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Or.II.0062-110/09       Kłobuck, dnia 27.08.2009r. 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr  110 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 27 sierpnia 2009 roku 

 

 

I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

 

1. Garncarek Stanisław   - Starosta 

2. Minkina Roman   - Wicestarosta  

3. Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  

4. Bardziński Jerzy    - Członek Zarządu Powiatu 

5. Wieczorek Tadeusz    - Członek Zarządu Powiatu  

Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 

Biernacki Maciej - Sekretarz Powiatu 

Osoby zaproszone:  

1. Kotowska Elżbieta - Wydział EKZ w/m 

 

II. Wykaz spraw 110 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 
- ref. Starosta 

2. Projekty uchwały Rady Powiatu w Kłobucku: 

 

2. 1. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym; 
- ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

2. 2. w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego 
- ref. Sekretarz Powiatu 

2. 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
- ref. Skarbnik Powiatu 



 2

2. 4. w sprawie zaciągnięcia kredytu  
- ref. Skarbnik Powiatu 

2. 5. w sprawie zaciągnięcia kredytu  
- ref. Skarbnik Powiatu 

2. 6. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 
- ref. Skarbnik Powiatu 

3. Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

3. 1. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego 

na 2009 rok 
- ref. Skarbnik Powiatu 

 

3. 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 
- ref. Skarbnik Powiatu 

 

4. Prośba Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku o przyznanie ½ etatu pracownika obsługi. 
- ref. Naczelnik Wydz. EKZ  

 

5. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Marka Szymczyńskiego prowadzącego działalność w zakresie wykonywania krajowego transportu 

drogowego rzeczy. 
- ref. Wicestarosta 

 

6. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Marka Wilka prowadzącego działalność w zakresie wykonywania krajowego transportu 

drogowego rzeczy. 
- ref. Wicestarosta 

 

7. Przedstawienie sytuacji w placówkach oświatowych oraz przygotowanie szkół do roku szkolnego 

2009/2010 
- ref. Naczelnik Wydz. EKZ  

- Kotowska Elżbieta Wydział EKZ 
8. Sprawy różne.                                                                                                                                              
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III. Ustalenia 110 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 110 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.2. 

Projekty uchwały Rady Powiatu w Kłobucku: 

 

Ad. 2. 1.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest 

organem prowadzącym zreferował Naczelnik Wydziału EKZ. 

W projekcie przedmiotowej uchwały zostały określone kryteria i tryb przyznawania nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze ze specjalnego funduszu utworzonego w budżecie powiatu 

z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół dla 

nauczycieli, którzy przepracowali w szkole lub placówce, co najmniej rok. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w 

Kłobucku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat Kłobucki jest organem 

prowadzącym. 

 

Ad. 2. 2. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego 

zreferował Sekretarz Powiatu.  

Sekretarz poinformował, iż w dniu 25 sierpnia 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Kłobucku, na którym została rozpatrzona skarga Pana Marka Praskiego  z dnia  

23 czerwca 2009 roku na Starostę Kłobuckiego. Przedmiotem skargi były zarzuty dotyczące 

nałożenia na właścicieli lasów prywatnych obowiązku udokumentowania swojej własności poprzez 

uzyskanie zaświadczenia (wpisu na wniosku) z Rejestru Gruntów Rolnych Starostwa przy 

każdorazowym wniosku o pozyskanie drzewa oraz braku możliwości zwolnienia z tego obowiązku.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w 

Kłobucku w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego.  
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Ad. 2. 3. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt uchwały zakłada zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w wysokości 1.156.987 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala 

Rejonowego w Kłobucku – Etap II. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat ( 2010 – 

2019) z dochodów własnych powiatu. Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel „in 

blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zaciągnięta pożyczka wraz z kosztami obsługi bankowej 

zostanie spłacona z dochodów własnych Powiatu. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

Ad. 2. 4.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt uchwały zakłada zaciągnięcie kredytu w wysokości 636.371 zł z przeznaczeniem na 

termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 

2010 roku po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Prawnym 

zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zaciągnięty 

kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony ze środków otrzymanych z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dochodów własnych. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaciągnięcia kredytu. 

 

Ad. 2. 5.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu (1.069.042 zł.) zreferowała Skarbnik 

Powiatu. 

Projekt uchwały zakłada zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.069.042 zł z przeznaczeniem na: 

- przebudowę drogi Kuków – Zwierzyniec w wysokości 97.752 zł 

- termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku – Etap II w wysokości 531.849zł  

- termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach w wysokości 439.441 zł. 

Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w ciągu 10 lat ( 2010 – 2019) z dochodów własnych powiatu. 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
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Zaciągnięty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony z dochodów własnych 

Powiatu. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaciągnięcia kredytu. 

 

Ad. 2. 6.  

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z: 

− pomocą finansową udzieloną przez Radę Miejską w Kłobucku w wysokości 8.500 zł z 

przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w Kłobucku w zakresie 

miejsc parkingowych 

− niezakwalifikowaniem się drogi Nowa Wieś – Ostrowy do objęcia dofinansowaniem ze 

środków konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

− dostosowaniem planu dochodów i wydatków majątkowych do przewidywanego wykonania 

i faktycznych potrzeb finansowych w zakresie przebudowy drogi Kuków - Zwierzyniec 

− zwiększeniem decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 

16.910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem 

remontów bieżących w obiektach oświatowych 

− dostosowaniem planu dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia do 

prawidłowej klasyfikacji budżetowej 

− przewidywanym niewykonaniem w roku bieżącym środków z RPO na termomodernizację 

Szpitala w Krzepicach oraz dostosowaniem wydatków do faktycznych potrzeb finansowych 

− planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w kwocie 258.954 zł na termomodernizację Szpitala w Kłobucku 

− dostosowaniem planu wydatków planowanych w związku z termomodernizacją Szpitala w 

Kłobucku do faktycznych potrzeb 

− pomocą finansową udzieloną przez Radę Miejską w Krzepicach w wysokości 2.000 zł oraz 

Radę Gminy Popów w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Hutce. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 
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Ad.3.  

Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

Ad.3.1. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do 

budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zmian w budżecie w związku z planowanymi wydatkami związanymi z 

wygłoszeniem referatów podczas konferencji z okazji 70 – lecia Rocznicy Bitwy pod Mokrą oraz 

planowaną wypłatą odpraw z tytułu redukcji zatrudnienia w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności pięciu członków Zarządu Powiatu w Kłobucku 

jednogłośnie podjął uchwałę Nr 405/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w 

budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad.3.2.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zmian celem dostosowania harmonogramu wydatków do faktycznych 

potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności pięciu członków Zarządu Powiatu w Kłobucku 

jednogłośnie podjął uchwałę Nr 406/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia 

harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad. 4.  

Pismem ZS/0717/15/08/09/S z dnia 20 sierpnia 2009 roku Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku 

wystąpiła do tut. Starostwa o przyznanie ½ etatu pracownika obsługi. Zagadnienie zreferował 

Naczelnik Wydziału EKZ. We wrześniu 2009r. ZS Nr 1 oddaje do użytku szatnię na Warsztatach 

Szkolnych. Z szatni dziennie będzie korzystało ok. 200 uczniów. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku na prośbę Dyrektor ZS Nr 1 - przyznał ½ etatu pracownika obsługi.   
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Ad. 5.  

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Marka Szymczyńskiego prowadzącego działalność w zakresie wykonywania krajowego transportu 

drogowego rzeczy zreferował Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 

 

Ad. 6. 

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Marka Wilka prowadzącego działalność w zakresie wykonywania krajowego transportu 

drogowego rzeczy zreferował Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią przedmiotowego odstąpienia. 

 

Ad. 7.  

Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi sytuację w placówkach oświatowych oraz 

przygotowanie szkół do roku szkolnego 2009/2010. Liczba absolwentów i uczniów przyjętych do 

klas I-szych przedstawia się następująco: 

ZS Nr 1 w Kłobucku:   absolwenci - 257;  uczniowie  - 235; 

ZS Nr 2 w Kłobucku:   absolwenci - 132;  uczniowie  - 159; 

ZS Nr 3 w Kłobucku:   absolwenci -133;  uczniowie -   54; 

ZS w Krzepicach:             absolwenci - 158;  uczniowie - 160; 

ZS w Waleńczowie:            absolwenci -   37;  uczniowie -   45; 

                           Ogółem: absolwenci - 717; uczniowie -  653; 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z przedstawioną sytuacją. 

Zarząd Powiatu widzi potrzebę dalszego funkcjonowania wicedyrektorów w ZS Nr 1 w Kłobucku 

gdzie pozostało 35 oddziałów; ZS Nr 3 w Kłobucku  gdzie pozostało 11 oddziałów.  

 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku do przedstawienia prognozy 

funkcjonowania i rozwoju szkoły. Naczelnik Wydziału EKZ wystąpi do Dyrektora z pismem w 

przedmiotowej sprawie. Dyrektor  ZS Nr 3 wyniki dokonanej analizy i prognozy na przyszłość 

przedstawi Zarządowi Powiatu. 
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Ad. 8. 

Spraw różnych nie było.                                                     

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

Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia 

mogą zgłosić do niniejszego protokołu wniosek o jego 

sprostowanie lub uzupełnienie. 

        

Zarząd Powiatu w Kłobucku 

       /-/ Stanisław Garncarek 

       /-/ Roman Minkina  

       /-/ Henryk Kiepura 

       /-/ Jerzy Bardziński 

       /-/ Tadeusz Wieczorek  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska-Drzazga Wydział Or 
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