
Or.II.0062-129/10      Kłobuck, dnia 25.01.2010 r.  

 

        

 

 

 

PROTOKÓŁ nr 129/10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 21 stycznia 2010 roku  

 

 

I. W posiedzeniu Zarz ądu 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 129 posiedzenia Zarz ądu Powiatu w Kłobucku: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego 

wykazu spraw. 

Ref. Starosta 

2. Przyjęcie protokołu Nr 128 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7.01.2009 r. 

Ref. Starosta 

3. PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 
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4.  INFORMACJE – DO AKCEPTACJI ZARZ ĄDU  – REALIZACJA ZALECE Ń 

 

4.1. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń 

pokontrolnych wydanych po kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok 

Ref. Dyrektor ZS Nr 1 

Główna Księgowa ZS Nr 1  

 

4.2. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń 

pokontrolnych wydanych po kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok 

Ref. Dyrektor PZD  

 

5. WYDZIAŁ SOK - ODSTĄPIENIA OD WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH  
 

Ref. Naczelnik Wydziału SOK 

 
5.1. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY 

OPATÓW w zakresie organizacji i zasad działania SWA 

5.2. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY 

MIEDŹNO w zakresie organizacji i zasad działania SWA 

 

6. ODDZIAŁ KFA - WYST ĄPIENIA POKONTROLNE  

Ref. Wilk Wiesława Oddział KFA 

 

6.1. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok w ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W 

KŁOBUCKU 
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6.2. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W 

KŁOBUCKU 

6.3. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok w POWIATOWYM URZĘDZIE 

PRACY W KŁOBUCKU 

6.4. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok w DOMU DZIECKA W 

KŁOBUCKU 

6.5. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok w POWIATOWYM CENTRUM 

POMOCY RODZINIE W KŁOBUCKU 

6.6. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w 

wyniku kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok w POWIATOWEJ PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KŁOBUCKU 

 

7. WYDZIAŁ ROŚ – ODSTĄPIENIA POKONTROLNE  

Ref. Naczelnik Wydziału ROŚ 

 

7.1. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli wykonania zadań ze środków PFOŚ przez GSW 

Wręczyca Wielka 

7.2. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli wykonania zadań ze środków PFOŚ przez GSW 

Miedźno 

7.3. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli wykonania zadań ze środków PFOŚ przez GSW 

Krzepice 
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7.4. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli wykonania zadań ze środków PFOŚ przez GSW 

Opatów 

7.5. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli wykonania zadań ze środków dotacji przez GSW 

Wręczyca Wielka 

7.6. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli wykonania zadań ze środków dotacji przez GSW 

Opatów 

7.7. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli działalności statutowej w GSW Krzepice 

7.8. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli działalności statutowej  GSW Wręczyca Wielka 

7.9. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego 

sporządzonego w wyniku kontroli wykonania zadań ze środków dotacji przez GSW 

Miedźno. 

 

8. Zgłoszenie p.Urszuli Kotowicz - Wydział EKZ - do składu Komisji Stypendialnej 

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

 

9. Prośba ZS Nr 1 w Kłobucku o sfinansowanie nagród rzeczowych VI Powiatowego 

Konkursu Matematycznego dla szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 600zł. 

Ref. Dyrektor ZS nr 1  

 

10. Prośba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” o 

rozwaŜenie moŜliwości zabezpieczenia kredytu poręczeniem ze strony Zarządu 

Powiatu 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 

11. Podziękowanie Prezesa Zarządu Powiatowego ZMW za udzielenie wsparcia w 

realizacji Wojewódzkiego Finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 

Ref. Starosta 
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12. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi, skierowanej przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu do Pana Marka Sroki, w związku ze skargą z dnia 16 grudnia 2009r.  

Ref. Naczelnik Wydziału Or 

 

13. Prośba ULKS HERKULES o dofinansowanie: 

1) cyklu pięciu piłkarskich imprez pn. „V MłodzieŜowe Mistrzostwa Powiatu 

Kłobuckiego w Halowej Piłce NoŜnej o Puchar Starosty Kłobuckiego 

2) imprezy piłkarskiej pn. „X Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce 

NoŜnej Seniorów im. Marka Sztolcmana o Puchar Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Kłobucku 

Ref. Sekretarz Powiatu 

14. Prośba Gimnazjum w Krzepicach o dofinansowanie Powiatowych Konkursów 

Przedmiotowych: Języka Angielskiego, Matematycznego, Antynałogowego.  

Ref. Naczelnik Wydziału EKZ 

15. Prezentacja projektu pn. „Regionalny system informacji kulturalnej” 

Ref. Sekretarz Powiatu 

16. Prezentacja projektu pn. „Regionalny system informacji turystycznej” 

Ref. Sekretarz Powiatu 

17. Sprawy róŜne 

 

 

III. Ustalenia 129. posiedzenia Zarz ądu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 stycznia 

2010r. 

 

Ad.1. 

Przyjęto wykaz spraw 129. posiedzenia Zarządu w Kłobucku. 

  

Ad.2.  

Przyjęto protokół Nr 128/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 7 stycznia 2010r. 

 

 

 



 6 

Ad.3. 

PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego przedstawił Naczelnik 

Wydziału EKZ. 

Projekt uchwały zakładał ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu kłobuckiego. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Ra dy Powiatu w 

Kłobucku  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy  aptek ogólnodost ępnych 

na terenie powiatu kłobuckiego.  

 

Ad. 4.  INFORMACJE – DO AKCEPTACJI ZARZ ĄDU  – REALIZACJA ZALECE Ń 

 

Ad.4.1. 

Informację o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych po 

kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 

w Kłobucku.  

Dyrektor przedstawiła sposób realizacji zaleceń wynikających z wystąpienia 

pokontrolnego Starosty (znak: Or.V.0913/2/2009 z dnia 21.09.2009r.). 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony sposób realiza cji zalece ń 

pokontrolnych.   

 

Ad.4.2. 

Informację o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych po 

kontroli gospodarki finansowej za 2008 rok przedstawił Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg. Dyrektor przedstawił sposób realizacji zaleceń wynikających z 

wystąpienia pokontrolnego Starosty (znak: Or.V.0913/1/1009 z dnia 21.09.2008r.).  
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Przedmiotowy harmonogram realizacji zaleceń został  przekazany przez Dyrektora 

pismem z dnia 6.11.2009r. wraz z uwagami Głównej Księgowej jednostki, która nie 

uczestniczyła w kontroli oraz odniesieniem się co do protokołu kontroli.  

Przedstawiając sposób realizacji poszczególnych zaleceń, Dyrektor miał wątpliwości 

co do ostatecznej realizacji zalecenia dotyczącego Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (pkt.11 harmonogramu). W harmonogramie z dnia 6 listopada 

2009r. Dyrektor wskazał, iŜ wyjaśnienie niezgodności ZFŚS jest w trakcie realizacji.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie poddał akceptacji sposobu realizacji zaleceń wynikaj ących z 

wyst ąpienia pokontrolnego Or.V.0913/1/2009  z dnia 21.09 .2009r. 

Zarząd Powiatu, w zwi ązku z w/w pismem z dnia 6 listopada 2009r. zwrócił 

uwagę Dyrektorowi PZD, i Ŝ to dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za 

realizacj ę zaleceń pokontrolnych. W zwi ązku z w ątpliwo ściami co do sposobu 

realizacji zalece ń oraz ostatecznego terminu realizacji w/w zalecenia , Zarząd 

zobowi ązał Dyrektora PZD do analizy sposobu realizacji pos zczególnych 

zaleceń i ponownego przedstawienia Zarz ądowi wyników analizy.  

 

Ad.5. WYDZIAŁ SOK - ODST ĄPIENIA OD WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH  
 

 

Ad.5.1. 

Naczelnik Wydziału SOK poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego, sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 

2009r. w Urzędzie Gminy w Opatowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

organizacji i zasad działania SWA. Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z 

dnia 16 grudnia 2009r. Zarząd zwrócił uwagę, iŜ w protokole kontroli, kontrolujący 

opisując stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli, nie podjął oceny działalności 
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wynikającej z ustaleń opisowych zawartych w protokole. Naczelnik Wydziału SOK 

złoŜył oświadczenie, Ŝe podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyj ął do wiadomo ści odst ąpienie od wyst ąpienia 

pokontrolnego (znak: SOK.5222/1/09) kierowane do Wó jta Gminy Opatów.  

Zobowi ązał jednak Naczelnika Wydziału SOK do przekazania p racownikom 

kontroluj ącym tego Wydziału, aby w tre ści protokołu kontroli uwzgl ędniali 

ocenę działalno ści podmiotu kontrolowanego wynikaj ącą z ustale ń opisowych 

zawartych w protokole.  

 

Ad.5.2.  

Naczelnik Wydziału SOK poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego, sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 24 

listopada 2009r. w Urzędzie Gminy w Miedźnie. Przedmiotem kontroli było 

sprawdzenie organizacji i zasad działania SWA. Ustalenia kontroli opisano w protokole 

kontroli z dnia 24 listopada 2009r. Zarząd, tak jak opisano w pkt.5.1 ponownie zwrócił 

uwagę, iŜ w protokole kontroli, kontrolujący opisując stan faktyczny stwierdzony 

podczas kontroli, nie podjął oceny działalności wynikającej z ustaleń opisowych 

zawartych w protokole. Naczelnik Wydziału SOK złoŜył oświadczenie, Ŝe podczas 

kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyj ął do wiadomo ści odst ąpienie od wyst ąpienia 

pokontrolnego (znak: SOK.5222/1/09) kierowane do Wó jta Gminy Mied źno.  

Zobowi ązał jednak Naczelnika Wydziału SOK do przekazania p racownikom 

kontroluj ącym tego Wydziału, aby w tre ści protokołu kontroli uwzgl ędniali 
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ocenę działalno ści podmiotu kontrolowanego wynikaj ącą z ustale ń opisowych 

zawartych w protokole.  

 

6. ODDZIAŁ KFA - WYST ĄPIENIA POKONTROLNE 

 

Ad.6.1. 

Wilk Wiesława Główny Specjalista Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu 

poinformowała Zarząd o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w dniach od 15.10.2009r. do 13.11.2009r. w Zespole Szkół 

nr 3 w Kłobucku, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie gospodarki finansowej za okres od 

1.01.2008r. do 31.12.2008r. w tym: nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki ZFŚS, wydatki na 

podróŜe słuŜbowe pracowników, wykonanie zaleceń pokontrolnych będących 

wynikiem kontroli przeprowadzonej w ZS nr 3 w terminie 28.11.2008r. - 28.12.2008r.  

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść wyst ąpienia pokontrolnego 

kierowanego do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobu cku. 

 

Ad. 6.2.  

Wilk Wiesława Główny Specjalista Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu 

poinformowała Zarząd o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w dniach od 6.08.2009r. do 31.08.2009r. w Zespole Szkół Nr 

2 w Kłobucku, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie. 
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Przedmiotem kontroli było sprawdzenie gospodarki finansowej za okres od 

1.01.2008r. do 31.12.2008r. w tym: nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki w zakresie umów 

zlecenia, wydatki ZFŚS, wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników, wykonanie 

zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli przeprowadzonej w ZS nr 2 w 

terminie 15.09.2008r. -7.10.2008r.  

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść wyst ąpienia pokontrolnego 

kierowanego do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobu cku. 

 

Ad.6.3. 

Wilk Wiesława Główny Specjalista Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu 

poinformowała Zarząd o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w dniach od 19.11.2009r. do 15.12.2009r. w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kłobucku, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości w 

kontrolowanym zakresie. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie gospodarki finansowej za okres od 

1.01.2008r. do 31.12.2008r. w tym: nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki ZFŚS, wydatki na 

podróŜe słuŜbowe pracowników, wykonanie zaleceń pokontrolnych będących 

wynikiem kontroli przeprowadzonej w PUP w terminie 29.12.2008r. - 30.01.2008r. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść wyst ąpienia pokontrolnego 

kierowanego do Dyrektora Powiatowego Urz ędu Pracy w Kłobucku. 
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Ad.6.4. 

Wilk Wiesława Główny Specjalista Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu 

poinformowała Zarząd o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w dniach od 17.09.2009r. do 9.10.2009r. w Domu Dziecka w 

Kłobucku, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie gospodarki finansowej za okres od 

1.01.2008r. do 31.12.2008r. w tym: nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki ZFŚS, wydatki na 

podróŜe słuŜbowe pracowników, wykonanie zaleceń pokontrolnych będących 

wynikiem kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w terminie 14.10.2008r. - 

31.10.2008r. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść wyst ąpienia pokontrolnego 

kierowanego do Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku. 

 

Ad.6.5.  

Wilk Wiesława Główny Specjalista Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu 

poinformowała Zarząd o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w dniach od 22.07.2009r. do 31.07.2009r. w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości 

w kontrolowanym zakresie. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie gospodarki finansowej za okres od 

1.01.2008r. do 31.12.2008r. w tym: nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki ZFŚS, wydatki na 

podróŜe słuŜbowe pracowników, wykonanie zaleceń pokontrolnych będących 



 12 

wynikiem kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

terminie 31.07.2008r. – 14.08.2008r. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść wyst ąpienia pokontrolnego 

kierowanego do Kierownika Powiatowego Centrum Pomoc y Rodzinie w 

Kłobucku. 

 

Ad.6.6.  

Wilk Wiesława Główny Specjalista Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu 

poinformowała Zarząd o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej w dniach od 21.05.2009r. do 15.06.2009r. w Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, w trakcie której stwierdzono 

nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie gospodarki finansowej za okres od 

1.01.2008r. do 31.12.2008r. w tym: nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki ZFŚS, wydatki na 

podróŜe słuŜbowe pracowników, wykonanie zaleceń pokontrolnych będących 

wynikiem kontroli przeprowadzonej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w terminie 20.08.2008r. - 8.09.2008r. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść wyst ąpienia pokontrolnego 

kierowanego do Dyrektora Powiatowej Poradni Psychol ogiczno-Pedagogicznej 

w Kłobucku. 
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Ad.7. WYDZIAŁ RO Ś – ODSTĄPIENIA POKONTROLNE 

 

Ad.7.1. 

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 18.11.2009r. 

w Gminnej Spółce Wodnej we Wręczycy Wielkiej. Przedmiotem kontroli było 

sprawdzenie wykonania zadań ze środków dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej przez GSW. Ustalenia kontroli zostały opisane w 

protokole kontroli z dnia 18.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, Ŝe 

podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.  

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej we Wr ęczycy Wielkiej. 

 

Ad.7.2.  

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 18.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej w Miedźnie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

wykonania zadań ze środków dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej przez GSW. Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole 

kontroli z dnia 18.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, Ŝe podczas kontroli 

nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej w Mied źnie. 

 

Ad.7.3. 

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 17.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej w Krzepicach. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

wykonania zadań ze środków dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
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Gospodarki Wodnej przez GSW. Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole 

kontroli z dnia 17.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, Ŝe podczas kontroli 

nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej w Krzepicach. 

 

Ad.7.4.  

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 17.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej w Opatowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

wykonania zadań ze środków dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej przez GSW. Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole 

kontroli z dnia 17.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, Ŝe podczas kontroli 

nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej w Opatowie. 

 

Ad.7.5.  

 

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 18.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej we Wręczycy Wielkiej. Przedmiotem kontroli było 

sprawdzenie wykonania zadań ze środków dotacji podmiotowej z budŜetu państwa na 

2009 rok przez GSW. Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 

18.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, Ŝe podczas kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 
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Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej we Wr ęczycy Wielkiej. 

 

Ad.7.6. 

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 17.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej w Opatowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

wykonania zadań dotacji podmiotowej ze środków budŜetu państwa w 2009 roku 

przez GSW. Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole kontroli z dnia 17.11.2009r. 

Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, Ŝe podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej w Opatowie.  

 

Ad.7.7. 

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 17.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej w Krzepicach. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

działalności GSW pod względem zgodności z prawem, w tym zgodności statutu oraz 

uchwał organów Spółki z obowiązującym prawem. Ustalenia kontroli zostały opisane 

w protokole kontroli z dnia 17.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, Ŝe 

podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.  

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej w Krzepicach. 
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Ad.7.8. 

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 18.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej we Wręczycy Wielkiej. Przedmiotem kontroli było 

sprawdzenie działalności GSW pod względem zgodności z prawem, w tym zgodności 

statutu oraz uchwał organów Spółki z obowiązującym prawem. Ustalenia kontroli 

zostały opisane w protokole kontroli z dnia 18.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ 

oświadczył, Ŝe podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie.  

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej we Wr ęczycy Wielkiej. 

 

Ad.7.9. 

Naczelnik Wydziału ROŚ poinformował Zarząd o treści odstąpienia od wystąpienia 

pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej 18.11.2009r. w 

Gminnej Spółce Wodnej w Miedźnie. Przedmiotem kontroli było wykonanie zadań ze 

środków dotacji podmiotowej budŜetu państwa przez GSW. Ustalenia kontroli zostały 

opisane w protokole kontroli z dnia 18.11.2009r. Naczelnik Wydziału ROŚ oświadczył, 

Ŝe podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.  

Ustalenie: 

Zarządu Powiatu przyj ął do wiadomo ści tre ść odst ąpienia od wyst ąpienia 

pokontrolnego kierowanego do Przewodnicz ącego Zarz ądu Gminnej Spółki 

Wodnej w Mied źnie. 

Ustalenie generalne w odniesieniu do punktów: 7.1. - 7.9  

Zarząd Powiatu zobowi ązał Naczelnika Wydziału RO Ś do przekazania 

pracownikowi kontroluj ącemu, aby w tre ści protokołu kontroli uwzgl ędniał 

ocenę działalno ści podmiotu kontrolowanego wynikaj ącą z ustale ń opisowych 

zawartych w protokole.  
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Ad.8. 

Naczelnik Wydziału EKZ wystąpił do Zarządu o akceptację zgłoszenia p.Urszuli 

Kotowicz  Inspektora Wydziału EKZ do składu Komisji Stypendialnej.  

Zasady ustalenia składu Komisji Stypendialnej wynikają z regulaminu przyznawania 

stypendiów, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 144/XXII/2008 Rady Powiatu 

w Kłobucku z dnia 1.12.2008r. w sprawie stypendiów artystycznych dla osób 

zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu poparł zgłoszenie do składu Komisji Stype ndialnej p.Urszuli 

Kotowicz wskazanej przez Naczelnika. 

Zarząd Powiatu wskazał do Komisji Stypendialnej swojego przedstawiciela w 

osobie Pana Tadeusza Wieczorka.  

 

Ad.9. 

Dyrektor ZS Nr 1 w Kłobucku wystąpiła o sfinansowanie nagród rzeczowych VI 

Powiatowego Konkursu Matematycznego dla szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 

600zł. Konkurs jest organizowany kaŜdego roku przez inną szkołę. W tym roku przez 

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku.  

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przeznaczył kwot ę wnioskowan ą kwot ę (600zł.) na nagrody 

rzeczowe w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym.   

 

 

Ad. 10.  

Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Zielony Wierzchołek 

Śląska” przedstawili Zarządowi działania, które planują podjąć w 2010 roku na rzecz 

rozwoju gmin powiatu kłobuckiego. Aby zrealizować część z zaplanowanych zadań, 

Stowarzyszenie musi posiłkować się kredytem bankowym. Stąd prośba do Zarządu 

Powiatu o rozwaŜenie moŜliwości zabezpieczenia w/w kredytu poręczeniem ze strony 

Powiatu Kłobuckiego, w moŜliwie krótkim czasie. 

Ustalenie: 

Z uwagi na pilno ść zagadnienia, Zarz ąd Powiatu zaproponował zorganizowanie 

spotkania z gminami powiatu i przedyskutowanie kwes tii por ęczenia w 

szerszym gronie. By ć moŜe okaŜe się, Ŝe por ęczenia b ędą mogły dokona ć 
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samorz ądy innych gmin. Obecnie Zarz ąd Powiatu nie ma mo Ŝliwo ści por ęczenia 

ze wzgl ędu na brak uchwalenia bud Ŝetu Powiatu w wersji wynikaj ącej ze 

znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.   

Zarząd zaproponował przedstawicielom Stowarzyszenia swój  udział z głosem 

opiniuj ącym, w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsi ęwzięciach. 

Propozycja została przyj ęta. 

 

Ad.11. 

Zarząd przyj ął do wiadomo ści podzi ękowanie Prezesa Zarz ądu Powiatowego 

ZMW za udzielenie wsparcia w realizacji Wojewódzkie go Finału Olimpiady 

Młodych Producentów Rolnych. 

 

Ad.12. 

Zarząd przyj ął do wiadomo ści odpowied ź Przewodnicz ącego Rady Powiatu 

skierowan ą do Pana Marka Sroki w zwi ązku ze skarg ą z dnia 16 grudnia 2009r.  

 

Ad.13. 

W związku z pro śbą ULKS HERKULES Truskolasy, Zarz ądu Powiatu postanowił 

dofinansowa ć:  

1) „V Młodzie Ŝowe Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce  NoŜnej o 

Puchar Starosty Kłobuckiego” - w kwocie 2.000 zł. 

2) „X Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Pił ce NoŜnej Seniorów im. 

Marka Sztolcmana o Puchar Przewodnicz ącego Rady Powiatu w Kłobucku” - w 

kwocie 3.000 zł. 

Zarząd zobowi ązał Sekretarza Powiatu do współdziałania w powy Ŝszych 

imprezach w zakresie organizacyjnym. 

 

Ad.14. 

W związku z pro śbą Dyrektora Gimnazjum w Krzepicach, Zarz ąd Powiatu 

postanowił  dofinansowa ć Powiatowe Konkursy Przedmiotowe: J ęzyka 

Angielskiego, Matematycznego, Antynałogowego – w kw ocie 900 zł.  
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Ad.15 

Prezentacji projektu pn. „Regionalny system informacji kulturalnej” dokonał Sekretarz 

Powiatu. Realizacja tego projektu odbędzie się w ramach Umowy Konsorcjum 

Powiatów, Gmin oraz Fundacji Informatyki i Zarządzania. Okres realizacji  projektu 

2010-2012. Liderem projektu będzie Fundacja. Powiatu (równieŜ Gmina) będzie 

wykorzystywać Regionalny Portal Informacji Kulturalnej bezpłatnie. Projekt zrealizuje 

zwiększenie dostępu do informacji kulturalnej poprzez dostarczanie informacji 

promującej zasoby i wydarzenia kulturalne, wdroŜenie systemu informacji 

wspomagającego działalność punktów informacji kulturalnej, wsparcie podmiotów z 

sektora usług kulturalnych, uczestników wydarzeń kulturalnych oraz turystów poprzez 

interaktywne usługi świadczone przez Internet. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu poparł przedstawion ą inicjatyw ę i zobowi ązał Sekretarza 

Powiatu do podj ęcia działa ń zmierzaj ących do przyst ąpienia do projektu 

„Regionalny system informacji kulturalnej”. 

 

Ad.16 

Prezentacji projektu pn. „Regionalny system informacji turystycznej” dokonał 

Sekretarz Powiatu.  

Realizacja tego projektu, tak jak poprzedniego, odbędzie się w ramach Umowy 

Konsorcjum Powiatów, Gmin oraz Fundacji Informatyki i Zarządzania. Okres realizacji  

projektu 2010-2012. Liderem projektu będzie Fundacja. To samo dotyczy bezpłatności 

wykorzystywania Regionalnego Portalu Informacji Turystycznej. Projekt zrealizuje 

zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez dostarczanie turystom 

informacji promującej turystykę aktywną i kulturę, wdroŜenie systemu informacji o 

usługach hotelarskich, gastronomicznych, komunikacyjnych, medycznych oraz 

wsparcie dla turystów i podmiotów gospodarczych z sektora usług turystycznych. 

 

Ad.17 

Sprawy róŜne. 

 

Ad.17.1. 

Zarząd Powiatu zobowi ązał kontroluj ących do przestrzegania terminu 

przekazywania wyst ąpienia pokontrolnego (30 dni od dnia przekazania 
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protokołu kontroli)  podmiotom kontrolowanym i odpo wiednio wcze śniejszego 

informowania Zarz ądu Powiatu o tre ści wyst ąpienia (odst ąpienia).  

Zarząd Powiatu zobowi ązał równie Ŝ kontroluj ących do sukcesywnego 

zgłaszania pod obrady Zarz ądu informacji o sposobie realizacji zalece ń 

pokontrolnych. 

 

 

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/ 


