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PROTOKÓŁ Nr  127 / 09 

Z POSIEDZENIA ZARZ ĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 31 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 127 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 124/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9.12.2009r. 

Ref. Starosta 

3. Przyjęcie protokołu Nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17.12.2009r. 

Ref. Starosta 

 



 2 

4. Przyjęcie protokołu Nr 126/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22.12.2009r. 

Ref. Starosta 

 

5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

 

5.1. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłobucku 

Ref. Dyrektor PUP 

 

5.2. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, 

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia oraz 

pomocy społecznej w roku 2010 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

5.3. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 

rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

5.4. w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 

rok   

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

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

Kłobuckiego na 2009 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok  

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

6. Prośba Dyrektor MOK Kłobuck o dofinansowanie pokazu ogni sztucznych (Noc 

Sylwestrowa) 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ  
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7. Prośba Sztabu XVII Finału WOŚP przy MOK Kłobuck o wsparcie finansowe akcji 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ  

 

8. Wystąpienie pokontrolne sporządzone w wyniku kontroli przedsiębiorcy p.Wiesława 

Bogusa w zakresie wykonywania transportu drogowego 

Ref. Wicestarosta 

 

9. Odstąpienie od wystąpienia pokontrolnego sporządzone w wyniku kontroli przedsiębiorcy 

p.Grzegorza Trzepizura w zakresie wykonywania transportu drogowego 

Ref. Wicestarosta 

 

10. Sprawy róŜne. 

 

 

III. Ustalenia 127. posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31.12.2009r. 

 

Ad.1. 

Przyjęto wykaz spraw 127. posiedzenia Zarządu w Kłobucku. 

  

Ad.2.  

Przyjęto protokół Nr 124/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9.12.2009r. 

 

Ad.3. 

Przyjęto protokół Nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17.12.2009r. 

 

Ad.4.  

Przyjęto protokół Nr 126/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22.12.2009r. 

 

Ad. 5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

 

Ad.5.1. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - przedstawiła Dyrektor PUP w Kłobucku. 

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zaczęła 



 4 

obowiązywać od dnia 1 lutego 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33) wprowadziła wiele 

zmian o charakterze organizacyjnym oraz porządkowym rzutujących na prawidłową pracę tut. 

urzędu poprzez m.in. zdecydowaną zmianę struktury organizacyjnej PUP. 

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dotyczą przede wszystkim:  

1) wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej Wydziału - Centrum Aktywizacji Zawodowej 

w którym będą prowadzone działania aktywizujące bezrobotnych i poszukujących pracy 

w zakresie usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy. Zgodnie z art. 30 ust. 1. w/w 

ustawy funkcjonowanie CAZ w ramach PUP obowiązkowe jest od 1 stycznia 2010 roku; 

2) zmiany schematu organizacyjnego- będącego załącznikiem do Regulaminu, 

uwzględniającego CAZ; 

3) zmiany liczby etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych w ramach 

posiadanych 57,5 etatów. Liczba etatów nie ulega zmianie; 

4) zmiany zakresów zadań poszczególnych komórek organizacyjnych; 

5) dostosowania zapisów Regulaminu Organizacyjnego do obowiązujących zmian 

legislacyjnych; 

6) usystematyzowania  uprzednio wprowadzonej numeracji. 

Mając na uwadze zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kłobucku od 1 stycznia 2010 niezbędne jest wprowadzenie zmian  do Regulaminu 

Organizacyjnego do końca 2009 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 466/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w 

sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 5 głosów za przyjęciem uchwały. 

 

Ad. 5.2. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu 

Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i 

zdrowego stylu Ŝycia oraz pomocy społecznej w roku 2010 - przedstawił Naczelnik Wydziału 

EKZ. 

Projekt uchwały zakłada zatwierdzenie Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert. 

Ustalenie: 

Zarząd podjął uchwałę Nr 467/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych 
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w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, 

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia 

oraz pomocy społecznej w roku 2010. Wszyscy członkowie opowiedzieli się za przyjęciem 

uchwały. 

 

Ad.5.3. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu 

Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok - przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu 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 wyŜszym 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 takŜe 

nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 468/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w 

sprawie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 

Ad.5.4. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu 

Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok - przedstawiła Skarbnik Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 

Kłobuckiego w związku z: 

- koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizacje Studium Wykonalności dla 

dróg powiatowych finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Subregionu Północnego oraz na roboty dodatkowe związane z przebudową drogi Kuków-

Zwierzyniec, 

- zwiększeniem decyzją Ministra Finansów środków na uzupełnienie subwencji 

ogólnej dla powiatu o kwotę 38.318 zł. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 469/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w 

sprawie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku; 5 głosów za 

przyj ęciem uchwały. 

 
 

Ad.5.5.  

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

wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok - przedstawiła Skarbnik 

Powiatu. 

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

− zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FS8/4135/402/LMX/09/6676 z 18 

grudnia 2009 roku dotacji celowej o kwotę 5.238 zł z przeznaczeniem na 

uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami wynikających z decyzji 

Starosty Kłobuckiego z dnia 17 września 2009 roku Nr GKN.G.IV.7222/5/09 na rzecz 

osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd 

Województwa Śląskiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką 

(środki z rezerwy celowej budŜetu państwa cz. 83, poz. 76) 

− planowanym zakupem jednorazowego dodatku uzupełniającego Optimum 

− koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.  
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Dokonanie zmian w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 

celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 470/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w 

sprawie zmian w budŜecie oraz w układzie wykonawczym do budŜetu Powiatu 

Kłobuckiego na 2009 rok. Zarząd przyjął uchwałę jednogłośnie. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 

 

Ad. 5.6. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji 

dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok - przedstawiła Skarbnik 

Powiatu. 

Projekt zakłada dokonanie zmian celem dostosowania harmonogramu wydatków do 

faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 471/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i 

wydatków budŜetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok; 5 głosów za przyjęciem uchwały. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 

 

Ad. 6. 

Prośbę Dyrektor MOK Kłobuck o dofinansowanie pokazu ogni sztucznych (Noc 

Sylwestrowa) - przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił dofinansować pokaz ogni sztucznych w Noc Sylwestrową w 

wysokości  1.500 zł. Trzech członków Zarządu opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 

dwóch było przeciw. 

 

Ad.7. 

Prośbę Sztabu XVII Finału WOŚP działającego przy MOK Kłobuck o wsparcie finansowe 

akcji - przedstawił Naczelnik Wydziału EKZ. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu postanowił dofinansować akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w wysokości  1.000 zł. Członkowie Zarządu jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 

uchwały. 

Ad. 8. 

Treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przedsiębiorcy  

p.Wiesława Bogusa w zakresie wykonywania transportu drogowego - przedstawił 

Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Do wyjaśnienia pozostała kwestia prowadzenia działalności bez spełnienia wymaganych 

warunków. 

 

Ad. 9. 

Treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przedsiębiorcy p.Grzegorza Trzepizura w zakresie wykonywania transportu drogowego - 

przedstawił Wicestarosta. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z odstąpieniem od wystąpienia pokontrolnego. 

 

Ad.10. 

Spraw róŜnych 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Tukajska Drzazga Wydział Or 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

 

/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 


