
Or.VI.0062-72/08       Kłobuck, dn. 30.10.2008r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 72/08 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 24 października 2008 roku 
 

 
 
I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI:  
1. GARNCAREK STANISŁAW  - STAROSTA 

2. MINKINA ROMAN    - WICESTAROSTA 

3. KIEPURA HENRYK   - CZŁONEK ZARZĄDU 

4. BARDZIŃSKI JERZY   - CZŁONEK ZARZĄDU 

5. WIECZOREK TADEUSZ   - CZŁONEK ZARZĄDU 

 

6. BIERNACKI MACIEJ   - SEKRETARZ 

7. WIERUS JOLANTA   - WYDZ. FN 

8. WAŁĘGA TOMASZ   - NACZELNIK WYDZ. OR 

9. KACPERCZYK WITOLD   - NACZELNIK WYDZ. GKN 

10. KRUPA MAŁGORZATA   - NACZELNIK WYDZ. AB 

11. WALCZAK STANISŁAW   - WYDZIAŁ EKZ 

12. NOWAK MARIAN    - DYREKTOR ZOZ 

13. PUŁKA TADEUSZ   - DYREKTOR PZD 

14. SZYMANEK MAŁGORZATA  - DYREKTOR PUP 

   

 

II. PORZĄDEK 72-go POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego porządku. 

- ref. Starosta 
 

2. Przyjęcie protokołu Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 
września 2008 r.                 - ref. Starosta 
 
3. Przyjęcie protokołu Nr 71/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 
października 2008 r.                - ref. Starosta 
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4. PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania 
nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

       - ref. Marian Nowak 
Dyrektor ZOZ Kłobuck 

 
5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku            - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
 
5.2. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok               - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok           - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
5.4. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na 
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego           - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 
5.5. w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 3 
kwartały 2008 roku”               - ref. Jolanta Wierus 

Wydz. Fn 
 

5.6. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 
Kościuszki 27 A          - ref. Witold Kacperczyk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 

5.7. w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku        - ref. Witold Kacperczyk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 

 
6. Decyzja Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku      - ref. Witold Kacperczyk 

Naczelnik Wydz. GKN 
 
7. Wniosek Pani Krystyny Jackowiak zam. Krzepice, ul. Częstochowska 11 dotyczący 
negocjacji w sprawie sprzedaży Powiatowi Kłobuckiemu nieruchomości pod budynkiem 
laboratorium analiz lekarskich Szpitala Rejonowego w Krzepicach 

- ref. Witold Kacperczyk 
Naczelnik Wydz. GKN 

 
8. Prośba Dyrektora PUP w Kłobucku o wyrażenie zgody na dokonanie podwyżek 
wynagrodzeń w 2008 roku z uwagi na pojawienie się oszczędności w planie wydatków 

- ref. Małgorzata Szymanek 
Dyrektor PUP Kłobuck 
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9. Prośba Dyrektora PZD w Kłobucku o wyrażenie zgody na zamianę przeznaczenia 
środków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w kwocie 65.000 zł na 
zakup w drodze leasingu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z 
uniwersalnym ramieniem hydraulicznym i głowicą do koszenia traw i krzaków w celu 
prowadzenia robót odnawiających i pielęgnacyjnych zieleni w pasie drogowym dróg 
powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez PZD w Kłobucku z opcją wykupu 

- ref. Tadeusz Pułka 
Dyrektor PZD Kłobuck 

 
10. Wniosek Burmistrza Krzepic o uzgodnienie projektu zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice dla obszarów położonych w 
miejscowościach: Krzepice, Krzepice obręb ewidencyjny Kuków, Krzepice obręb 
ewidencyjny Kuźniczka, Starokrzepice, Lutrowskie, Szarki, Zajączki Drugie 

- ref. Małgorzata Krupa 
Naczelnik Wydz. AB 

 
11. Wniosek Burmistrza Krzepic o uzgodnienie projektu zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice       - ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik Wydz. AB 
 
12. Wniosek Burmistrza Krzepic o uzgodnienie projektu zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice       - ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik Wydz. AB 
 
13. Prośba Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach o objęcie honorowego patronatu 
nad II Powiatowym Konkursem Plastycznym Bożonarodzeniowe Anioły i Aniołki oraz o 
sfinansowanie nagród i oprawy wernisażu wystawy          - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
14. Prośba Dyrekcji Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach o objęcie 
honorowego patronatu nad Powiatowymi Konkursami Przedmiotowymi oraz o wsparcie 
finansowe na zakup nagród rzeczowych dla uczestników         - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
15. Prośba Dyrekcji ZS Nr 1 w Kłobucku o sfinansowanie kosztów transportu i biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów dla grupy nauczycieli ze Średniej Szkoły w Mościskach 
na Ukrainie w ramach trwającej współpracy miedzy szkołami          - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
16. Prośba Fundacji Rozwoju Człowieka „Galileo” im. prof. M. Mazura – Śląski Oddział 
Regionalny w Częstochowie o wsparcie finansowe uczestników programu „Pomyśl o 
swojej przyszłości! Aktywni i mobilni w Europie!”          - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
17. Prośba Zarządu Stowarzyszenia Górników w Kłobucku o pokrycie kosztów zakupu 
medali pamiątkowych w ramach promocji Powiatu Kłobuckiego       - ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

18. Informacja Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotycząca podjętych działań w wyniku 
sformułowanych wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym   - ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 
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19. Informacja o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli w Ośrodku 
Szkolenia Kierowców – Sławomir Trzepizur z siedzibą w Kłobucku przy ul. Żółkiewskiego 
40                             - ref. Wicestarosta 
 
20. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Lipie w zakresie stanu i przygotowania Formacji 
Obrony Cywilnej do prowadzenia działań oraz stan sprzętu obrony cywilnej i sposobu 
jego przechowywania w magazynie gminnym                    - ref. Mieczysław Wilk 

Wydz. SOK 
 

21. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w zakresie stanu i 
przygotowania Formacji Obrony Cywilnej do prowadzenia działań oraz stan sprzętu 
obrony cywilnej i sposobu jego przechowywania w magazynie gminnym  

- ref. Mieczysław Wilk 
Wydz. SOK 

 
22. Informacja o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli problemowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zakresie opracowania 
przez ZOZ Kłobuck instrukcji stałego dyżuru oraz planu przygotowania publicznej i 
niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa           - ref. Mieczysław Wilk 

Wydz. SOK 
 

 
23. Sprawy różne. 
 
 

 
W/w punkty porządku zostały zrealizowane wg następującej kolejności. 
 
 
III. USTALENIA z 72-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia  
24 października 2008r.  
 
Ad. 1. 
Przyjęto, bez uwag, zaproponowany porządek obrad 72-go posiedzenia Zarządu Powiatu w 

Kłobucku. 

Ad. 2. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 września 

2008r. 

Ad. 3. 
Przyjęto, bez uwag, protokół Nr 71/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 października 

2008r. 
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Ad. 13 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Gminnego 

Ośrodka Kultury w Krzepicach o objęcie honorowego patronatu nad II Powiatowym 

Konkursem Plastycznym Bożonarodzeniowe Anioły i Aniołki oraz o sfinansowanie nagród i 

oprawy wernisażu wystawy. 

 Ustalenie: 
Zarząd przychylił się do prośby Pani Dyrektor GOK w Krzepicach i przeznaczył kwotę 

700 złotych na nagrody. 

 

Ad. 14 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrekcji 

Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach o objęcie honorowego patronatu nad 

Powiatowymi Konkursami Przedmiotowymi oraz o wsparcie finansowe na zakup nagród 

rzeczowych dla uczestników. 

 Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby i przeznaczył kwotę 1.000 złotych na 

nagrody rzeczowe dla uczestników. 

 

Ad. 15 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrekcji ZS Nr 

1 w Kłobucku o sfinansowanie kosztów transportu i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

dla grupy nauczycieli ze Średniej Szkoły w Mościskach na Ukrainie w ramach trwającej 

współpracy miedzy szkołami. 

Ustalenie: 
Zarząd przychylił się do prośby Dyrekcji i przeznaczył kwotę 3.120 złotych na 

pokrycie kosztów transportu i biletów wstępu. 

Wyznaczono Pana Henryka Kiepurę do reprezentowania Zarządu Powiatu podczas 

wizyty nauczycieli ze Średniej Szkoły w Mościskach. 

 

Ad. 16 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Fundacji 

Rozwoju Człowieka „Galileo” im. prof. M. Mazura – Śląski Oddział Regionalny w 

Częstochowie o wsparcie finansowe uczestników programu „Pomyśl o swojej przyszłości! 

Aktywni i mobilni w Europie!” 

Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Pani Prezes Fundacji i dofinansował 

uczestników programu w kwocie 2.500 złotych. 
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Ad. 17 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Zarządu 

Stowarzyszenia Górników w Kłobucku o pokrycie kosztów zakupu medali pamiątkowych w 

ramach promocji Powiatu Kłobuckiego. 

Ustalenie: 
 Zarząd postanowił przełożyć punkt na następne posiedzenie Zarządu. 

 

 

Po omówieniu w/w spraw Pan Henryk Kiepura został oddelegowany przez Pana 

Starostę do uczestnictwa w Obchodach 80-lecia Szkoły Podstawowej w Borze 

Zajacińskim.  

 

 

Ad. 4. PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W KŁOBUCKU: 
4.1. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania 
nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest czynnością o charakterze legislacyjnym, 

zmierzającym do sprecyzowania obowiązujących w Zespole Opieki Zdrowotnej zasad i 

ułatwienia ich stosowania. 

ZOZ w Kłobucku wnioskował o rozszerzenie zakresu przedmiotowego uchwały o możliwość 

użyczenia nieruchomości będących w jego użytkowaniu. Zrównanie zakresu 

przedmiotowego uchwały z zakresu ustalonym przepisami ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej pozwoli na użyczenie nieruchomości lub jej części w szczególności na rzecz 

podmiotów typu non profit udzielających świadczeń zdrowotnych, niemieszczących się w 

zakresie zadań statutowych ZOZ w Kłobucku. 

Ustalenie:   
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości 
będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
 
 
 

Projekt przedmiotowej uchwały Starosta przekaże Przewodniczącemu Rady Powiatu 
celem uwzględnienia ich w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w 
Kłobucku. 
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Ad. 5. UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
5.1. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 265/2008 z dnia 24 października 
2008 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Kończąc rok kalendarzowy ZOZ w Kłobucku sporządza bilans finansowy z działalności a 

następnie sprawozdanie rzeczowo-finansowe. Sprawozdanie ZOZ podlega ocenie i przyjęciu 

przez organ założycielski - Radę Powiatu. Zasada bezstronności i niezależności art. 66 pkt 3 

ustawy o rachunkowości wymaga aby wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie 

sprawozdania finansowego dokonał organ założycielski art. 66 pkt 4 ustawy o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002r. poz. 694 z późn. zm.) w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

Ustalenie: 
 Uchwała Nr 265/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyboru podmiotu 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Kłobucku została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

 
5.2. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 266/2008 z dnia 24 października 
2008 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu 
Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.  

Zmian dokonuje się w związku z planowaną umową zlecenie związaną z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego oraz funkcji inspektora w ramach zadania „Remont dwóch obiektów 

mostowych w m. Klepaczka oraz przebudowa mostu w m. Żerdzina” oraz dostosowaniem 

planu do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków w Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół w 

Krzepicach, Zespole Szkół Nr 1 i Powiatowym Urzędzie Pracy.  

Dokonuje się zmian w planie wydatków rachunków dochodów własnych funkcjonujących 

przy: 

1. Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku, polegających na: 

♦ zmniejszeniu § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 500 zł 

♦ zmniejszeniu § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 500 zł 

♦ zwiększeniu § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł 

♦ zwiększeniu § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł 

2. Powiatowym Urzędzie Pracy, polegających na: 

♦ zmniejszeniu planu w § 3020 – Pozostałe wydatki niezaliczone do 

wynagrodzeń o kwotę 313 zł 

♦ zmniejszeniu § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 487 zł 
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♦ zwiększeniu planu w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej o kwotę 800 zł. 

Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w 

zakresie dochodów własnych przy ZS Nr 3 oraz planowanym szkoleniem z zakresu 

zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 266/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie 

oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok została 

podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
5.3. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 267/2008 z dnia 24 października 
2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok. 

Zmian dokonuje się celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 267/2008 z dnia 24 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2008 rok została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków 

Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

5.4. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 268/2008 z dnia 24 października 
2008 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 
Kłobuckiego na 2008 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na 
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

w związku z planowanym zakupem plandek ochronnych. 

Ustalenie:   
Uchwała Nr 268/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie i 

układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok w związku z 

częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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5.5. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 269/2008 z dnia 24 października 
2008 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego 
za 3 kwartały 2008 roku”. 

Przyjmuje się „Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 3 kwartały 2008 

roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 
Ustalenie:   
Uchwała Nr 269/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przyjęcia 

„Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za 3 kwartały 2008 roku” 

została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie 

uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku. 

 

5.6. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 270/2008 z dnia 24 października 
2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Opatowie przy 
ul. Kościuszki 27 A. 
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią, że Zarząd Powiatu nabywa za 

zgodą Rady Powiatu nieruchomości wchodzące w powiatowy zasób nieruchomości.  

Zarząd Powiatu na podstawie uchwały Nr XXI/165/2001 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 

września 2001r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu 

Kłobuckiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 83 poz. 2064) posiada zgodę nabycia na własność 

Powiatu nieruchomości jeżeli są one niezbędne na realizację celów publicznych w ramach 

zadań własnych powiatu.   

Uchwała dotyczy nieruchomości służącej do realizacji zadania własnego powiatu, 

promocja i ochrona zdrowia (art.4 ust.1 pkt.2 ustawy o samorządzie powiatowym) jako 

placówka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – Gminny Ośrodek Zdrowia w Opatowie.  

Nieruchomość wymaga uregulowania stanu prawnego w kwestii doprowadzenia do formy 

prawem przewidzianym do dysponowania nieruchomością przez jej aktualnego użytkownika 

ZOZ.  

W pierwszym etapie nabycie prawa własności nieruchomości przez Powiat a następnie 

ustanowienie przez Zarząd Powiatu prawa nieodpłatnego użytkowania z wpisem do księgi 

wieczystej na rzecz ZOZ-u. 
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Ustalenie:   
Uchwała Nr 270/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przyjęcia 

darowizny nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki 27 A została 

podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. Wykonanie uchwały 

powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

5.7. Zarząd Powiatu w Kłobucku podjął uchwałę Nr 271/2008 z dnia 24 października 
2008 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Uchwała nawiązuje do postępowania w sprawie zamiany nieruchomości położonej w 

Krzepicach pomiędzy ulicami Solną i Częstochowską oznaczonej jako działka nr 1459/5 o 

pow. 0,0190 ha stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego na nieruchomość położoną w 

Krzepicach przy ul. Szkolnej oznaczoną jako działka 1556/1 o pow. 0,0095 ha stanowiącą  

własność Gminy Krzepice. 

Nieruchomość powiatowa stanowi ciąg komunikacyjny pomiędzy ulicami Solna i 

Częstochowska w Krzepicach. Działka nr 1459/5 została wydzielona z działki Przychodni 

Rejonowej w Krzepicach. Usytuowana jest poza ogrodzeniem terenu Przychodni Rejonowej i 

służy dla zaspokojenia lokalnych potrzeb mieszkańców miasta Krzepice.  

Działka nr 1556/1 jest zajęta pod budynkiem szybu windowego Szpitala Rejonowego w 

Krzepicach przy ul. Szkolnej. Została wydzielona z działki pierwotnej pod budynkiem 

administracyjnym Urzędu Miejskiego w Krzepicach.  

Uchwała ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na której funkcjonuje 

Szpital Rejonowy w Krzepicach i przypisanie formy prawem przewidzianym zarządzania 

działką nr 1556/1 przez ZOZ.    

Ustalenie:   
Uchwała Nr 271/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przekazania 

nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku została podjęta jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 

Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

 

Ad. 6 

Decyzja Nr 272/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 24 października 2008 roku w 
sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 
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Postanawia się przekazać w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku 

nieruchomość położoną w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, oznaczoną w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 1052/20 o pow. 0,3555 ha. 

 Ustalenie: 

Decyzja Nr 272/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustanowienia 

trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku została podjęta 

jednogłośnie w obecności 4 członków Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 7 

Pan Witold Kacperczyk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi wniosek Pani 

Krystyny Jackowiak zam. Krzepice, ul. Częstochowska 11 dotyczący negocjacji w sprawie 

sprzedaży Powiatowi Kłobuckiemu nieruchomości pod budynkiem laboratorium analiz 

lekarskich Szpitala Rejonowego w Krzepicach w sprawie uregulowania stanu prawnego w/w 

nieruchomości. 

 Ustalenie: 
Zarząd przyjął wniosek i wyraził aprobatę, aby przystąpić do wykupu działki pod 

budynkiem laboratorium. 

Przedmiotowy wniosek został przekazany Przewodniczącemu Komisji Budżetu i 

Finansów oraz Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku w celu uzyskania opinii. 

 

Ad. 8 

Pani Małgorzata Szymanek – Dyrektor PUP w Kłobucku przedstawił Zarządowi prośbę o 

wyrażenie zgody na dokonanie podwyżek wynagrodzeń w 2008 roku z uwagi na pojawienie 

się oszczędności w planie wydatków. 

Wyjaśniła, że oszczędności wynikają przede wszystkim z urlopów macierzyńskich, 

wychowawczych oraz ze zwolnień lekarskich pracowników. 

Dodała, że chciałaby przeznaczyć kwotę 61.552 zł na podwyżki wynagrodzeń dla 

pracowników w 2008 roku, począwszy od miesiąca września br., której wysokość mogłaby 

się kształtować na poziomie około 12% brutto miesięcznie na osobę. 

Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby Pani Dyrektor i wyraził zgodę na 

podwyżkę dla pracowników na poziomie 6%. 

 11



Ad. 9 

Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor PZD w Kłobucku przedstawił Zarządowi prośbę o wyrażenie 

zgody na zamianę przeznaczenia środków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kłobucku w kwocie 65.000 zł na zakup w drodze leasingu fabrycznie nowego ciągnika 

rolniczego (wersja drogowa) wraz z uniwersalnym ramieniem hydraulicznym i głowicą do 

koszenia traw i krzaków w celu prowadzenia robót odnawiających i pielęgnacyjnych zieleni w 

pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez PZD w Kłobucku 

z opcją wykupu. 

 Ustalenie: 

Zarząd wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków budżetowych na zakup 

ciągnika rolniczego. 

 

Ad. 10, 11, 12 

Pani Małgorzata Krupa – Naczelnik Wydziału AB przedstawiła Zarządowi wnioski Burmistrza 

Krzepic o uzgodnienie projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzepice dla obszarów położonych w miejscowościach: Krzepice, 

Krzepice obręb ewidencyjny Kuków, Krzepice obręb ewidencyjny Kuźniczka, Starokrzepice, 

Lutrowskie, Szarki, Zajączki Drugie oraz o uzgodnienie projektu zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice. 

Ustalenie: 
Zarząd przyjął informację nie wnosząc zastrzeżeń do zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania  przestrzennego gminy Krzepice. 

 

Ad. 18 

Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku przedstawił Zarządowi informację dotycząca 

podjętych działań w wyniku sformułowanych wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym. 

Ustalenie: 
Zarząd przyjął informację. Zobowiązał Pana Dyrektora do rozpoczęcia procedury 

zmiany nazwy Szpitala Rejonowego na Szpital Powiatowy. 
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Ad. 19 
Zarząd przyjął informację o wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym w wyniku kontroli w 

Ośrodku Szkolenia Kierowców – Sławomir Trzepizur z siedzibą w Kłobucku przy ul. 

Żółkiewskiego 40. 

Ad. 20 
Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Lipie w zakresie stanu i przygotowania 

Formacji Obrony Cywilnej do prowadzenia działań oraz stan sprzętu obrony cywilnej i 

sposobu jego przechowywania w magazynie gminnym. 

Ad. 21 
Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w zakresie stanu i 

przygotowania Formacji Obrony Cywilnej do prowadzenia działań oraz stan sprzętu obrony 

cywilnej i sposobu jego przechowywania w magazynie gminnym. 

Ad. 22 
Zarząd przyjął informację o odstąpieniu od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli problemowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zakresie 

opracowania przez ZOZ Kłobuck instrukcji stałego dyżuru oraz planu przygotowania 

publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. 

 

Ad. 23 Spraw różnych nie było. 
 
 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – Członkowie 

Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do 

protokołu Nr 72/08 z dnia 24.10.2008r. wniosek o jego sprostowanie 

lub uzupełnienie. 

 

 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 
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