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PROTOKÓŁ Nr  135 / 10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 18 marca 2010 roku 

 
 
I. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Minkina Roman  - Wicestarosta 
Kiepura Henryk  - Członek Zarządu Powiatu  
Bardziński Jerzy - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej      - Sekretarz Powiatu 
Osoby zaproszone wg. załączonej listy obecności. 
 
II. Wykaz spraw 135 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Wicestarosta  

2. Przyjęcie protokołu Nr 132 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.02.2010r. 
Ref. Wicestarosta  

3. Przyjęcie protokołu Nr 133 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 02.03.2010r. 
Ref. Wicestarosta  

4. Przyjęcie protokołu Nr 134 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 09.03.2010r. 
Ref. Wicestarosta  

 
 



5. Uchwały Zarządu Powiatu: 
5.1. zmieniająca uchwałę  Nr 474/2010  Zarządu Powiatu  w Kłobucku w sprawie nie wyrażenia 

zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres; 
Ref. Lasota Maria  

p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami  
w Wydziale GKN 

 
5.2.   w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2010 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

 
5.3. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 

rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

 
5.4. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 

Ref. Skarbnik Powiatu 

5.5. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

5.6. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok  
Ref. Skarbnik Powiatu 

5.7. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

5.8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2009 rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

 
5.9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Kłobucku za 2009 rok 
Ref. Skarbnik Powiatu 

5.10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki Daewoo Lanos  
Ref. Sekretarz Powiatu 

 
6. Przedstawienie bilansu z wykonania budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31.12.2009r. 

celem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu 
Ref. Skarbnik Powiatu 

7. Sprawy różne 
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III. Ustalenia 135 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18.03.2010 r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 135 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad.2. 
Przyjęto protokół Nr 132 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.02.2010r. 
 
Ad.3. 
Przyjęto protokół Nr 133 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 02.03.2010r. 
 
Ad.4. 
Przyjęto protokół Nr 134 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 09.03.2010r. 
 
Ad.5. 
Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad.5.1. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę  Nr 474/2010  Zarządu Powiatu  w Kłobucku w 
sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres – przedstawiła Lasota 
Maria p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN. 
Projekt uchwały zakładał zmianę §1 ww. uchwały Nr 474/2010  Zarządu Powiatu zgodnie z 
następującym brzmieniem: 
„§1. Nie wyraża się zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5C na 
przedłużenie umowy  dzierżawy lokalu o powierzchni użytkowej 25.64 m² usytuowanego w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku ul. 11 listopada 5A dla  gabinetu stomatologicznego lek. stom. Anny 
Chowaniec zawartej na okres od dnia 01.03.2008r. - 31.12.2010r. ”   
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
482/2010 z dnia 18 marca 2010 roku zmieniającą uchwałę  Nr 474/2010  Zarządu Powiatu  w 
Kłobucku w sprawie nie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres. 
Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
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Ad.5.2. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2010 rok – 
przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada zatwierdzenie planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków 
wg. poszczególnych dysponentów. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
483/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
Ad.5.3. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej na 2010 rok – przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada zatwierdzenie: 
- planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
- planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,  
- planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa,  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
484/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej na 2010 rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w 
Kłobucku. 

 
Ad. 5.4. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok – 
przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w planach finansowych jednostek Powiatu Kłobuckiego w 
związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
485/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 
rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad.5.5. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok - 
przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w planach finansowych jednostek Powiatu Kłobuckiego w 
związku z: 

 przyznaniem odszkodowania na rzecz Powiatu Kłobuckiego za prawo własności nieruchomości 
gruntowej wraz z częściami składowymi, położonej w gminie Kłobuck obręb Biała Dolna 
przeznaczonej pod budowę autostrady płatnej A1 

 planowanym przyznaniem nagród dla policjantów Powiatu Kłobuckiego za osiągnięcia w służbie 
 przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 1 do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” 

Leonardo da Vinci 
 otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka z przeznaczeniem na 

dofinansowanie remontów Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie gminy – 50.000 zł oraz 
dofinansowanie imprez i zawodów sportowych międzygminnych i powiatowych – 3.000 zł. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
486/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 
rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 
Ad.5.6. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok - 
przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w budżecie Powiatu kłobuckiego, w związku z  

 zawarciem aneksu do Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Kłobuckim 
dotyczącym zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i zwiększającym kwotę 
dotacji o 6.738 zł 

 zwiększeniem decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/21/OLQ/10/344 z 29 stycznia 2010 roku 
dotacji celowej o kwotę 29.651 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z 
ustawowymi odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 
2009 roku Nr GKN.G.IV.7222/6/09, Nr GKN.G.IV.7222/7/09, Nr GKN.G.IV.7222/10/09, Nr 
GKN.G.IV.7222/25/09, Nr GKN.G.IV.7222/27/09 na rzecz osób fizycznych oraz Miejskiej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez 
Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie 
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 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/40/10 z dnia 24 lutego 2010 roku 
dotacji celowej o kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku 

 zmianami w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół w Waleńczowie i dostosowaniem planu do 
faktycznych potrzeb 

 planowanym zakupem samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Kłobucku 
 przystąpieniem do realizacji projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
487/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 
rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad.5.7. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok – 
przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w planach finansowych jednostek Powiatu Kłobuckiego w 
związku z 

 zawarciem aneksu do Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Kłobuckim 
dotyczącym zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i zwiększającym kwotę 
dotacji o 6.738 zł 

 zwiększeniem decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/21/OLQ/10/344 z 29 stycznia 2010 roku 
dotacji celowej o kwotę 29.651 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z 
ustawowymi odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 
2009 roku Nr GKN.G.IV.7222/6/09, Nr GKN.G.IV.7222/7/09, Nr GKN.G.IV.7222/10/09, Nr 
GKN.G.IV.7222/25/09, Nr GKN.G.IV.7222/27/09 na rzecz osób fizycznych oraz Miejskiej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez 
Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie 

 zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/40/10 z dnia 24 lutego 2010 roku 
dotacji celowej o kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku 

 zmianami w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół w Waleńczowie i dostosowaniem planu do 
faktycznych potrzeb 

 dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb 
 planowanym zakupem samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Kłobucku 
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 przystąpieniem do realizacji projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
488/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 
rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad.5.8. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Kłobuckiego za 2009 rok – przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada przyjęcie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 
2009 rok”. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Powiatu w Kłobucku celem rozpatrzenia oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
489/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Kłobuckiego za 2009 rok. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
Ad.5.9. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2009 rok – przedstawiła Skarbnik Powiatu. 
Projekt uchwały zakłada przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku za 2009 rok. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Powiatu w 
Kłobucku.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
490/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2009 rok. Wykonanie uchwały 
powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad.5.10. 
Prośbę o pilne podjęcie decyzji w kwestii sprzedaży samochodu Lanos przedstawiła Dyrektor Domu 
Dziecka. 
Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki Daewoo 
Lanos – przedstawił Sekretarz Powiatu.  
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Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na zbycie samochodu osobowego marki Daewoo Lanos 
(środek trwały Nr inw. D.Dz.011/7/4/03) użytkowanego przez Dom Dziecka w Kłobucku. 
Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Domu Dziecka w Kłobucku. 
 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 
491/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki 
Daewoo Lanos. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Domu Dziecka w Kłobucku. 
W związku z pozytywną decyzją Zarządu w kwestii wyrażenia zgody na zbycie samochodu, Dyrektor 
Domu Dziecka przedstawiła prośbę o zwiększenie w późniejszym terminie budżetu Domu Dziecka o 
kwotę 7.800zł. – zgodnie z pismem D.Dz.0715/11/2010 z dnia 17.03.2010r. – na co Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę. 
 
Ad.6. 
Bilans z wykonania budżetu powiatu sporządzony na dzień 31.12.2009r. celem zatwierdzenia przez 
Zarząd Powiatu – przedstawiła Skarbnik Powiatu.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu zatwierdził bilans powiatu sporządzony na dzień 31.12.2009r. 
 
Ad.7. 
Sprawy różne. 
1. Wicestarosta zapytał Dyrektora ZOZ-u o kwestię poręczenia kredytu, czy nadal zasadna jest taka  
wysokość kredytu, jak kredyt jest wykorzystywany.  

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: 
 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 
Protokołowała: Anna Tukajska Drzazga - Wydział Or 
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