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PROTOKÓŁ Nr 152/10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 20 lipca 2010 roku 

 

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

 

Garncarek Stanisław  - Starosta  

Minkina Roman   - Wicestarosta 

Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu 

Bardziński Jerzy  - Członek Zarządu Powiatu 

Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 

 

Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 

 

 

Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 

 

Wykaz spraw 152 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 151 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 8.07.2010r. 

Ref. Starosta  

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu: 

3.1. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 



 2 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji        Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną i upowszechnianiem kultury                    Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

3.3. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach                               Ref. Piotr Mach 

Naczelnik Wydz. IR 

 

3.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom z terenów powodziowych 

Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

 

4. Uchwały Zarządu Powiatu: 

4.1. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z 

zaciągnięciem poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach                        Ref. Piotr Mach 

Naczelnik Wydz. IR 

 

4.2. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość połoŜoną w Kamyku przy ul. Reymonta 

Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 

 

4.3. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku            Ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz. Or 

 

4.4. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

Ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz. Or 

 

4.5. w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie dotychczasowym dzierŜawcom, w trybie 

bezprzetargowym, pomieszczeń ZOZ Kłobuck z przeznaczeniem na udzielanie specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii na okres 3 lat  

Ref. Gabriela Łacna 

Z-ca Dyrektora ZOZ Kłobuck 
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4.6. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok            Ref. Skarbnik 

 

4.7. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 rok  

Ref. Skarbnik 

 

4.8. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z częściowym podziałem 

rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy celowej na 

realizację zadań oświatowych i wychowawczych            Ref. Skarbnik 

 

4.9. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 rok  

Ref. Skarbnik 

 

 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Wiejskiego Ośrodka 

Zdrowia w Zajączkach Drugich                                 Ref. Maciej Kuk 

Naczelnik Wydz. GKN 

 

6. Prośba Pani Izabeli Łodej – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pomoc w rozwiązaniu 

problemów finansowych, które dotknęły PINB w Kłobucku           Ref. Skarbnik 

Ref. Izabela Łodej 

 

7. PodwyŜki dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych 

Ref. Skarbnik 

 

8. Prośba Dyrekcji ZS w Węglowicach o objęcie honorowego patronatu Turnieju Piłki PlaŜowej o Puchar 

Starosty Powiatu Kłobuckiego                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 

 

9. Informacja Dyrektora PUP w Kłobucku dotycząca podpisanego porozumieniu pomiędzy Organizacją 

Zakładową NSZZ „Solidarność” Powiatowego Urzędu a Dyrekcją PUP w Kłobucku o zakończeniu 

sporu zbiorowego                      Ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz.Or 

 

10. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pana Krzysztofa Tasarza prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą Firma Handlowa „TRAX” w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 26 w zakresie prawidłowości 

wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy             Ref. Wicestarosta 
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11. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pana Marka Chudaszek prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą PHU „ROL-TRANS” w Łobodnie przy ul. StraŜackiej 40 w zakresie prawidłowości wykonywania 

krajowego transportu drogowego rzeczy                           Ref. Wicestarosta 

 

12. Sprawy róŜne. 

1) Likwidacja / przekształcenie gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy Zespole 

Szkół Nr 1                 Ref. Skarbnik 

 

 

 

Ustalenia 152 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20.07.2010r. 

 

 

Ad.1. 

Przyjęto wykaz spraw 152 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 2.  

Przyjęto protokół Nr 151 z posiedzenia Zarządu w dniu 8 lipca 2010 roku. 

 

 

Ad. 3. Projekty uchwał Rady Powiatu. 

Ad. 3.1. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Wyjaśnił, Ŝe nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która weszła w Ŝycie 12 marca 2010 roku, nałoŜyła na organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały zasad i trybu  

przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie (art.5 ust. 5). 

Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyŜszego przepisu ustawowego. Określa zasady i tryb 
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przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie w celu wyraŜenia opinii w danej kwestii. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie przyjął treści projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. 

Naczelnik Wydziału EKZ został zobowiązany do sprecyzowania zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji. 

 

Ad. 3.2. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniający uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i 

upowszechnianiem kultury. 

Wyjaśnił, Ŝe podjęcie przedmiotowej uchwały z uwzględnienie zmian jest uzasadnione z uwagi na: 
 
1/ stypendium to duŜe wyróŜnienie dla młodych ludzi za ich dotychczasowy dorobek i osiągnięcia, które 

obejmować powinny szczebel przynajmniej powiatowy. 

2/ konieczność zmiany terminu przyjmowania wniosków stwarza moŜliwość lepszej weryfikacji, moŜliwość 

porównania dorobku i osiągnięć wnioskujących w jednym czasie. 

3/ zmiana terminu przyjmowania i rozpatrywania wniosków, uzasadnia potrzebę wypłacania stypendiów na 

okres do 8 miesięcy. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie 

stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 

kultury. 

 
Ad. 3.3. 

Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR przedstawił Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Wyjaśnił, Ŝe podjęcie uchwały jest niezbędne do otrzymania środków finansowych w postaci poŜyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które pozwolą 

sfinansować zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie”. PoŜyczka wraz 

kosztami obsługi bankowej zostanie spłacona z dochodów własnych Powiatu w ciągu 3 lat. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. 

 

Ad. 3.4. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom z terenów powodziowych. 

Wyjaśnił, Ŝe projekt uchwały zakłada udzielenie pomocy finansowej Gminie Dwikozy w wysokości 20.000 zł z 

przeznaczeniem na rzeczowe wsparcie mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom z terenów powodziowych. 

 

 

Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu. 

Ad. 4.1. 

Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR przedstawił Zarządowi projekt w sprawie wyznaczenia członków 

Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia czynności związanych z zaciągnięciem poŜyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Wyznacza się i upowaŜnia: 

1) Pana Stanisława Garncarka – Starostę Kłobuckiego 

2) Pana Romana Minkinę – Wicestarostę Kłobuckiego  

do zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 555/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Kłobucku do podjęcia 

czynności związanych z zaciągnięciem poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonanie uchwały powierzono dwóm członkom Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 4.2. 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie ustalenia 

odszkodowania za nieruchomość połoŜoną w Kamyku przy ul. Reymonta. 

W dniu 8 lipca 2010 r. ponownie zaproszono właściciela działki nr 455/10 w celu przeprowadzenia negocjacji 
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cenowej do ustalenia odszkodowania za przejętą na własność Powiatu Kłobuckiego działkę. Ostatecznie w 

wyniku zawartej ugody ustalono odszkodowanie w kwocie 29.330 zł przy cenie 35,00 zł za 1 m², co zostało 

udokumentowane w Protokole z negocjacji cenowej do ustalenia odszkodowania spisanego i podpisanego w 

dniu 8 lipca 2010 roku.   

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 556/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość połoŜoną w Kamyku 

przy ul. Reymonta. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Ad. 4.3. 

Pan Tomasz Walęga – Naczelnik Wydziału Or. przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie zatrudnienia 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.      

Postanawia się zatrudnić lek. med. Pana Mariana Nowaka na stanowisko – Dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku z dniem 01 sierpnia 2010 roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w 

pełnym wymiarze czasu pracy. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 557/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 

 

Ad. 4.4. 

Pan Tomasz Walęga – Naczelnik Wydziału Or. przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Pana Mariana 

Nowaka w wysokości brutto 12.091,03 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden zł trzy gr) 

począwszy od dnia 01 sierpnia 2010 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 558/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku. 
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Ad. 4.5. 

Starosta przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 

dotychczasowym dzierŜawcom, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń ZOZ Kłobuck z przeznaczeniem na 

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii na 

okres 3 lat. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu nie podjął powyŜszej uchwały z powodu braku argumentów wskazujących istotne 

powody odstąpienia od trybu przetargowego. 

 

Ad. 4.6. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 

2010 rok. 

Wyjaśniła, iŜ zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/234/10 z dnia 6 lipca 2010 r. dotacji celowej 

o kwotę 1.192 zł w dziale 754 – Komenda powiatowa PSP. Środki zabezpieczą do końca roku 

potrzeby na świadczenia dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odszkodowania z tytułu 

wypadków, nagrody jubileuszowe, odszkodowania z tytułu wypadków, świadczenia wypłacane przez 

okres roku funkcjonariuszom po odejściu ze słuŜby, składki ZUS za funkcjonariuszy. Wypłaty odpraw 

naleŜnych  w związku z odejściem funkcjonariuszy ze słuŜby zabezpieczono do końca sierpnia, 

ponadto uwzględniono wypłaty dla funkcjonariuszy, którzy odejdą ze słuŜby po długotrwałej chorobie 

do końca roku, 

• dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieŜących dotyczących 

obrony cywilnej – zwiększenie dotacji dla miasta Krzepice o 1.350 zł na dofinansowanie systemów 

ostrzegania i alarmowania ludności, 

• dostosowaniem planu do bieŜących potrzeb w Komendzie Powiatowej PSP, Zespole Szkół w 

Waleńczowie,  

• opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Aktualizacja planu 

gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 559/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie uchwały 

powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 4.7. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek 

organizacyjnych na 2010 rok. 

Wyjaśniła, iŜ zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/234/10 z dnia 6 lipca 2010 r. dotacji celowej 

o kwotę 1.192 zł w dziale 754 – Komenda powiatowa PSP. Środki zabezpieczą do końca roku 

potrzeby na świadczenia dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odszkodowania z tytułu 

wypadków, nagrody jubileuszowe, odszkodowania z tytułu wypadków, świadczenia wypłacane przez 

okres roku funkcjonariuszom po odejściu ze słuŜby, składki ZUS za funkcjonariuszy. Wypłaty odpraw 

naleŜnych  w związku z odejściem funkcjonariuszy ze słuŜby zabezpieczono do końca sierpnia, 

ponadto uwzględniono wypłaty dla funkcjonariuszy, którzy odejdą ze słuŜby po długotrwałej chorobie 

do końca roku, 

• dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieŜących dotyczących 

obrony cywilnej – zwiększenie dotacji dla miasta Krzepice o 1.350 zł na dofinansowanie systemów 

ostrzegania i alarmowania ludności, 

• dostosowaniem planu do bieŜących potrzeb w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, 

Komendzie Powiatowej PSP, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Zespole 

Szkół w Waleńczowie, Zespole Szkół w Krzepicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i 

Powiatowym Urzędzie Pracy, 

• opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Aktualizacja planu 

gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego”. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 560/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 

rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4.8. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 

2010 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego oraz rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych. 

Wyjaśniła, iŜ podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dokonuje się 

celem sfinansowania zakupu rękawów sorpcyjnych. 

Podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się celem 

sfinansowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 
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Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 561/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z 

częściowym podziałem rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 

rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych. Wykonanie uchwały powierzono 

Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

Ad. 4.9. 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek 

organizacyjnych na 2010 rok. 

Wyjaśniła, iŜ podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dokonuje się 

celem sfinansowania zakupu rękawów sorpcyjnych. 

Podziału rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych i wychowawczych dokonuje się celem 

sfinansowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 562/2010 z 

dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 

rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

 

Ad. 5. 

Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

darowizny nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zajączkach Drugich. 

Wyjaśnił, Ŝe przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią, Ŝe Zarząd Powiatu nabywa za zgodą 

Rady Powiatu nieruchomości  wchodzące w powiatowy zasób nieruchomości.  

Zarząd Powiatu na podstawie uchwały Nr XXI/165/2001 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 21 września 2001 

roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłobuckiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 

83 poz. 2064) posiada zgodę nabycia na własność Powiatu nieruchomości jeŜeli są one niezbędne na 

realizację celów publicznych w ramach zadań własnych powiatu. 

Projekt uchwały dotyczy nieruchomości słuŜącej do realizacji zadania własnego powiatu, promocja i ochrona 

zdrowia (art.4 ust.1 pkt.2 ustawy o samorządzie powiatowym) jako placówka Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zajączkach Drugich. 

Nieruchomość wymaga uregulowania stanu prawnego w kwestii formy prawem przewidzianym do 

dysponowania nieruchomością  przez jej aktualnego uŜytkownika ZOZ.  
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W pierwszym etapie nabycie prawa własności nieruchomości przez Powiat a następnie ustanowienie prawa 

nieodpłatnego uŜytkowania z wpisem do księgi wieczystej na rzecz ZOZ-u. 

Gmina Krzepice w tej sprawie wyraziła swoje stanowisko Uchwałą Nr XXXIX/327/10 Rady Miejskiej w 

Krzepicach z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 

Koszty finansowe związane z projektem uchwały to koszty zawarcia umowy darowizny w formie aktu 

notarialnego, co szacuje się w kwocie około 2500 zł.   

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŜszy projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny 

nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zajączkach Drugich.  

Przedmiotowy projekt uchwały zostanie przekazany Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w celu zaopiniowania. 

 

Ad. 6. 

Pani Izabela Łodej – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku zwróciła się do Zarządu z 

prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych, które dotknęły PINB w Kłobucku. 

Wyjaśniła, Ŝe sytuacja się skomplikowała w momencie otrzymania z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach pisma dotyczącego nowego podziału dotacji na rok 2011, przeznaczonej dla 

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w województwie śląskim w oparciu o proponowany 

algorytm. Dodała, Ŝe proponowana wielkość dotacji na działalność Inspektoratu w naszym Powiecie wyniesie 

296 tys. zł, gdy tymczasem przyznana wielkość dotacji w roku bieŜącym wyniosła 410 tys. zł.  

Nadmieniła, Ŝe przyjęty algorytm spowoduje zmniejszenie w 2011 roku dotacji celowej o kwotę 114 tys. zł., co 

stanowi ponad ¼ wielkości przyznanej dotacji na bieŜące funkcjonowanie. Konsekwencją powyŜszego będzie 

konieczność redukcji zatrudnienia o 4 etaty merytoryczne. 

Ustalenie: 

Zobowiązano Panią Łodej do przygotowania wystąpienia w formie protestu do Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod którym podpisze się Zarząd. 

 

Ad. 7. 

Ponownie Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi zestawienie średnich wynagrodzeń pracowników 

administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Powiatu. 

Ustalenie: 

Zarząd wyraził zgodę na podniesienie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych średnio o 250 zł 

brutto na etat. 
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Zobowiązano Panią Skarbnik do wystąpienia z wnioskiem do Pana Tadeusza Pułki - Dyrektora 

Powiatowy Zarząd Dróg o przedstawienie prognozy dotyczącej wysokości poniesionych wydatków w 

jednostce. 

 

Ad. 8. 

Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrekcji ZS w Węglowicach o 

objęcie honorowego patronatu Turnieju Piłki PlaŜowej o Puchar Starosty Powiatu Kłobuckiego oraz o 

dofinansowanie w/w turnieju. 

Ustalenie: 

Zarząd nie wyraził zgody w sprawie objęcie honorowego patronatu, natomiast wyraził zgodę na 

dofinansowanie turnieju kwotą 750 zł z dotacji udzielonej Powiatowi przez gminę Wręczyca Wielka. 

 

Ad. 9. 

Zarząd przyjął informację Dyrektora PUP w Kłobucku dotyczącą podpisanego porozumieniu pomiędzy 

Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Powiatowego Urzędu a Dyrekcją PUP w Kłobucku o zakończeniu 

sporu zbiorowego. 

 

Ad. 10. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej wobec Pana Krzysztofa Tasarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma 

Handlowa „TRAX” w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 26 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 

transportu drogowego rzeczy. 

 

Ad. 11. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

przeprowadzonej wobec Pana Marka Chudaszek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU 

„ROL-TRANS” w Łobodnie przy ul. StraŜackiej 40 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 

transportu drogowego rzeczy. 

 

 

Ad. 12. Sprawy róŜne. 

1. Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3, art. 89 ust. 2 pkt 2, art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi 

procedurę likwidacji / przekształcenia gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy 

Zespole Szkół Nr 1. 
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Ustalenie: 

Zobowiązano Panią Skarbnik do zorganizowania spotkania z Panią Anną Nowicką – 

Dyrektorem ZS Nr 1 w Kłobucku w celu wypracowania koncepcji likwidacji / przekształcenia 

gospodarstwa pomocniczego. 

 

 

 

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: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 


