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Kłobuck, dnia 13 sierpnia 2010 roku 
Or.VI.0062-157/10               
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 157/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 10 sierpnia 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 
Maciej Biernacki                          - Sekretarz Powiatu 
 
 
 
Wykaz spraw 157 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 
 

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

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 156 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6.08.2010r. 
Ref. Starosta  
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3. Uchwały Zarządu Powiatu: 
3.1. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zajączkach Drugich

                        Ref. Maciej Kuk 
Naczelnik Wydz. GKN 

 

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

3.3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z podziałem rezerwy 
ogólnej            Ref. Skarbnik 

 
3.4. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok  

Ref. Skarbnik 
 

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

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

4. Stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące nowego podziału dotacji na rok 2011 przeznaczonej dla 
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w województwie śląskim w oparciu o proponowany 
algorytm                       Ref. Tomasz Wałęga 

Naczelnik Wydz. Or 
 

5. Prośba Dyrekcji ZS Nr 1 o pozwolenie na sprzedaż trylinki pozyskanej z przebudowy drogi dojazdowej 
do warsztatów szkolnych             Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

6. Prośba Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkowiecka im. „Mikołaja z Wilkowiecka” o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pod nawą „Lekcja Historii na Polu Bitwy pod Mokrą 2010r.” w dniach 27-29 sierpnia 
2010 roku               Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

7. Prośba Komendanta WKU w Lublińcu o wsparcie logistyczne w postaci nagród rzeczowych dla osób, 
które działają na rzecz państwa polskiego, Wojska Polskiego i środowiska lokalnego z okazji 90 
rocznicy Bitwy Warszawskiej i święta Wojska Polskiego      Ref. Sekretarz 
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8. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przeprowadzonej wobec Pana Zdzisława Wojtyrę prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą Usługi Transportowe w Zawadach przy ul. Makuszyńskiego 141 w zakresie prawidłowości 
wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy             Ref. Wicestarosta 

 

9. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 
kontroli przeprowadzonej wobec Pana Zdzisława Pietrzyca prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą „BUS-TRANS” w Rozalinie 27, 42-165 Lipie w zakresie prawidłowości wykonywania 
krajowego transportu drogowego osób                           Ref. Wicestarosta 

 

 
10. Sprawy różne. 

 
 
 
Ustalenia 157 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 10.08.2010r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 157 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad.2.  
Przyjęto protokół Nr 156/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 06.08.2010 roku. 
 
Ad. 3.1. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów 
oraz Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku przedstawił Zarządowi 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zajączkach 
Drugich. 
Wyjaśnił, Zarząd Powiatu na podstawie uchwały Nr 165/XXI/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 jeżeli są one 
niezbędne na realizację celów publicznych w ramach zadań własnych powiatu. 

Projekt uchwały dotyczy nieruchomości służącej 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 
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dysponowania nieruchomością  przez jej aktualnego użytkownika ZOZ.  

W pierwszym etapie nabycie prawa własności nieruchomości przez Powiat a następnie ustanowienie prawa 
nieodpłatnego użytkowania 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 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości . 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 571/2010 z 
dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia 
w Zajączkach Drugich. Wykonanie uchwały powierzono dwóm członkom Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
Wyznaczono Starostę oraz Wicestarostę do podpisania aktu notarialnego. 
 
 
Ad. 3.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

• udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Miejską w Krzepicach w kwocie 450.000 zł z 
przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Lutrowskie, 

• przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
48.087 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie, 

• przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
kwocie 113.456 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie, 

• zmianą sposobu finansowania inwestycji pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie oraz 
przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 572/2010 z 
dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 3.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej. 
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Wyjaśniła, że podziału rezerwy ogólnej dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Radę 
Powiatu w Kłobucku Gminie Dwikozy w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na rzeczowe wsparcie 
mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 573/2010 z 
dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok w związku z 
podziałem rezerwy ogólnej. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 3.4. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmiany dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Powiatu w 
Kłobucku Gminie Dwikozy w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na rzeczowe wsparcie mieszkańców 
poszkodowanych w wyniku powodzi. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 574/2010 z 
dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
na 2010 rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 3.5. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/248/2/10 z dnia 28 lipca 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 16.000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z 
przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów 
teleinformacyjnych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011”  (środki z rezerwy celowej cz. 83 poz. 55), 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/273/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 8.068 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/46/8/10 z dnia 28 lipca 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.498 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w 
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wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r., 

• dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieżących w 
Komendzie Powiatowej PSP i Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 575/2010 z 
dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
 
Ad. 3.6. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/248/2/10 z dnia 28 lipca 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 16.000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z 
przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów 
teleinformacyjnych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011”  (środki z rezerwy celowej cz. 83 poz. 55), 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/273/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 8.068 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/46/8/10 z dnia 28 lipca 2010 r. dotacji 
celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.498 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w 
wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r., 

• dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków bieżących w 
Komendzie Powiatowej PSP i Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 576/2010 z 
dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 4. 
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Zarządowi projekt stanowiska 
Zarządu Powiatu skierowanego do Wojewody Śląskiego dotyczącego nowego podziału dotacji na rok 2011 
przeznaczonej dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w województwie śląskim w oparciu o 
proponowany algorytm. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął treść stanowiska. 
 
Ad. 5. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrekcji ZS Nr 1 o pozwolenie 
na sprzedaż trylinki pozyskanej z przebudowy drogi dojazdowej do warsztatów szkolnych w ilości ok. 1.500 
sztuk i wartości ok. 3.000 złotych. 
Ustalenie: 
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu trylinki Gminie Kłobuck. 
 
Ad. 6. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół 
Wilkowiecka im. „Mikołaja z Wilkowiecka” o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nawą „Lekcja Historii na Polu 
Bitwy pod Mokrą 2010r.” w dniach 27-29 sierpnia 2010 roku. 
Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i wyraził zgodę na współorganizację 
przedsięwzięcia oraz przeznaczył kwotę 1.300 złotych (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100 gr) na 
pokrycie kosztów transportu kombatantów. 
 
Ad. 7. 
Pan Sekretarz przedstawił Zarządowi prośbę Komendanta WKU w Lublińcu o wsparcie logistyczne w postaci 
nagród rzeczowych dla osób, które działają na rzecz państwa polskiego, Wojska Polskiego i środowiska 
lokalnego z okazji 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej i święta Wojska Polskiego. 
Ustalenie: 
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i podjął decyzję o zakupie 15 albumów 
pamiątkowych dla osób wymienionych w piśmie, przeznaczając przy tym ok. 60 złotych za egzemplarz 
(słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 gr). 
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Ad. 8. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Zdzisława Wojtyrę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi 
Transportowe w Zawadach przy ul. Makuszyńskiego 141 w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego 
transportu drogowego rzeczy. 
 
Ad. 9. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Zdzisława Pietrzyca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BUS-
TRANS” w Rozalinie 27, 42-165 Lipie w zakresie prawidłowości wykonywania krajowego transportu 
drogowego osób. 
 
Ad. 10. Spraw różnych 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. 

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/-Stanisław Garncarek/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Henryk Kiepura/ 

/-Jerzy Bardziński/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska – Wydział Organizacyjny 


