
Or.VI.0062-91/09       Kłobuck, dnia 07 kwietnia 2009 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr  91 /  09 
 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 
z dnia 07 kwietnia 2009 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 POWIATU 
7. KUROWSKA KATARZYNA - SKARBNIK POWIATU 
 
8. Kuk Maciej    - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki  

  Nieruchomościami w Starostwie w/m 
9. Wilk Wiesława   - Oddział Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie w/m 
10.Łacna Gabriela   - Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
11. Kopacka Danuta  - Główna Księgowa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
12. Heluszka Bożena  - Dyrektor Zespołu Szkół w Waleńczowie 
13. Pyrkosz Mariusz  - Zastępca Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku 
14. Iżykowska Elżbieta  - Główna Księgowa w Domu Dziecka w Kłobucku 
 
 
 
II. Wykaz spraw 91-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 90/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 marca 2009 r. 

Ref. Starosta 
 

3. Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
3.1. w sprawie wystąpienia o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu 
Ref. Sekretarz Powiatu 

 
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości Powiatu 

Ref. Sekretarz Powiatu 
 

4. Analiza warunków wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
w okresie II półrocza 2008 roku (pismo GKN.G.III.7004-1/00004/09 z dnia 24.03.2009r.), będąca 
uzupełnieniem informacji z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu przez powiatowe jednostki 
organizacyjne w II półroczu 2008 roku, stosownie do ustaleń z 83-go posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN w/m 
 

5. Harmonogram realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego 
Or.V.0913/7/2008 z dnia 20 stycznia 2009r. sporządzonego w wyniku kontroli finansowej w Zespole 
Szkół w Waleńczowie. 

Ref. Dyrektor Zespołu Szkół w Waleńczowie 
Wilk Wiesława Oddział KFA w/m 

 
6. Harmonogram sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego 

Or.V.0913/8/2008 z dnia 20 stycznia 2009r. sporządzonego w wyniku kontroli finansowej w Domu 
Dziecka w Kłobucku. 

Ref. Zastępca Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku, Główna Księgowa Domu Dziecka 
Wilk Wiesława Oddział KFA w/m 
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7. Rozliczenie finansowe ZOZ Kłobuck za okres od 1 stycznia 2009r. do 28 lutego 2009r. 

Ref. Zastępca Dyrektora ZOZ w Kłobucku, Główna Księgowa ZOZ 
 

8. Lista studentów ubiegających się o przyznanie stypendium ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne ZPORR z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniach 01 i 02 kwietnia 2009 r. – Tytuł: 
„Eurostypendium drogą do dyplomu” w roku akademickim 2008/2009. 

Ref. Członek Zarządu - Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

 
9. Wniosek o przeznaczenie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków 

na pokrycie kosztów niszczenia oprzędów brudnicy nieparki na drzewach alei lipowej przy drodze 
powiatowej w miejscowościach Stanisławów i Lindów  Gm. Lipie (pismo ROŚ.I.0716/18/09 z dnia 2 
kwietnia 2009r.). 

Ref. Członek Zarządu – Naczelnik Wydziału ROŚ 
p.Jerzy Bardziński 

 
10. Odstąpienia od wystąpień pokontrolnych sporządzonych w wyniku kontroli przedsiębiorców: 

10.1.  Pabiś Stanisław Kalej ul.Główna (pismo KT.5538/10/09) 
Ref. Wicestarosta 

 
10.2.  Rusok Jacek Brzeziny (pismo KT.5538/4/09).  

Ref. Wicestarosta 
 

11. Objęcie patronatem i wsparcie finansowe w związku z organizacją Powiatowego Konkursu 
Historycznego organizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej - 
Gimnazjum, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009r. (pismo Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 31 
marca 2009r.) 

Ref. Członek Zarządu - Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

 
12. Wsparcie finansowe w związku z organizacją II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Malowane 

wiersze Juliana Tuwima”, który odbędzie się 23 kwietnia 2009r. (pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Złochowicach z dnia 6 kwietnia 2009r.). 

Ref. Członek Zarządu - Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk Kiepura 

 
13. Wsparcie finansowe w związku z organizacją w dniach 17-18 kwietnia 2009r. wycieczki naukowej do 

Krakowa (m.in. zwiedzanie Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego muzeum, itp. – pismo Prezesa 
Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” w Kłobucku z dnia  17 marca 2009r.). 

Ref. Członek Zarządu - Naczelnik Wydziału EKZ 
p.Henryk KIepura 

 
14. Ufundowanie nagród dla uczestników VII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Szukamy 

Mistrza” (pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku z dnia 9 marca 2009r.). 
Ref. Członek Zarządu - Naczelnik Wydziału EKZ 

p.Henryk Kiepura 
 

15. Sprawy różne.  
 
 

W/w punkty wykazu spraw zostały zrealizowane według następującej kolejności: 
 
III. USTALENIA z 91-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 07 kwietnia 2009 roku. 
 
Ad.1. 
Proponowany wykaz spraw 91-go posiedzenia uzupełniono na wniosek: 
- p.Macieja Biernackiego - Sekretarza Powiatu: 

Wniosek obejmował uwzględnienie w wykazie spraw projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości Powiatu. 

Wniosek został uwzględniony w  pkt. 3.2 w/w wykazu spraw.  
 

- p.Henryka Kiepury - Członka Zarządu Naczelnika Wydziału EKZ: 
Wniosek obejmował uwzględnienie w wykazie spraw: 
1) Objęcie patronatem i wsparcie finansowe w związku z organizacją Powiatowego Konkursu 

Historycznego organizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej - 

 2



Gimnazjum, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009r. (pismo Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 31 
marca 2009r.) 

2) Wsparcie finansowe w związku z organizacją II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Malowane 
wiersze Juliana Tuwima”, który odbędzie się 23 kwietnia 2009r. (pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Złochowicach z dnia 6 kwietnia 2009r.). 

3) Wsparcie finansowe w związku z organizacją w dniach 17-18 kwietnia 2009r. wycieczki naukowej do 
Krakowa (m.in. zwiedzanie Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego muzeum, itp. – pismo Prezesa 
Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” w Kłobucku z dnia  17 marca 2009r.). 

4) Ufundowanie nagród dla uczestników VII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Szukamy 
Mistrza” (pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku z dnia 9 marca 2009r.). 

Wniosek został uwzględniony w pkt. 11-14 w/w wykazu spraw. 
 

Uzupełniony wykaz spraw 91-go posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku został 
przyjęty bez uwag i w takim brzmieniu został umieszczony w pkt.II niniejszego protokołu. 

 
Ad.2. 
Przyjęto bez uwag protokół Nr 90/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
 
Ad.3.  
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU: 
 
Ad. 3.1. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 332/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie wystąpienia o 
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. 
Zarząd uchwalił wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Kłobucka o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, 
wymienionych w przedmiotowej uchwale,  rosnących na terenie działki nr ewid. 5722/2 poł. w Kłobucku zgodnie z 
załącznikiem graficznym.  
Uchwała Nr 332/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie wystąpienia o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków 
Zarządu Powiatu.  
Wykonanie uchwały Zarząd powierzył Staroście Kłobuckiemu. 

 
Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału  AG w/m za podjęcie 
działań zmierzających do merytorycznej realizacji postanowień 
uchwały.  
Termin: od zaraz. 

 
Ad.3.2. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 333/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości Powiatu. 
Zarząd, działając na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku postanowił wyrazić zgodę na usunięcie 
17 drzew z gat. klon z terenu działki nr ewid.5722/3 obręb Kłobuck poł. przy ul. Skorupki 46zgodnie z 
załącznikiem graficznym. 
Uchwała Nr 333/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na 
nieruchomości Powiatu została podjęta jednogłośnie w obecności 5 członków Zarządu Powiatu.  
Wykonanie uchwały Zarząd powierzył Staroście Kłobuckiemu. 

 
Odpowiedzialny: Kierownik Oddziału AG w/m i Naczelnik Wydziału 
ROŚ w/m za podjęcie działań zmierzających do merytorycznej 
realizacji postanowień uchwały.  
Termin: od zaraz. 

Ad.7 
Rozliczenie finansowe ZOZ Kłobuck za okres od 1 stycznia 2009r. do 28 lutego 2009r. 
  
Zarząd zapoznał się z przedstawionym rozliczeniem. Przyjął informację o comiesięcznym sporządzaniu rozliczeń 
przez ZOZ w Kłobuck i przekazywaniu powyższych Skarbnikowi Powiatu celem zapoznania i analizy.  
Ustalenie: 
Rozliczenia finansowe ZOZ będą przedstawiane Zarządowi Powiatu w okresach półrocznych. 

 
Odpowiedzialny: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
Termin: począwszy od rozliczenia za I półrocze 2009 r. - w terminie 
planowanym na sierpień 2009 r. 

 
Zastępca Dyrektora ZOZ sygnalnie poinformowała Zarząd o zagadnieniach planowanych do przedstawienia 
Zarządowi na kolejnych posiedzeniach przedmiotem których będą: 

1) dzierżawa pomieszczeń w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Kłobucku na rzecz NZOZ „NOVO-MED.” 
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2) przekazanie pomieszczeń w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku na rzecz Ośrodka Terapii 
Uzależnień od Alkoholu  

3) przedłużenie umowy dzierżawy dla: 
a) Gabinetu stomatologicznego NEODENT – Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Kłobucku 
b)Gabinetu medycyny estetycznej oraz profilaktyki zawodowej VITASANA – Gminny Ośrodek Zdrowia w 
Pankach. 

Ustalenie: 
Podczas przygotowania w/w zagadnień należy wziąć pod uwagę analizę ekonomiczną, rynkową i stosowne 
opinie.   

 
Odpowiedzialny: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
Termin: stosownie do terminu przygotowania przedmiotowych 
zagadnień. 

 
Ad.6. 
Harmonogram sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego 
Or.V.0913/8/2008 z dnia 20 stycznia 2009r. sporządzonego w wyniku kontroli finansowej w Domu Dziecka w 
Kłobucku. 
 Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawiła Główna Księgowa Domu Dziecka. W swojej 
wypowiedzi odniosła się do realizacji poszczególnych zaleceń przedstawiając sposób, termin oraz 
odpowiedzialnych i nadzorujących realizację zaleceń pokontrolnych. 
 Obecna na posiedzeniu kontrolująca nie wniosła uwag do przedstawionego sposobu realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 
 Skarbnik Powiatu poddała Dyrekcji Domu Dziecka pod rozwagę uregulowanie w przepisach 
wewnętrznych zasad dotyczących udzielania zaliczek. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zaakceptował „Harmonogram sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z 
wystąpienia pokontrolnego Or.V.0913/8/2008 z dnia 20 stycznia 2009r.” przedstawiony przez Dyrektora Domu 
Dziecka przy piśmie Nr D.Dz.0911/3/09 z dnia 16 marca 2009r.  

 
Odpowiedzialny: Wilk Wiesława za dołączenie do akt kontroli. 
Odpowiedzialny: Dyrektor Domu Dziecka w Kłobucku za wdrożenie 
realizacji zaleceń pokontrolnych. 
Termin: od zaraz. 

 
Ad.5. 
Harmonogram realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego Or.V.0913/7/2008 z dnia 
20 stycznia 2009r. sporządzonego w wyniku kontroli finansowej w Zespole Szkół w Waleńczowie. 
Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół w Waleńczowie. W swojej 
wypowiedzi odniosła się do realizacji poszczególnych zaleceń przedstawiając sposób, termin oraz 
odpowiedzialnych i nadzorujących realizację zaleceń pokontrolnych. 
 Obecna na posiedzeniu kontrolująca nie wniosła uwag do przedstawionego sposobu realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zaakceptował „Harmonogram realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych z wystąpienia 
pokontrolnego Or.V.0913/7/2008 z dnia 20 stycznia 2009r.” przedstawiony przez Dyrektora Zespołu Szkół w 
Waleńczowie przy piśmie z dnia 26 lutego 2009r. 

 
Odpowiedzialny:  Wilk Wiesława za dołączenie do akt kontroli. 
Odpowiedzialny: Dyrektor Zespołu Szkół w Waleńczowie za 
wdrożenie realizacji zaleceń pokontrolnych. 
Termin: od zaraz.  

 
Ad.10. 
Odstąpienia od wystąpień pokontrolnych sporządzonych w wyniku kontroli przedsiębiorców: 
Ad.10.1. 
Zarząd zapoznał się z treścią odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego wydanego po kontroli w zakresie 
prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną w dniu 19.04.2004r. licencją na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego rzeczy dla Stanisława Pabisia przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
gospodarczą pn. „Firma Transportowo – Produkcyjna - Stanisław Pabiś” z siedzibą w Kalei przy ul. Głównej 195. 
Ustalenie: 
Zarząd zaakceptował treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego przedstawionego w projekcie pisma KT 
5538/10/09. 

 
Odpowiedzialny: Zastępca Naczelnika Wydziału KT w/m za 
przesłanie przedsiębiorcy odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
Termin: od zaraz. 

 4



 
Ad.10.2. 
Zarząd zapoznał się z treścią odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego wydanego po kontroli w zakresie 
prawidłowości wykonywania transportu drogowego z wydaną w dniu 22.04.2004r. licencją na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego rzeczy dla Jacka Rusoka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Przewóz 
zarobkowy – Jacek Rusok” z siedzibą w Brzezinach.  
Ustalenie: 
Zarząd zaakceptował treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego przedstawionego w projekcie pisma KT 
5538/4/09. 

 
Odpowiedzialny: Zastępca Naczelnika Wydziału KT w/m za 
przesłanie przedsiębiorcy odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego. 
Termin: od zaraz. 

 
Ad.4. 
Zarząd zapoznał się z analizą warunków wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku w okresie II półrocza 2008 roku (pismo GKN.G.III.7004-1/00004/09 z dnia 24.03.2009r.), będącą 
uzupełnieniem informacji z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu przez powiatowe jednostki organizacyjne 
w II półroczu 2008 roku, stosownie do ustaleń z 83-go posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ustalenie: 
Przedmiotową analizę należy: 

1) uzupełnić o dane dotyczące lokali mieszkalnych z terenu Krzepic; 
2) wskazać wynajmujących wszystkich lokali mieszkalnych i przeanalizować stan zagospodarowania tych 

lokali; 
3) wyodrębnić lokale mieszkalne dla nowoobejmujących; 
4) wykazać pustostany.   

 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału GKN w/m za przygotowanie 
analizy w przedmiotowym zakresie  
Termin: stosownie do terminu niezbędnego do przygotowania 
analizy. 

 
Ad.8. 
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniach 01 i 02 kwietnia 2009r. 
oraz listą studentów ubiegających się o przyznanie stypendium ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
ZPORR z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniach 01 i 02 kwietnia 2009 r. – Tytuł: „Eurostypendium drogą do 
dyplomu” w roku akademickim 2008/2009. 
Według referującego - 412 wniosków zostało prawidłowo wypełnionych i zakwalifikowanych na listę potencjalnych 
stypendystów, która będzie przesłana do instytucji pośredniczącej w celu podjęcia uchwały o przyznaniu 
stypendium.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawioną listę studentów ubiegających się o przyznanie stypendium.  

 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału EKZ w/m za przesłanie w/w 
informacji o zatwierdzeniu listy przez Zarząd odpowiednio Zarządowi 
Województwa. 
Termin: od zaraz. 

 
Ad.9. 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem o przeznaczenie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej środków na pokrycie kosztów niszczenia oprzędów brudnicy nieparki na drzewach alei lipowej przy 
drodze powiatowej w miejscowościach Stanisławów i Lindów  Gm. Lipie (pismo ROŚ.I.0716/18/09 z dnia 2 
kwietnia 2009r.). 
Zasadność wniosku została umotywowana przez referującego. Referujący wnioskował przeznaczenie na pokrycie 
kosztów niszczenia oprzędów - kwotę 4,5 tysiąca złotych brutto.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 4,5 tysiąca złotych brutto na 
pokrycie kosztów niszczenia oprzędów brudnicy nieparki na drzewach alei lipowej przy drodze powiatowej w 
miejscowościach Stanisławów i Lindów  Gm. Lipie. 

 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału ROŚ w/m za wdrożenie decyzji 
Zarządu w życie. 
Termin: od zaraz. 
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Ad.11. 
Zarząd zapoznał się z prośbą objęcia patronatem i prośbą o wsparcie finansowe organizacji Powiatowego 
Konkursu Historycznego organizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej - 
Gimnazjum, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009r.  
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Chęć wzięcia udziału zgłosiło 14 gimnazjów z terenu Powiatu 
Kłobuckiego. Konkurs rozwija historyczne zainteresowania uczniów oraz integruje młodzież gimnazjalną Powiatu 
Kłobuckiego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił objąć patronat nad Powiatowym Konkursem Historycznym i przeznaczyć kwotę 300 
złotych na jego organizację. 

Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału EKZ w/m za przekazanie 
informacji Dyrektorowi Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza we Wręczycy 
Wielkiej  
Termin: od zaraz. 

 
Ad.12. 
Zarząd zapoznał się prośbą o wsparcie finansowe organizacji II Powiatowego Konkursu Plastycznego „Malowane 
wiersze Juliana Tuwima”, który odbędzie się 23 kwietnia 2009r. a organizowany jest przez nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Złochowicach. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów twórczością Juliana Tuwima, 
umożliwienie im zaprezentowania swoich talentów na szerszym forum oraz rozwijanie współpracy między 
szkołami Powiatu Kłobuckiego. Przewidywany jest udział 15 szkół podstawowych z terenu Powiatu. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 300 złotych na potrzeby przeprowadzenia II Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Malowane wiersze Juliana Tuwima”. 

 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału EKZ w/m za przekazanie 
informacji Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.J.Tuwima w 
Złochowicach 
Termin: od zaraz. 

 
 
Ad.13. 
Zarząd zapoznał się z prośbą o wsparcie finansowe imprezy edukacyjnej organizowanej przez Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku. Jest nią wycieczka naukowa do Krakowa w dniach 17-18 kwietnia 2009r. z 
udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia i młodzieży. Stowarzyszenie zaprosiło również do wzięcia udziału w tej 
wycieczce przedstawicieli tut.Starostwa. Stowarzyszenie posiada patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego i jako 
jedno z nielicznych zostało zaproszone do odwiedzenia miejsc w krakowskiej Uczelni.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 600 złotych na organizowaną  przez Stowarzyszenie „Wieniawa” 
wycieczkę edukacyjną. 
P.Henryk Kiepura członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ rozezna wspólnie z organizatorem wycieczki 
możliwość wzięcia w niej udziału przedstawicieli młodzieży innych szkół Powiatu Kłobuckiego.  

 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału EKZ w/m za przekazanie 
informacji i podjęcie rozmów z Prezesem Ponadregionalnego 
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” w Kłobucku  
Termin: od zaraz. 

 
 
Ad. 14 
Zarząd zapoznał się z prośbą o ufundowanie nagród dla uczestników VII Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego „Szukamy Mistrza” organizowanego 16 kwietnia 2009r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego. Udział w Konkursie 
zgłosiło 5 szkół.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 300 złotych celem ufundowania nagród dla uczestników 
Konkursu. 

 
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału EKZ w/m za przekazanie 
informacji Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
Termin: od zaraz. 

 
 
Ad.15. 
Sprawy różne. 
Ustalenie: 
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych zagadnień. 
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Na tym protokół Nr 91 / 09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 07 kwietnia 2009 roku zakończono.  
 
Protokołowała: 
Anna Tukajska Drzazga 
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
w Starostwie Powiatowym w Kłobucku 
 
 

Zgodnie z §64 ust.5 Statutu Powiatu Kłobuckiego – 
Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia 
mogą zgłosić do protokołu Nr 91/09 z dnia 07 kwietnia 
2009r. wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 
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