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PROTOKÓŁ Nr  115 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 8 października 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: 

Desperak Wiesława - Kierownik PCPR Kłobuck 

Nowak Marian  - Dyrektor ZOZ Kłobuck 

Lasota Maria   - Wydział GKN w/m 

Karwat Tomasz - Oddział AG w/m 
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II. Wykaz spraw 115 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

 

2. Przyjęcie protokołu nr 114/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2009r. 

Ref. Starosta 

 

3. Projekty uchwał RADY POWIATU: 

 

3.1. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

Ref. Dyrektor ZOZ 

 

3.2. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku  

Ref. Dyrektor ZOZ 

 

3.3. w sprawie zawarcia przez Powiat Kłobucki porozumienia z Gminą Miasto Częstochowa 

dotyczącego powierzenia Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Częstochowie 

przeprowadzania na rzecz mieszkańców powiatu kłobuckiego szkoleń dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych 

Ref. Kierownik PCPR 

 

4. Projekty uchwał ZARZĄDU POWIATU: 

 

4.1. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  

(projekt wymaga uwzględnienia znowelizowanego z dniem 6 czerwca 2009r. przepisu art.66 

ust.4 ustawy o rachunkowości) 

Ref. Dyrektor ZOZ 

 

4.2. w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (WOZ Wąsosz) 

Ref. Lasota Maria 
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4.3. w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości (WOZ Złochowice) 

Ref. Lasota Maria 

 

4.4. w sprawie przekazanie nieodpłatnie w uŜytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku 

Ref. Lasota Maria 

 

4.5. w sprawie wyraŜenia zgody na złoŜenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu (ZS Nr 

3 Kłobuck) 

Ref. Lasota Maria 

 

4.6. w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kłobucku przy ul. Ks.Skorupki 

Projekt uchwały wymaga opinii Komisji Rady Powiatu:  

1) BudŜetu i Finansów 

2) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 

Ref. Lasota Maria 

 

4.7. w sprawie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego Nr 2 w Pankach ul. 1 Maja 11 

Projekt uchwały wymaga opinii Komisji Rady Powiatu:  

1) BudŜetu i Finansów 

2) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury  

Ref. Lasota Maria 

 

4.8. w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok  

Ref. Skarbnik 

4.9. w sprawie lokowania czasowo wolnych środków 

Ref. Skarbnik 

 

4.10. w sprawie upowaŜnienia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do zaciągania 

poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach 

Ref. Sekretarz  
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4.11. w sprawie wyraŜenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego własność 

Powiatu Kłobuckiego, a przekazanego w trwały zarząd na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku 

Ref. Kierownik Oddziału AG  

 

5. Prośba Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku o zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia w 

księgowości  

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

6. Prośba Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

Koło w Kłobucku dotycząca wsparcia finansowego w związku z planowanym zebraniem 

sprawozdawczo-wyborczym.  

Ref. Sekretarz Powiatu 

7. Sprawy róŜne. 

 

 

III. Ustalenia 115 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 października 2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 115 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.2. 

Przyjęto protokół nr 114/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2009r. 

 

Ad.3.  

Projekty uchwał RADY POWIATU: 

 

Ad.3.1. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku zreferował Dyrektor ZOZ. 

Projekt uchwały zakładał zatwierdzenie zmian w Statucie ZOZ-u uchwalone uchwałą Nr 

23/2009 Rady Społecznej z dnia 6.10.2009r. 

Z pisma DO-070-38-1/09 z dnia 6.10.2009r. Dyrektora ZOZ-u wynika, iŜ „zmiany Statutu 

ZOZ-u w Kłobucku wskazane w §1 pkt 2 ppkt 2 projektu Aneksu Nr 7 są konsekwencją 

podjęcia uchwały Nr 2/2009 Rady Społecznej w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej 



 5 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez likwidację Pracowni USG i 

Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni specjalistycznej w Kłobucku. §1 pkt 1 oraz §1 

pkt 2 ppkt 1 dostosowuje adres Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Popowie do nowej numeracji porządkowej nieruchomości ustalonej przez Urząd Gminy 

Popów - zgodnie z zawiadomieniem GNR.7411/241/09 GOZ Popów otrzymuje adres:  

ul. PCK 4.” Załącznik do niniejszego pisma stanowi uchwała Nr 23/2009 Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 6.10.2009r. w sprawie zmian w Statucie 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Ad.3.2. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu 

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zreferował Dyrektor ZOZ. 

Projekt uchwały zakładał udzielenie poręczenia spłaty kredytu odnawialnego wraz z 

odsetkami w wysokości do 1.350.000 zł, zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Kłobucku, na okres do  30. 11. 2010 r.  

Z pisma DO-070-38-2/09 z dnia 6.10.2009r. i pisma DO-070-41/09 z dnia 9.10.2009r. 

Dyrektora ZOZ-u wynika, iŜ: „W dniu 31.10.2009r. upływa termin spłaty kredytu w 

wysokości do 1,4 mln zł, zaciągniętego w ubiegłym roku przez ZOZ Kłobucku, który został 

przeznaczony na bieŜącą działalność Zespołu. Organ załoŜycielski ZOZ Kłobuck Uchwałą Nr 

136/XXI/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 września 2008r. udzielił poręczenia 

spłaty przedmiotowego kredytu (wraz z odsetkami) na okres do 30 listopada 2009r.  

Wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej poręczenia spłaty odnawialnego kredytu znajduje 

swoje uzasadnienie w konieczności zabezpieczenia przez ZOZ Kłobuck środków 

finansowych na bieŜącą działalność Zespołu, co zapewni dalsze sprawne funkcjonowanie 

Zespołu, jego płynność finansową oraz wykonywanie zadań statutowych ZOZ Kłobuck.  

Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, iŜ obecna sytuacja finansowa Zespołu pozwala  

na zmniejszenie limitu odnawialnego kredytu na rachunku bieŜącym do wysokości 900 tys zł.  

PrzedłuŜenie na kolejny rok odnawialnego kredytu bankowego uzyskało pozytywną opinię 

Rady Społecznej ZOZ Kłobuck, wyraŜoną uchwałą Nr 20/2009.W związku z koniecznością 

zabezpieczenia spłaty odsetek od kredytu Dyrektor ZOZ-u wnosi o udzielenie poręczenia w 

wysokości 1,35 mln zł na okres do 30.11.2010r.” 
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Załącznik do niniejszego pisma stanowi uchwała Nr 20/2009 Rady Społecznej ZOZ w 

Kłobucku z dnia 6.10.2009r. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej przedłuŜenia 

odnawialnego kredytu bankowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku. 

 

Ad.3.3 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia przez Powiat Kłobucki porozumienia z 

Gminą Miasto Częstochowa dotyczącego powierzenia Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu 

w Częstochowie przeprowadzania na rzecz mieszkańców powiatu kłobuckiego szkoleń dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia 

placówek rodzinnych zreferowała Kierownik PCPR. 

Projekt uchwały zakładał przekazanie Gminie Miasto Częstochowa zadań dotyczących 

przeprowadzania na rzecz mieszkańców powiatu kłobuckiego szkoleń dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. 

Z uzasadnienia, Kierownik PCPR, do projektu uchwały wynika, Ŝe „Na terenie powiatu 

kłobuckiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Zgodnie z art.83 ust.3 ustawy o 

pomocy społecznej (jt. Dz.U z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) w 

powiecie w którym nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zadania w zakresie szkoleń dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia 

placówek rodzinnych wykonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot na 

jego zlecenie. Do chwili obecnej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie zgłaszali się 

kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W tym roku jedna rodzina wyraziła 

gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej. Rodzina ta musi uzyskać 

zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia dla rodzin 

zastępczych. W związku z powyŜszym zachodzi konieczność zawarcia w/w porozumienia.” 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zawarcia przez Powiat Kłobucki porozumienia z Gminą Miasto Częstochowa 
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dotyczącego powierzenia Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Częstochowie 

przeprowadzania na rzecz mieszkańców powiatu kłobuckiego szkoleń dla kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek 

rodzinnych. 

 

Ad. 4. 

Projekty uchwał ZARZĄDU POWIATU: 

 

Ad. 4.1.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zreferował Dyrektor 

ZOZ. 

Projekt uchwały zakładał przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru podmiotu do 

przeprowadzenia badania bilansu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2009 w 

trybie Prawa zamówień publicznych. Przy czym wykonanie uchwały zostało powierzone 

Staroście.  

Z dniem 6 czerwca 2009 r. został zmieniony art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o 

rachunkowości, zgodnie z którym „wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje 

organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba Ŝe statut, umowa lub inne 

wiąŜące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie moŜe dokonać 

takiego wyboru.” 

W piśmie DO-070-37/09 z dnia 6.10.2009r. Dyrektor ZOZ-u jednocześnie poinformował, iŜ: 

” 1. Szczegółowy zakres zadania: badanie bilansu za 2009 rok. 

2. Termin realizacji zadania:  styczeń – maj 2010r. 

3. Wartości na dzień 31.12.2008r.: 

− suma aktywów – 14 371 201,20 zł 

− zatrudnienie w etatach – 410,10 

− przychody netto ze sprzedaŜy – 27 685 530,68 zł 

4. Nazwisko i imię osoby dokonującej ww. szacunku: dane wynikają ze sprawozdania 

finansowego ZOZ Kłobuck zbadanego przez Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. 

z o.o. w Łodzi. 
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5. Wymagana kwota na sfinansowanie: za badanie bilansu ZOZ Kłobuck za 2008 rok 

zapłacono kwotę 9 150 zł. W wydatkach Zespołu na 2010 rok  na badanie bilansu 

zaplanowano kwotę 15 000 zł.” 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku do 

przedstawienia projektu stosownej uchwały uwzględniającego postanowienia, 

znowelizowanego z dniem 6 czerwca 2009r., przepisu art.66 ust.4 ustawy o 

rachunkowości. 

 

Ad. 4.2.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości  

zreferowała Lasota Maria z Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał przystąpienie do podziału nieruchomości połoŜonej w Wąsoszu przy ul. 

Witosa 10, oznaczonej jako działka  nr 8/1 o pow. 0.3592 ha, obręb Wąsosz Górny , gm. 

Popów, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, w uŜytkowaniu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku, zapisanej w Kw Nr 30494, celem wydzielenia części nieruchomości 

zbędnej na potrzeby funkcjonowania Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 

422/2009 z dnia 8 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do podziału 

nieruchomości. 

 

Ad.4.3. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości 

zreferowała Lasota Maria z Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał przystąpienie do podziału nieruchomości połoŜonej w Złochowicach przy ul. 

Topolowej 1, oznaczonej jako działka  nr 448/1 o pow. 0.1998 ha, obręb Złochowice, gm. 

Opatów, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, w uŜytkowaniu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku, zapisanej w Kw Nr 20198, celem wydzielenia części nieruchomości 

zbędnej na potrzeby funkcjonowania Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Złochowicach.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN w/m do przedstawienia nowego 

projektu podziału nieruchomości w Złochowicach z uwzględnieniem wydzielenia 
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parkingu (zarówno dla potrzeb ZOZ-u, jak teŜ dla potrzeb szkoły „gminnej”. W 

pracach zobowiązał się uczestniczyć p.Henryk Kiepura członek Zarządu Naczelnik 

Wydziału EKZ.  

Zarząd Powiatu nie podjął uchwały w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości 

połoŜonej w Złochowicach zgodnie z przedstawionym wstępnym projektem podziału 

nieruchomości sporządzonym na mapie sytuacyjno-wysokościowej.  

 

Ad. 4.4. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania nieodpłatnie w uŜytkowanie 

nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zreferowała Lasota Maria z 

Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał przekazanie nieodpłatnie  w uŜytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku ul. 11 Listopada 5C nieruchomości połoŜonej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada, 

oznaczonej jako działka nr 1063/2 o pow.  376 m² obręb Zagórze m.Kłobuck, z 

przeznaczeniem na cele statutowe.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 

423/2009 z dnia 8 października 2009 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie w 

uŜytkowanie nieruchomości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

 

Ad. 4.5. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na złoŜenie wniosku o 

wygaśnięcie trwałego zarządu zreferowała Lasota Maria z Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał wyraŜenie zgody Zespołowi Szkół Nr 3 w Kłobucku ul.Ks.J.Skorupki 46 na 

wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1449/2 o pow. 0,0365 ha i 

5722/4 o pow. 0,6566 ha obręb Kłobuck m.Kłobuck, oddanej w trwały zarząd Zespołowi 

Szkół Nr 3 w Kłobucku decyzją Nr 115/2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 04 lipca 

2003r. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 

424/2009 z dnia 8 października 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody na złoŜenie 

wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. 
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Ad. 4.6. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Kłobucku 

przy ul. Ks.Skorupki zreferowała Lasota Maria z Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał, z powiatowego zasobu nieruchomości, przeznaczyć do sprzedaŜy 

nieruchomość  połoŜoną  w Kłobucku przy  ul. Ks. J.Skorupki, oznaczoną jako działka nr 

5722/1 o pow. 50 m2 obręb Kłobuck m.Kłobuck, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 29600. 

Zbycie nastąpiłoby w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki sąsiedniej  Pana 

Jerzego Karoń  s. Wiesława i Stanisławy zam. Kłobuck  ul. Powstańców Śląskich 20.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, poza p.Jerzym Bardzińskim, który wstrzymał się od głosu, 

zaproponował cenę sprzedaŜy w/w nieruchomości w kwocie 5.000 zł. (słownie: pięć 

tysięcy złotych). 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w 

Kłobucku przy ul. Ks.Skorupki z propozycją ceny sprzedaŜy w kwocie 5.000 złotych 

Zarząd przedstawi, w celu uzyskania opinii: 

1) Komisji BudŜetu i Finansów 

2) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury  

Rady Powiatu w Kłobucku.       

 
Ad. 4.7 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego Nr 2 w Pankach 

ul. 1 Maja 11 zreferowała Lasota Maria z Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakładał, z powiatowego zasobu nieruchomości, przeznaczyć do sprzedaŜy w drodze  

bezprzetargowej samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uŜytkowej 33,36m², składający 

się  z  pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynaleŜnym - piwnicą 

o pow. uŜytkowej 6,89m² i udziałem ułamkowym 0,253591 w prawie współwłasności części 

wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 439/13 o pow. 0,0764ha, połoŜony 

w Pankach przy ul. 1 Maja 11 na rzecz  najemcy lokalu mieszkalnego. Przy czym projekt 

uchwały zakładał udzielenie 50% bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego i ustalenie ceny 

brutto sprzedaŜy lokalu. Zastosowanie 50% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaŜy wynika z 

uchwały o zasadach gospodarowania nieruchomościami powiatu. Przed uchwaleniem przez 

Zarząd Powiatu, projekt w/w uchwały wymagałby uzyskania opinii Komisji Rady Powiatu:  

BudŜetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie ustalił ceny sprzedaŜy lokalu i nie uchwalił sprzedaŜy lokalu 

mieszkalnego Nr 2 w Pankach ul. 1 Maja 11.  

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w kwestii zasięgnięcia 

opinii co do uaktualnienia zasad udzielania bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaŜy 

lokali mieszkalnych. 

 

Ad. 4.8. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie 

wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał dokonanie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego w związku z: 

− zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/379/09 z 21 września 2009 

roku dotacji celowej o kwotę 41.267 zł w związku z rozliczeniem potrzeb w zakresie 

świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP, nagród jubileuszowych i 

odpraw dla odchodzących ze słuŜby, świadczeń rocznych, składek ZUS i na Fundusz 

Pracy za funkcjonariuszy odchodzących ze słuŜby bez nabycia uprawnień do 

emerytury lub renty resortowej 

− dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w Zespole Szkół Nr 3 

− planowanymi zakupami sprzętu komputerowego, faksu, biurka i akcesoriów 

komputerowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Projekt zakładał dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu celem 

dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Projekt zakładał dokonanie zmian w planie 

wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonujących przez Zespole Szkół w Krzepicach 

polegających na: 

- zmniejszeniu § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 500 zł 

- zwiększeniu § 4260 - Zakup energii o kwotę 3.000 zł 

- zmniejszeniu § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 3.500 zł 

- zwiększeniu § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł 

- zmniejszeniu § 4530 - Podatek od towarów i usług o kwotę 2.500 zł. 

Zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie opłat za 

wodę, energię elektryczną i wywóz nieczystości. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 

425/2009 z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie 

wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad. 4.9. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie lokowania czasowo wolnych środków 

zreferowała Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakładał ulokowanie czasowo wolnych środków finansowych w kwocie 1.000.000 zł 

(słownie: jeden milion złotych) 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 na okres 1 miesiąca począwszy od dnia 08 października 2009 roku. 

Skarbnik przedstawiła Zarządowi oferty i oprocentowania lokat na dzień 30.09.- 05.10.2009r.; 

wykaz załoŜonych lokat w okresie od 01.01.2009r. do 05.10.2009r. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 

426/2009 z dnia 8 października 2009 roku w sprawie lokowania czasowo wolnych 

środków. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu. 

 

Ad. 4.10. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upowaŜnienia członków Zarządu Powiatu w 

Kłobucku do zaciągania poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach zreferował Sekretarz Powiatu. 

Projekt zakładał upowaŜnienie do podjęcia czynności prawnych polegających na zaciągnięciu 

poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 

1.156.987 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Kłobucku – 

Etap II, członków Zarządu Powiatu w Kłobucku. Zarząd upowaŜnił do tych czynności: 

Stanisława Garncarka Starostę Kłobuckiego i Romana Minkinę Wicestarostę Kłobuckiego. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 

427/2009 z dnia 8 października 2009 roku w sprawie upowaŜnienia członków Zarządu 
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Powiatu w Kłobucku do zaciągania poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Wykonanie uchwały powierzono upowaŜnionym członkom Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 4.11. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na likwidację środka trwałego 

stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego, a przekazanego w trwały zarząd na rzecz 

Domu Dziecka w Kłobucku zreferował Kierownik Oddziału AG w/m. 

Projekt zakładał, działając na wniosek Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w 

Kłobucku, wyraŜenie zgody na likwidację środka trwałego, stanowiącego własność Powiatu 

Kłobuckiego, a przekazanego w trwały zarząd na rzecz Domu Dziecka  

w Kłobucku decyzją Nr 332/2002 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 maja 2002 roku: 

− bunkier na opał - numer inwentarzowy D. Dz. 011/1/3/82 

o wartości początkowej 24.171,90 zł i umorzeniu na dzień 31.12.2008 r. w wysokości 

22.358,90 zł – tj. 92,5%. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu w obecności pięciu członków Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 

428/2009 z dnia 8 października 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody na likwidację 

środka trwałego stanowiącego własność Powiatu Kłobuckiego, a przekazanego w trwały 

zarząd na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 5. 

Prośbę Dyrektora ZS Nr 1 w Kłobucku złoŜoną pismem z dnia 28 września 2009r. o 

zwiększenie o ½ etatu zatrudnienia w księgowości zreferował Naczelnik Wydziału EKZ w/m. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorowi ZS Nr 1 w Kłobucku na zwiększenie 

zatrudnienia w księgowości o ½ etatu do końca czerwca 2010 roku.  

 

Ad. 6.  

Prośbę Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

Koło w Kłobucku dotyczącą wsparcia finansowego w związku z planowanym zebraniem 

sprawozdawczo-wyborczym zreferował Sekretarz Powiatu. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Prezesowi Związku na wsparcie finansowe kosztów 

organizacyjnych w związku z planowanym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym w 

ramach kultywowania tradycji - w kwocie 400 zł.- (słownie: czterysta złotych). 

 

Ad.7. 

Sprawy róŜne. 

 

1. Zarząd Powiatu ustalił harmonogram planowanych posiedzeń na okres do końca br. 

Październik  -    15, 29; 

Listopad   - 5, 12, 26; 

Grudzień   - 8, 17, 30. 

 

 
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 


