
Or.II.0062-122/09       Kłobuck, dnia 1.12.2009r. 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr  122 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 26 listopada 2009 roku 

 

 

I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

1. Garncarek Stanisław   - Starosta  

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 wg. załączonej listy obecności. 

 

II. Wykaz spraw 122 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 121/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.11.2009r. 

Ref. Starosta 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 

 

3.1. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ  
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3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku 

Ref. Z-ca Naczelnika Wydziału Or 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu:  

 

4.1. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie Gminy 

Kłobuck do kategorii dróg gminnych 

Ref. Dyrektor PZD 

 

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

Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

4.4. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 

jednostkom organizacyjnym powiatu 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

4.5. w sprawie wystąpienia o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego 

Ref. Kierownik Oddziału AG 

 

4.6. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Kłobuckiego 

Ref. Kierownik Oddziału AG 

 

5. Przedstawienie działań zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Komisji 

Porządku Publicznego Rady Powiatu dot. zakupu 100 szt. kamizelek odblaskowych dla 

niechronionych uczestników ruchu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.  

 

Ref. Kierownik Oddziału AG 
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6. Przedstawienie działań zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zapytania Radnego 

Powiatu Pana Zenona Witka dot. pisemnej informacji nt. uchwał Zarządu Powiatu 

podejmowanych od początku III kadencji Rady Powiatu dotyczących przekazywania, 

odbierania, likwidacji nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Powiatu lub 

jednostek organizacyjnych, z zaznaczeniem, które z nich były tylko na Zarządzie, a które na 

Zarządzie i na sesji Rady Powiatu.   

Ref. Naczelnik Wydziału Or 

 

7. Przedstawienie treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli w zakresie transportu drogowego przeprowadzonej w „KRAFT-POL” z siedzibą w 

Parzymiechach. 

Ref. Wicestarosta 

 

8. Prośba ULKS ORIENT Kłobuck o przyznanie nagród Starosty za wybitne osiągnięcia 

sportowe w 2008 i 2009 roku. 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

9. Przedstawienie prośby ZS Nr 1 o ufundowanie nagród dla uczestników konkursu 

literackiego „Rok 2009 – Rokiem Juliusza Słowackiego”  

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

10. Prośba ULKS „Start” przy ZS Nr 1 w Kłobucku o sponsoring pucharów, medali oraz 

nagród rzeczowych  dla drużyn siatkarskich 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

11. Przedstawienie treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli Stowarzyszenia „Wieniawa” w zakresie realizacji zadań publicznych:  

1) „VII Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza” 

2) „VIII Dni Długoszowskie” 

Ref. p.Kotowicz Wydział EKZ  

12. Przedstawienie treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli Stowarzyszenia „Prom” w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „IV Festiwal 

Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego” 

Ref. p.Kotowicz Wydział EKZ 

 3



13. Sprawy różne. 

 

13.1. Prośba Dyrektor Domu Dziecka o wyrażenie zgody na zakup samochodu 

samochodowego (pismo D.Dz.0715/21/09 z dnia 25.11.2009r.). 

 

13.2. Wniosek Dyrektor Domu Dziecka w sprawie podwyżki płac od września 2009 roku dla  

pracowników zatrudnionych w placówce w oparciu o kodeks pracy (pismo D.Dz.0715/20/09 

z dnia 25.11.2009r.). 

 

III. Ustalenia 122 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 26.11.2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 122 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad.2.   

Przyjęto protokół Nr 121/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.11.2009r. 

 

Ad.3. 

Projekty uchwał Rady Powiatu: 

Ad.3.1. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2010 przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Projekt zakłada uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi w 2010 roku. Obowiązek uchwalenia wynika z ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określa cele współpracy, jej zasady i formy 

oraz adresatów programu i jego realizatorów.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech członków Zarządu, pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010. 
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Ad.3.2. 

Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku przedstawiła Zastępca Naczelnika 

Wydziału Or. 

Projekt zakłada zmianę Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w części dotyczącej zakresu 

działania: 

- Wydziału ROŚ - w związku z wypowiedzeniem, przez Nadleśniczych Nadleśnictw 

Kłobucka i Olesna, porozumień w zakresie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w 

lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,  

- Oddziału KFA - w związku z wchodzącą 1 stycznia 2010r. ustawą o finansach publicznych. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech członków Zarządu, pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 

 

Ad.4.  

Projekty uchwał Zarządu Powiatu:  

 

Ad. 4.1. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych 

położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 

Projekt zakłada zaopiniowanie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Kłobuck do 

kategorii dróg gminnych. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę nr 

445/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg 

publicznych położonych na terenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 4.2.  

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

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego w związku z: 
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− zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/511/09 z 12 listopada 2009 
roku dotacji celowej o kwotę 2.354 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa. Zmiana ma na celu uzupełnienie występujących braków w 
zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych i odpraw dla 
odchodzących ze służby oraz odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, 
świadczeń rocznych, składek ZUS za funkcjonariuszy, którzy odchodzą ze służby bez 
nabycia uprawnień resortowych do emerytury lub renty. 

− zmniejszeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/514/09 z 12 listopada 2009 
roku dotacji celowej o kwotę 941.600 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków zapisanych w 
ustawie budżetowej na rok 2009, przeznaczonych na zakup samochodów 
pożarniczych. 

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/453/1/2009 z 19 
października 2009 roku dotacji celowej o kwotę 132 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji 
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (środki z rezerwy celowej cz. 83, 
poz. 11) 

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/454/1/2009 z 19 
października 2009 roku dotacji celowej o kwotę 266 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza 
tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego 
egzaminu maturalnego (środki z rezerwy celowej cz. 83, poz. 13) 

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/508/2009 z 12 listopada 
2009 roku dotacji celowej o kwotę 2.774 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z 
uregulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające z 
placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze 

− koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Komendzie Powiatowej PSP, Zespole Szkół w 
Waleńczowie i Zespole Szkół w Krzepicach. 

 
Dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 

Dokonanie zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym, polegających na - zmniejszeniu planu § 6120 – Wydatki na 

zakupy inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 10.000 zł oraz - zwiększeniu planu § 4750 – 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 10.000 zł. - celem 

dostosowania do faktycznych potrzeb. 

Dokonanie zmian w planie wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonujących przy 
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Zespole Szkół w Krzepicach, polegających na: - zmniejszeniu planu § 4110 – Składki na 

ubezpieczenie społeczne o kwotę 380 zł, - na zmniejszeniu planu § 4120 – Składki na 

Fundusz Pracy o kwotę 100 zł, - na zwiększeniu planu § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci 

Internet o kwotę 480 zł. - celem dostosowania do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę nr 

446/2009 z dnia 26 listopada 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. 4.3. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok przedstawiła 

Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian celem dostosowania harmonogramu wydatków do 

faktycznych potrzeb.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę nr 

447/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 

rok.  

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4.4. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu przedstawiła 

Skarbnik Powiatu.  

Projekt zakłada upoważnienie kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Powiatu 

(ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Kłobucku, ZS w Krzepicach, ZS w Waleńczowie, Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, Domu Dziecka w Kłobucku, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku) do dokonywania zmian w planie 

wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału 

poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza 
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wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę nr 

448/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4.5. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przedstawił Kierownik 

Oddziału AG. 

Projekt zakłada wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Kłobucka o wydanie zezwolenia  

na usunięcie drzew, tj.: klon - 1 szt.; modrzew - 3 szt. - rosnących na terenie działki nr ew. 

5722/4, położonej w Kłobucku, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z 

załącznikiem graficznym. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę nr 

449/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wystąpienia o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu.  

 

Ad. 4.6. 

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

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przedstawił Kierownik Oddziału 

AG. 

Projekt zakłada, działając na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, wyrażenie 

zgodę na usunięcie drzew tj.: modrzew - 2 szt.; klon - 1 szt. - 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 obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę nr 

450/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu.  
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Ad.5. 

Kierownik Oddziału AG przedstawił działania związane z  realizacją wniosku Komisji 

Porządku Publicznego Rady Powiatu dot. poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Poinformował, iż zakupiono po 100 sztuk kamizelek i opasek odblaskowych. Kamizelki 

zostały opatrzone napisem „Bezpieczniej w Powiecie Kłobuckim” i herbem Powiatu. Na 

opaskach umieszczono napis „Powiat Kłobucki”  i również herbem Powiatu. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informacją i wyraził gotowość wzięcia udziału w 

tej i podobnych akcjach.  

 

Ad. 6.  

Naczelnik Wydziału Or przedstawił działania związane z zapytaniem Radnego Powiatu Pana 

Zenona Witka. Przedstawił Zarządowi „wykaz uchwał Zarządu Powiatu bieżącej kadencji 

dotyczących gospodarowania mieniem Powiatu Kłobuckiego”. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął informację o przedstawionych działaniach.  

 

Ad. 7. 

Wicestarosta przedstawił treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli w zakresie transportu drogowego przeprowadzonej w „KRAFT-POL” z 

siedzibą w Parzymiechach. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z odstąpieniem od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad. 8.  

Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę ULKS ORIENT Kłobuck o przyznanie nagród 

Starosty za wybitne osiągnięcia sportowe w 2008 i 2009 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na nagrody łączną kwotę w wysokości 1.500zł. 

 

Ad. 9.  

Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę ZS Nr 1 o ufundowanie nagród dla uczestników 

konkursu literackiego „Rok 2009 – Rokiem Juliusza Słowackiego”  

Ustalenie: 
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Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na nagrody łączną kwotę w wysokości 300zł. 

 

Ad. 10.  

Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił prośbę ULKS „Start” przy ZS Nr 1 w Kłobucku o 

sponsoring pucharów, medali oraz nagród rzeczowych  dla drużyn siatkarskich. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na nagrody łączną kwotę w wysokości 500zł. 

 

Ad. 11. 

Pani Urszula Kotowicz pracownik Wydziału EKZ przedstawiła treść odstąpienia od 

wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli Stowarzyszenia „Wieniawa” w 

zakresie realizacji zadań publicznych:  

1) „VII Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza” 

2) „VIII Dni Długoszowskie”. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z odstąpieniem od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad.12.  

Pani Urszula Kotowicz pracownik Wydziału EKZ przedstawiła treść odstąpienia od 

wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli Stowarzyszenia „Prom” w 

zakresie realizacji zadania publicznego pn. „IV Festiwal Folklorystyczny Powiatu 

Kłobuckiego”. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z odstąpieniem od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad. 13. 

Sprawy różne. 

 

Ad.13.1.  

Do przedstawienia prośby o wyrażenie zgody na zakup samochodu 

samochodowego dla potrzeb Domu Dziecka w Kłobucku, Zarząd zobowiązał Dyrektor 

Domu Dziecka na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 30.11.br.   
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Ad.13.2. 

Do przedstawienia wniosku w sprawie podwyżki płac dla  pracowników 

zatrudnionych w Domu Dziecka w Kłobucku w oparciu o Kodeks pracy, Zarząd 

zobowiązał Dyrektor Domu Dziecka na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 30.11.br.   

 

 

 

 
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/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska Drzazga Wydział Or 
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