
Or.II.0062-112/09       Kłobuck, dnia 22.09.2009r. 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr  112 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 21 września 2009 roku 

 

 

I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

1. Minkina Roman   - Wicestarosta  

2. Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu  

3. Bardziński Jerzy    - Członek Zarządu Powiatu 

4. Wieczorek Tadeusz    - Członek Zarządu Powiatu  

Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 

Biernacki Maciej       - Sekretarz Powiatu 

 

Osoby zaproszone:  

1. Szymanek Małgorzata - Dyrektor PUP w Kłobucku 

2. Nowak Marian - Dyrektor ZOZ w Kłobucku 

3. Sławuta Elżbieta - Dyrektor ZS Nr 2 w Kłobucku 

4. Karwat Tomasz - Kierownik Oddziału AG w/m 

5. Lasota Maria - Wydział GKN w/m 

6. Wilk Wiesława - Oddział KFA w/m 

  

II. Wykaz spraw 112 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

  Ref. Wicestarosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 111/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2009r. 

Ref. Wicestarosta 

3. Uchwały Zarządu Powiatu: 

3.1. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności 



związanych z realizacją projektu pt.: „Wspólnie do celu-II” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ref. Dyrektor PUP Kłobuck 
 

3.2. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne  3 lata 

Ref. Maria Lasota Wydział GKN 

 
3.3. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej  

własność Powiatu Kłobuckiego 

Ref. Kierownik Oddziału  AG 

3.4. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

3.5. lokowania czasowo wolnych środków  

Ref. Skarbnik Powiatu 

4. Kursy zawodowe dla uczniów ZS Nr 2 Kłobuck i ZS Krzepice  

Ref. p.Henryk Kiepura Członek Zarządu Powiatu 
Dyrektor ZS Nr 2 Kłobuck 

5. Projekt wystąpienia pokontrolnego po kontroli w PZD Kłobuck 

Ref. Wilk Wiesława Oddział KFA 

6. Projekt wystąpienia pokontrolnego po kontroli w ZS Nr 1 Kłobuck 

Ref. Wilk Wiesława Oddział KFA 

7. Prośba Związku OSP Oddziału Powiatowego w Kłobucku o pomoc w organizacji VI 

Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych jednostek OSP. 

Ref. Sekretarz Powiatu 
 

8. Prośba Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublińcu o rozważenie możliwości 

sfinansowania kosztów związanych z wykonaniem medali pamiątkowych upamiętniających 

obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Ref. p.Henryk Kiepura Członek Zarządu Powiatu 

 
9. Sprawy różne. 
 

 

III. Ustalenia 112 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2009r. 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 112 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
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Ad.2.  

Zarząd Powiatu przyjął bez uwag protokół Nr 111/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 

10 września 2009r. 

 

Ad.3. Uchwały Zarządu Powiatu: 

Ad.3.1. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr 

Małgorzacie Szymanek Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do 

podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: „Wspólnie do celu-

II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zreferowała 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 

Projekt uchwały zakładał udzielenie pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek - 

Dyrektorowi PUP w Kłobucku z możliwością substytucji w zakresie podejmowania wszelkich 

czynności związanych z realizacją projektu pt.:  „Wspólnie do celu - II”  współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 

aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych  

i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych  

w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w brzmieniu określonym w załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 412/2009 z dnia 21 września 2009 roku w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku do podejmowania wszelkich czynności 

związanych z realizacją projektu pt.: „Wspólnie do celu - II” współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie w/w uchwały Nr 412/2009 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa 

Nr 138/2009 Pani mgr Małgorzacie Szymanek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kłobucku z możliwością substytucji, do podejmowania wszelkich czynności 

związanych z realizacją projektu pt.: „Wspólnie do celu - II”  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich ”Działanie  6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 
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wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie 

powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji 

osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście. 

 

Ad.3.2. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy na kolejne  3 lata zreferowała Maria Lasota pracownik Wydziału GKN w/m. 

Projekt uchwały zakładał wyrażenie zgody  Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  na  

przedłużenie umowy dzierżawy dla  gabinetu terapii naturalnej  Catherine Wings Project  

Katarzyna Jeleń Pszkit - lokal o pow. użytkowej  15,40 m²  na  I piętrze w Gminnym Ośrodku 

Zdrowia w Pankach ul. 1-go Maja 12.   

Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki  Zdrowotnej z 

dnia 04.08.2009r.  w nawiązaniu do prośby Katarzyny Jeleń Pszkit najemca z umową na okres 

3 lat, wyłoniony w drodze przetargowej ze stawką czynszu 10,41 zł/m²;  umowa wygasa z 

dniem 30.09.2009r. W wydzierżawionych pomieszczeniach  jest  prowadzona działalność 

medyczna  nie  konkurencyjna wobec ZOZ-u  w rozumieniu przepisów ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej. Najemca prośbę swą motywuje potrzebą kontynuacji usług o tym samym 

charakterze co dotychczas, oraz włożonym już nakładem finansowym na przystosowanie 

gabinetu do prowadzenia działalności w zakresie świadczeń terapii naturalnej .  

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 413/2009 z dnia 21 września 2009 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne  3 lata. 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ-u do odpowiednio wcześniejszego składania 

wniosków w sprawie przedłużenia umów dzierżawy, a Naczelnika Wydziału GKN w/m 

do odpowiednio wcześniejszego składania materiałów w tym zakresie na posiedzenia 

Zarządu.  
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Ad.3.3. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego zreferował Kierownik Oddziału  

AG w/m. 

Projekt uchwały zakładał, działając na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, 

wyrażenie zgody na usunięcie 13 drzew z gatunku klon z terenu działki nr ew. 5722/5 

położonej w Kłobucku przy ul ks. Skorupki 46 stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, 

zgodnie z załącznikiem graficznym. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 414/2009 z dnia 21 września 2009 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kłobuckiego. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście.  

 

Ad.3.4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu 

Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 

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

− zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/8/10/09 z 31 sierpnia 2009 

roku dotacji celowych o kwotę 18.792 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w 

związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2009 rok (anuluje się jednocześnie pismo 

Nr Fn.VI. 0715 – 8/09 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zablokowania kwot 

wydatków)  

− koniecznością dostosowania planu wydatków w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku do 

faktycznych potrzeb w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

i zakupu mebli do gabinetu pielęgniarki 

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/344/2/09 z dnia 2 września 

2009 roku dotacji celowej o kwotę 15.930 zł (środki z rezerwy celowej zapisanej w 

ustawie budżetowej w cz. 83, poz. 11) z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach 

wdrażania reformy oświaty – wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za 

przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć)części ustnej 

egzaminu maturalnego 
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− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/292/1/09 z dnia 7 sierpnia 

2009 roku dotacji celowej o kwotę 1.452 zł (środki z rezerwy celowej zapisanej w 

ustawie budżetowej w cz. 83, poz. 11) z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach 

podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu 

zawodowego  

− dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie odpisów na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach 

projektu „Wspólnie do celu” 

− planowanymi wydatkami związanymi z organizacją koncertu Blues nad Okszą. 

Projekt uchwały zakładał też dokonanie zwiększenia planu dochodów do odprowadzenia do 

budżetu państwa (§ 2350) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne w rozdziale 75411 - 

Komendy powiatowe PSP o kwotę 2.000 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą ustawy 

budżetowej na 2009 rok. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 415/2009 z dnia 21 września 2009 roku w 

sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.3.5. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie lokowania czasowo wolnych środków 

zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt uchwały zakładał ulokowanie czasowo wolnych środków finansowych w banku AIG 

Bank Polska S.A na podstawie umowy otwierania i prowadzenia rachunków  lokat 

terminowych oraz rachunku pomocniczego z dnia 21 maja  2009 roku: 

1) w kwocie 500.000 zł na okres 2 tygodni począwszy od dnia 24 września 2009 

roku; 

2) w kwocie 1.000.000 zł na okres 1 miesiąca począwszy od dnia 24 września 

2009 roku; 
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3) w kwocie 1.500.000 zł na okres 2 tygodni począwszy od dnia 24 września 

2009 roku. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi wykaz założonych lokal w okresie od dnia 

01.01.2009r. do dnia 18.09.2009r. oraz oferty banków BOŚ S.A; PKO Bank Polski S.A; AIG 

Bank Polska S.A; Najkorzystniejszą była oferta AIG Bank Polska S.A. Skarbnik 

zaproponowała lokatę w kwocie 1.500.000 zł. na okres 2 tygodni począwszy od dnia 24 

września 2009 roku. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku w obecności czterech członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 416/2009 z dnia 21 września 2009 roku w 

sprawie lokowania czasowo wolnych środków.  

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad.4. 

Informacje o planowanym zorganizowaniu w ZS Nr 2 w Kłobucku w roku szkolnym 

2009/2010 czterech kursów zawodowych dla uczniów i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 

w Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach zreferowała Dyrektor ZS Nr 2 w Kłobucku. 

Kursy dotyczyłyby zawodów: kucharz małej gastronomii kurs I i II stopnia oraz mechanik 

pojazdów samochodowych kurs I i III stopnia. Na powyższy cel zabezpieczone są środki 

finansowe.  

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z przedstawioną informacją. 

 

Ad.5. 

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli gospodarki finansowej 

za 2008 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku zreferowała Wilk Wiesława 

pracownik Oddziału KFA w/m. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią wystąpienia pokontrolnego. 

Wicestarosta zobowiązał p.Grzegorza Pietruszkę pracownika Wydziału Or w/m do 

kontroli funkcjonowania programu YUMA w PZD Kłobuck. Wicestarosta podejmie z 

Dyrektorem PZD rozmowę w zakresie celowości zakupu i wdrożenia programu YUMA.  
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Ad.6. 

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli gospodarki finansowej 

za 2008 rok w ZS Nr 1 Kłobuck zreferowała Wilk Wiesława pracownik Oddziału KFA w/m. 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zapoznał się z treścią wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad.7. 

Prośbę Związku OSP Oddziału Powiatowego w Kłobucku o pomoc w organizacji VI 

Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych jednostek OSP przedstawił Sekretarz 

Powiatu. Związek wystąpił o wsparcie w kwocie 2.000zł. które planuje wykorzystać na 

nagrody dla zwycięskich drużyn. Zawody odbędą się 27 września br. na stadionie w 

Krzepicach.  

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku przeznaczył kwotę 2.000 złotych na nagrody dla 

zwycięskich drużyn VI Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych jednostek OSP.  

 

Ad.8 

Prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublińcu o rozważenie możliwości 

sfinansowania w wysokości 1.500zł. kosztów związanych z wykonaniem medali 

pamiątkowych upamiętniających obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej 

przedstawił członek Zarządu Naczelnik Wydziału EKZ w/m. 

 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu w Kłobucku przeznaczył kwotę 1.000 złotych na pokrycie kosztów 

wydania medali pamiątkowych upamiętniających obchody 70-tej rocznicy wybuchu II 

wojny światowej. 

 

USTALENIE: 

Zarząd Powiatu zobowiązał osoby przedstawiające prośby o wsparcie finansowe 

kolejnych przedsięwzięć, aby dopilnowały odpowiednio wcześniejszego do planowanego 

przedsięwzięcia składania wniosków oraz aby do wniosków dołączać preliminarze 

imprez i konkretnie wskazać na co organizator imprezy chciałby przeznaczyć środki 
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uzyskane od Zarządu Powiatu. Ponadto należy dopilnować aby przeznaczenie środków 

finansowych przez Zarząd wiązało się z promocją tak Powiatu jak też jego organów 

wręcz wskazaniem konkretnego „fundatora” podczas imprezy.  

 

Ad.9. 

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 

/-/ Roman Minkina  

/-/ Henryk Kiepura 

/-/ Jerzy Bardziński 

/-/ Tadeusz Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska-Drzazga Wydział Or 
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