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PROTOKÓŁ Nr  125 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 17 grudnia 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 wg. załączonej listy obecności. 

 

II. Wykaz spraw 125 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 
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2. Projekty uchwał Rady Powiatu: 

 

2.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

2.2. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w 

ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)  ze 

środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – 

(ponowne przedstawienie projektu zaopiniowanego przez Zarząd Powiatu w dniu 9.12.2009r.) 

 

Ref. Dyrektor PUP Kłobuck 

 

2.3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Ref. Sekretarz Powiatu 

 

3. Uchwały Zarządu Powiatu: 

 

3.1. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne lata  

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
Ref. Dyrektor ZOZ Kłobuck 

 
3.2. w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości  

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 
Ref. Dyrektor ZOZ Kłobuck 

 

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

Kłobuckiego na 2009 rok  

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

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

Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej 

 

Ref. Skarbnik Powiatu 
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3.5. w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół w Waleńczowie 

Ref. Skarbnik Powiatu  

 

4. Informacja o wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Nr 349/2009 z dnia 30.04.2009 w 

sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat 

Ref. Naczelnik Wydziału GKN 

 

5. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli zadania pn. 

”XVI Ogólnopolski Bieg Krzepkich w Krzepicach 

Ref.p.Urszula Kotowicz Wydz. EKZ 

 

6. Prośba Prezesa Stowarzyszenia WIENIAWA o udział i sponsoring organizowanego 

wykładu „Potrzeba więzi moralnych (…) w stosunkach międzyludzkich.” 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

7. Prośba Dyrektora SP Nr 2 w Kłobucku o objęcie patronatu nad III Festiwalem Kolęd i 

Pastorałek  

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

8. Sprawy różne.  

 

8.1. Realizacja projektów w ramach Programów Rozwoju Subregionów 

Ref. Starosta 

 

 

 

III. Ustalenia 125. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 17.12.2009r. 

 

Ad. 1.  

Przyjęto wykaz spraw 125 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
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Ad.2.  

Projekty uchwał Rady Powiatu: 

 

 

Ad.2.1. 

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

rok – przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

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

− planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów 

urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie 

Powiatu Kłobuckiego 

− planowanym wyższym wykonaniem dochodów z Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa o kwotę 2.713 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za zalesianie i prowadzenie upraw 

leśnych 

− udzieleniem przez Radę Gminy Popów uchwałą Nr 171/XXX/2009 pomocy 

finansowej w kwocie 24.664 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych 

2017S, 2016S, 2008S Zawady Rębielice Królewskie realizowane przy współudziale 

środków Samorządu Województwa 

− udzieleniem przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą Nr 314/XXXVII/2009 

pomocy finansowej w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

powiatowej S-2043 ulicy Szkolnej w Kłobucku w zakresie miejsc parkingowych 

− zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 

25.540 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą 

odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także 

nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela 

 

Projekt zakładał dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów 

własnych, polegających na: 

− zwiększeniu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych 

funkcjonujących przy Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 500 zł (zwiększenie planu 
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dochodów w § 0690 – Wpływy z różnych opłat z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia) 

− zwiększeniu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych 

funkcjonujących przy Zespole Szkół w Krzepicach o kwotę 10.000 zł 

(zwiększenie planu dochodów w § 0750 – Dochody z najmu, dzierżawy – 4.000 

zł, w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 2.000 zł, w § 0970 – Wpływy z różnych 

dochodów o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące) 

− zwiększeniu planu dochodów rachunku dochodów własnych funkcjonujących 

przy Domu Dziecka o kwotę 16.165 zł (zwiększenie planu dochodów w § 0830 – 

wpływy z usług – 212 zł, w § 0920 – Pozostałe odsetki – 189 zł, w § 0960 – 

darowizny – 9.048 zł, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.716 zł), 

planu wydatków bieżących o kwotę 16.190 zł, zmniejszeniu planowanego stanu 

na koniec roku o kwotę 25 zł. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

 
 

 

Ad.2.2. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o 

dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)  ze środków Funduszu Pracy pozostających w 

dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – przedstawiła Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kłobucku.  

Projekt uchwały ponowne (wcześniej w dniu 9.12.2009) był przedmiotem posiedzenia 

Zarządu Powiatu. Dyrektor PUP Kłobuck przedstawiła treść wniosku, stanowiącego załącznik 

do przedmiotowej uchwały, już nie w wersji projektowej co miało miejsce w dniu 9 grudnia 

br., lecz w wersji, która będzie obowiązywała przy składaniu wniosku o dofinansowanie do 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawienie wniosku w obydwu wersjach 

nastąpiło na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady 

Powiatu w dniu 14 grudnia 2009r. Na sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia br. zostanie 

przedstawiony do uchwalenia projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd 

Powiatu w dniu 17 grudnia br. 
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Dyrektor PUP Kłobucku poinformowała, iż znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza w art.9b ust. 1 obowiązek 

wyodrębnienia w ramach powiatowego urzędu pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej 

(CAZ), w którym będą prowadzone działania aktywizujące bezrobotnych i poszukujących 

pracy w zakresie usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy. Wniosek o dofinansowanie 

jest zasadny oraz celowy, a zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na 2010 rok w 

wysokości 10 tyś zł. niezbędne do prawidłowej realizacji powyższego - obowiązkowego dla 

PUP, działania. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)  ze 

środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 

 

Ad.2.3. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

przedstawił Sekretarz Powiatu. 

Projekt uchwały zakłada skierowanie do zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w 

Kłobucku na 2010 rok. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu. 

 

 

Ad. 3.  

Uchwały Zarządu Powiatu: 

 

Ad.3.1. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy na kolejne lata przedstawił Naczelnik Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakłada wyrażenie zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 

5C na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu o powierzchni użytkowej 65,30 m² 
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usytuowanego w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Kłobucku ul. Rómmla 4A dla 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Przychodni Lekarskiej „PULS-Med” na okres 

kolejnych 7 lat .   

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody ZOZ-owi na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu. 

Ustalenie: 

  Zarząd Powiatu, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 

459/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy na kolejne lata. 

 

Ad.3.2.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości 

przedstawił Naczelnik Wydziału GKN w/m. 

Projekt zakłada przystąpienie do podziału nieruchomości położonej 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 użytkowaniu 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 nie podjął uchwały w przedstawionym brzmieniu. Zobowiązał 

Naczelnika Wydziału GKN w/m do sporządzenia i przedstawienia nowego projektu 

podziału. Zarząd uznał, że bardziej ekonomicznie byłoby dokonać podziału na trzy, a 

nie na dwie działki. Taki projekt podziału przedstawi Zarządowi Naczelnik Wydziału 

GKN w/m, wnioskując o jego uchwalenie. 

 

 

Ad.3.3. 

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 

koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb. W związku z 

dokonanymi zmianami załącznik Nr 10 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w 

Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 

2009 rok, dotyczący dotacji z budżetu powiatu, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje 

brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. Projekt zakłada dokonanie zmian w 
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układzie wykonawczym do budżetu Powiatu celem dostosowania planu do faktycznych 

potrzeb. 

Ustalenie: 

  Zarząd Powiatu, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 

460/2009 z dnia 17 grudnia 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. 3.4.  

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

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym 

podziałem rezerwy ogólnej przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu. Projekt zakłada dokonanie 

zwiększenia celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie i 

prowadzenie uprawy leśnej oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego. W związku ze 

zmianami projekt zakłada dokonanie zmian w układzie wykonawczym. 

Ustalenie: 

  Zarząd Powiatu, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 

461/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie 

wykonawczym do budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok w związku z częściowym 

podziałem rezerwy ogólnej. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

  

Ad.3.5. 

Projekt uchwały w sprawie przekazania składnika majątkowego będącego własnością 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół w Waleńczowie przedstawiła Skarbnik 

Powiatu. 

Projekt zakłada przekazanie  na rzecz Zespołu Szkół w Waleńczowie środków trwałych – 

kocioł CO „KWMP3”o nr inwent. 011/3/31/314/2/09 oraz komin „Uniwersal” o nr inwent. 

011/3/31/314/3/09 będące mieniem Powiatu Kłobuckiego.  Przekazanie odbędzie się na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, w obecności wszystkich członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 

462/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania składnika majątkowego 

będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kłobucku do Zespołu Szkół w 

Waleńczowie. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad.4.  

Informację o wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Nr 349/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie na okres powyżej 3 lat przedstawił Naczelnik Wydziału GKN 

w/m. 

Wykonanie  w/w uchwały zostało powierzone Dyrektorowi ZOZ w Kłobucku. Z udzielonej 

informacji wynika, że dotychczas nie została zawarta umowa użyczenia z Ośrodkiem Terapii 

Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach. Dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień od 

Alkoholu  poinformował, że zadanie dot.remontu pomieszczeń w budynku Przychodni 

Rejonowej Nr 2 w Kłobucku zostało wpisane do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 

województwa śląskiego. Po podjęciu uchwały przez Sejmik województwa śląskiego, co może 

nastąpić prawdopodobnie w grudniu 2009r.  Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu będzie 

mógł podpisać umowę użyczenia i przejąć świadczenia zdrowotne udzielane dotychczas przez 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w ramach Poradni Terapii Uzależnień i 

Współuzależnień od Alkoholu Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.  

 

Ad. 5.  

Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli zadania pn. ”XVI 

Ogólnopolski Bieg Krzepkich w Krzepicach przedstawiła p.Urszula Kotowicz Wydz. EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym odstąpieniem od wystąpienia 

pokontrolnego.  
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Ad.6. 

Prośbę Prezesa Stowarzyszenia WIENIAWA o udział i sponsoring organizowanego wykładu 

„Potrzeba więzi moralnych (…) w stosunkach międzyludzkich” przedstawił Naczelnik 

Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie poprał prośby Prezesa Stowarzyszenia „Wieniawa”. 

 

Ad.7. 

Prośbę Dyrektora SP Nr 2 w Kłobucku o objęcie patronatu nad III Festiwalem Kolęd i 

Pastorałek przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił przyznać kwotę 300 złotych w związku z przedsięwzięciem.  

 

Ad.8.  

Sprawy różne.  

 

Ad.8.1. 

Pismo Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w sprawie bezwzględnego zachowania ostatecznego terminu (31.12.2009r.) do 

składania projektów subregionalnych przewidzianych do realizacji w ramach Programów 

Rozwoju Subregionów. 

 
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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