchwała nr 24/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

269. 
Uchwała nr 25/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

270. 

Uchwała nr 26/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w 

sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze 

względu na aktualizację numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości 

Kule gmina Popów 

zrealizowano 

271. 

Uchwała nr 27/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach 

konsultacji do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie 

dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na aktualizację numerów 

porządkowych nieruchomości w miejscowości Kule gmina Popów 

zrealizowano 

272. 

Uchwała nr 28/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz 

zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 

zrealizowano 
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XII. PODSUMOWANIE 

 

Raport o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2018 po raz pierwszy przedkładany  jest 

Radzie Powiatu Kłobuckiego oraz prezentowany Mieszkańcom. Stanowi on podstawę do 

oceny działalności Zarządu Powiatu tj. organu wykonawczego Powiatu. 

 Rok 2018 był rokiem szczególnym, bowiem obchodziliśmy dwie ważne rocznice – 

100-lecia odzyskania niepodległości oraz dwudziestolecia reformy samorządowej. 

Dodatkowo w 2018 roku sukcesem zakończyły się starania władz samorządu o nadanie 

sztandaru Powiatowi Kłobuckiemu, bowiem na sesji w dniu 6 października 2018 roku 

zwieńczono te starania. 

W tym miejscu wspomnieć należy również o wyborach samorządowych. W ubiegłym roku 

funkcjonowały więc samorządy dwóch kadencji: 

1. Zarząd Powiatu Kłobuckiego V kadencji w składzie: Henryk Kiepura – 

Starosta Kłobuckie, Maciej Biernacki – Wicestarosta, oraz pozostali 

członkowie zarządu Krzysztof Nowak, Tomasz Majchrowski, Józef Borecki; 

273. 

Uchwała nr 29/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Szkół w 

Krzepicach 

zrealizowano 

274. 

Uchwała nr 30/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Dziennego Domu 

"Senior+" w Kłobucku 

zrealizowano 

275. 

Uchwała nr 31/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku 

zrealizowano 

276. 
Uchwała nr 32/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok 
zrealizowano 

277. 
Uchwała nr 33/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 

278. 

w Uchwała nr 34/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 r.  

sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w powiecie kłobuckim w 2019 roku 

zrealizowano 

279. 
Uchwała nr 35/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2018 rok 
zrealizowano 
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2. Zarząd Powiatu Kłobuckiego VI kadencji w składzie: Henryk Kiepura – 

Starosta Kłobuckie, Zdzisława Kall – Wicestarosta, oraz pozostali członkowie 

zarządu Maciej Biernacki, Krzysztof Nowak,  Józef Borecki. 

Rok 2018 był rokiem wzmożonych inwestycji. Wartość wydatków inwestycyjnych 

wyniosła 24.806.217,93 zł, co stanowi ponad 32 % wszystkich wydatków. Największe 

inwestycje poczyniono na drogach wydając kwotę 18.756.453,16 zł. . Inwestycje poczyniono 

również w zakresie infrastruktury społecznej. Zaadaptowano budynek przy ul. Rómmla 4 na 

potrzeby Dziennego Domu „Senior +” . Jest to pierwsza tego typu placówka wsparcia 

dziennego w powiecie kłobuckim. Przekształcono również budynek po Zespole Szkól w 

Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo wychowawczą dla 14 dzieci.  

W roku 2018 nastąpiły także przełomowe zmiany w administracji powiatowej. Wdrożono 

zintegrowany system dziedzinowy  wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług.  

Wdrożenie obejmowało budowę elektronicznego systemu gromadzenia i zarządzania 

wszystkimi danymi z obszaru geodezji, kartografii oraz lokalnej gospodarki przestrzennej, 

dostawę sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla pracowników wszystkich gmin i powiatu. 

Wprowadzono również elektroniczną obsługę Rady Powiatu. 

Infrastruktura drogowa to jeden z kluczowych czynników decydujących o standardzie 

i bezpieczeństwie mieszkańców. Priorytetowym zadaniem jest zatem kontynuowanie 

gruntownej modernizację sieci dróg powiatowych. 

Kolejnym wyzwaniem przed, którym stoi powiat to zabezpieczenie mieszkańców 

w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Aktualnie realizowanych jest szereg inwestycji 

i projektów profilaktycznych, które mają wpłynąć na poprawę dostępności i jakości 

świadczeń. Czynione są starania w celu pozyskania wyższych kontraktów, m.in. po raz 

pierwszy ZOZ uzyskał kontrakt z NFZ na badania z zakresu gastroskopii i kontrakt będzie 

obowiązywał od 1 lipca br. Jednym z problemów z którymi boryka się ZOZ to deficyt 

personelu medycznego, szczególnie dotyczy to braku lekarzy.  

Edukacja, to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez powiat. Szkoły dla, 

których powiat jest organem prowadzącym, są przygotowane na wdrożenie reformy 

i przyjęcie „podwójnego rocznika” tj. absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. 

Ostateczna liczba przyjętych absolwentów znana będzie po zakończonym naborze, który 
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aktualnie trwa. Dużym problemem jest niedoszacowana subwencja oświatowa, która w dużej 

mierze nie pokrywa kosztów funkcjonowania oświaty. 

Jednym z zamierzeniem na 2019 rok jest rozpoczęcie budowy hali sportowej przy 

Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. W marcu 2019 roku został złożony wniosek do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w Warszawie  o dofinansowanie tego zadania. Oczekujemy na 

rozstrzygnięcie konkursu. 

Bardzo ważnym obszarem, w którym kontynuowane będą działania jest publiczny 

transport zbiorowy. Słabe skomunikowanie niektórych gmin z Kłobuckiem to obecnie 

najbardziej doskwierający problem. Nadzieję na odtworzenie połączeń autobusowych 

wiążemy z nowym projektem ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej, który ma wesprzeć samorządy lokalne w organizacji 

transportu zbiorowego. 

Miniony rok pracy samorządu terytorialnego to trudny okres, który postawił przed 

nami wiele wyzwań. Dzięki wytężonym staraniom udało się zrealizować wiele ważnych 

przedsięwzięć, o których mowa w raporcie. Na bieżący rok planujemy podobnie intensywne 

działania. 

 

 

 

 

 


