
Or.VI.0062-160/10              Kłobuck, dnia 1 września 2010 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 160/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 31 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 
 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
Kurowska Katarzyna       - Skarbnik Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
Wykaz spraw 160 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 

 
2. Przyjęcie protokołu Nr 158/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 17 sierpnia 2010 roku 

Ref. Starosta 

3. Przyjęcie protokołu Nr 159/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 19 sierpnia 2010 roku 
Ref. Starosta 

 



4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
4.1. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 

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

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

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

 

4.5. w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku”              Ref. Marian Nowak 

Dyrektor ZOZ Kłobuck 

 
4.6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2010 

roku                  Ref. Skarbnik 
 
4.7. w sprawie terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztatów 

Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku             Ref. Skarbnik 
 

 
5. Informacja o najważniejszych sprawach i ustaleniach związanych z funkcjonowaniem ZS Nr 3 w 

Kłobucku podjętych przez Zarząd Powiatu w latach 2007/2010                  Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
6. Informacja Dyrektora ZOZ Kłobuck dotycząca obsady stanowisk ordynatorów oddziałów szpitalnych 

Zespołu w wyniku rozstrzygniętych konkursów                    Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydz. EKZ 

 
7. Prośba Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego o ufundowanie pucharów Współzawodnictwa 

Sportowego za rok 2009/2010 dla najbardziej usportowionych szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w kategoriach dziewcząt i chłopców     Ref. Sekretarz 

 
 

8. Prośba Dyrektora ZS w Waleńczowie o zwiększenie etatu głównego księgowego 
Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
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9. Prośba Dyrektora ZS w Waleńczowie o wyrażenie zgody na podział na grupy na zajęciach z 
wychowania fizycznego                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

10. Prośba wychowawców Domu Dziecka o przywrócenie 30% dodatku za uciążliwe warunki pracy 
zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela                    Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

11. Prośba Pana Michała Stępnia – Szefa Będzińskiej Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża 
o udzielenie wsparcia finansowego z okazji organizacji III Manewrów Służb Ratowniczych na terenie 
miasta i Powiatu Kłobuckiego                       Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 
12. Prośba ks. Kazimierza Troczyńskiego o pomoc finansową w wydrukowaniu książki napisanej w formie 

kroniki o parafii i mieście Kłobuck                      Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydz. EKZ 
 

13. Sprawy różne. 
 
 
Ustalenia 160 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31.08.2010r. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw  160 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Ad. 2. 
Przyjęto protokół Nr 158/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 17 sierpnia 2010 roku. 
Ad. 3. 
Przyjęto protokół Nr 159/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 19 sierpnia 2010 roku. 
 
 
Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 4.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego na 2010 rok.  
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Miedźno w 
kwocie 1.076.247 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w Mokrej I i Mokrej II - 316.421 zł, 
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przebudowę chodnika w ul. Ułańskiej w Miedźnie – 373.134 zł, przebudowę chodnika w ul. Wołyńskiej w 
Wapienniku – 386.692 zł. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 582/2010 z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok.  
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku ze zmianą między dysponentami środków na inwestycje drogowe 
oraz termomodernizację Zespołu Szkół w Waleńczowie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 583/2010 z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok.  
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/258/3/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 33.517 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z 
przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów 
związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz 
odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. 

• planowanym przekazaniem dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Kukowie na 
finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 584/2010 z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 4.4. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok.  
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/258/3/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. dotacji 
celowej o kwotę 33.517 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z 
przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów 
związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz 
odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. 

• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w Powiatowym Zarządzie Dróg i Zespole Szkół Nr 2 w 
Kłobucku 

• planowanym przekazaniem dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie na 
finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 585/2010 z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.5. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku”.  
Wyjaśnił, że realizacja planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku 
zakończyła się stratą 207.107,81 zł z powodu nie wykonania kontraktu z NFZ. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 586/2010 z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010 roku”. Wykonanie uchwały powierzono Staroście 
Kłobuckiemu. 
 
Ad. 4.6. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2010 roku.  
Wyjaśniła, iż budżet Powiatu Kłobuckiego realizowany jest prawidłowo. Dochody wykonano w kwocie 
26.404.523 zł, co stanowi 49,6 % założonego planu, natomiast wydatki realizowane były w mniejszym stopniu, 
aniżeli wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu tzn. w 29,6 % planu, co z kolei związane jest głównie z 
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niskim wykonaniem wydatków majątkowych – jedynie 3,5 % planu (wydatki bieżące zrealizowano w 45,9 % 
założonego planu). 
Wskazała przy tym, że zgodnie ze wskazówkami ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego przyspieszono 
terminy realizacji inwestycji drogowych. Aktualnie wszystkie inwestycje przewidziane na 2010 rok są w trakcie 
realizacji. Płatności będą następować dopiero w kolejnych miesiącach br. 
Wyższe potrzeby w zakresie wydatków wiązały się z koniecznością zwiększenia planowanych kredytów z 
kwoty 6.386.375 zł do kwoty 23.172.630 zł. Trzeba tu jednak podkreślić, że faktyczne potrzeby kredytowe 
będą znacznie mniejsze z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe. 
W I półroczu 2010 roku otrzymano refundację środków europejskich za zrealizowaną w 2009 roku 
przebudowę drogi Kuków – Zwierzyniec oraz za częściowe rozliczenie termomodernizacji Szpitala w 
Krzepicach (te środki przeznaczono na spłatę zaciągniętego w 2009 roku kredytu pomostowego). 
Z istotnych zagrożeń mogących mieć wpływ na dalszą realizację budżetu można wskazać stosunkowo niskie 
wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z 
komunikacji, które nie zostaną zrealizowane w całości. 
Po stronie wydatków z kolei ewentualnym zagrożeniem może być niedobór w planie wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie. Wysokość ewentualnych braków będzie można 
jednak dopiero oszacować po przeprowadzeniu ostatecznego naboru do klas pierwszych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 587/2010 z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Kłobuckiego za I półrocze 2010 roku. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
Ad. 4.7. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie terminów rozpoczęcia i zakończenia 
likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku.  
Wyjaśniła, że ustalono termin rozpoczęcia likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie Warsztaty Szkolne 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku na dzień 1 września 2010 roku, natomiast zakończenia na dzień 31 
grudnia 2010 roku. 
Dodała, że Pani Dyrektor ZS Nr 1 w dnia 12 sierpnia br. zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o 
wydanie opinii w powyższej sprawie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 588/2010 z 
dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa 
pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Wykonanie uchwały 
powierzono Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
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Ad. 5. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi informację o najważniejszych sprawach 
i ustaleniach związanych z funkcjonowaniem ZS Nr 3 w Kłobucku podjętych przez Zarząd Powiatu w latach 
2007/2010. 
Ustalenie: 
Zarząd przyjął informację. 
 
Ad. 6. 
Pan Marian Nowak – Dyrektor ZOZ poinformował Zarząd, iż w związku z rozstrzygnięciem prowadzonych w 
Zespole Opieki Zdrowotnej postępowań konkursowych decyzją Komisji Konkursowych na stanowiska 
ordynatorów oddziałów szpitalnych Zespołu zostały wybrane następujące osoby: 

1. Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Kłobucku – lek. med. Ryszard Paczkowski, 
2. Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Krzepicach – lek. med. Anna Graniewska, 
3. Oddział Dziecięcy Szpitala Rejonowego w Kłobucku – dr n. med. Stanisław Malina. 

 
Ponadto, podczas omawiania powyższego punktu Pan Dyrektor poinformował Zarząd, że remont 
pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Krzepicach rozpocznie się w styczniu 2011 roku ponieważ ZOZ musi 
wykonać kontrakt z NFZ. Dodał, że z powodu remontu pomieszczeń w Szpitalu w Kłobucku zmniejszyły się 
przychody z usług medycznych. 
Nadmienił, że trwa postępowanie przetargowe na remont w Przychodni Rejonowej Nr 1 – postępowanie w 
Złochowicach zostało zakończone. 
W trakcie wymiany pokrycia dachowego jest WOZ w Starokrzepicach, a w poradni D przy ul. 11 Listopada w 
Kłobucku (w części dla dzieci chorych) trwają prace remontowe. 
Na pytanie Starosty dotyczące rehabilitacji w Krzepicach, Dyrektor odpowiedział, że Gabinet Fizykoterapii z 
powodu opóźnień wynikających z trwających prac termomodernizacyjnych budynku szpitala, rozpocznie swoją 
działalność najprawdopodobniej od 1 października br. Zaznaczył przy tym, że sprzęt do rehabilitacji został już 
zakupiony. 
Nadto Dyrektor poinformował, że został zakupiony nowy ultrasonokardiograf do badań echa serca, EKG i 
USG. Wideoendoskop do badań gastroskopii i kolonoskopii. 
Na zakończenie dodał, że wpływają wnioski od stomatologów oraz od NZOZ-ów w zakresie specjalistyki o 
przedłużenie umów dzierżawy pomieszczeń ZOZ w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu przyjął informacje. 
Zobowiązał Dyrektora do sporządzenia analizy sezonów grzewczych przed i po termomodernizacji w 
celu zobrazowania efektów tejże termomodernizacji. 
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Ad. 7. 
Sekretarz przedstawił Zarządowi prośbę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego o ufundowanie 
pucharów Współzawodnictwa Sportowego za rok 2009/2010 dla najbardziej usportowionych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategoriach dziewcząt i chłopców. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 800 zł (słownie: 
osiemset złotych 00/100) na zakup 15 pucharów. 
Zwrócił uwagę na zbilansowanie potrzeb Związku w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań 
publicznych. 
 
Ad. 8. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Dyrektora ZS w Waleńczowie o 
zwiększenie etatu głównego księgowego. 
Pani Bożena Heluszka – Dyrektor ZS w Waleńczowie wyjaśniła, że obecnie gł. księgowa ma szeroki zakres 
obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska oraz pełną odpowiedzialność za ich wypełnienie, a ¾ 
etatu nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypełnienie tychże obowiązków w ciągu dnia. 
Pani Skarbnik dodała, że w większych szkołach jest większa ilość osób, które mają podzielone zakresy 
obowiązków między sobą, w związku z czym zwiększenie etatu jest uzasadnione. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i wyraził zgodę na zwiększenie 
wymiaru czasu pracy z ¾ etatu na pełny etat. 
Podczas omawiania powyższego punktu zobowiązano Panią Skarbnik do sporządzenia statystyki 
dotyczącej kosztu 1 ucznia w poszczególnych Zespołach Szkół. 
 
Ad. 9. 
Pani Bożena Heluszka – Dyrektor ZS w Waleńczowie zwróciła się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na 
podział na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego. 
Wyjaśniła, że w siłowni, którą posiada szkoła jest 8 stanowisk i stół do tenisa. Maksymalna ilość miejsc do 
wykonywania ćwiczeń to 12 stanowisk – 8 na atlasie i 4 osoby mogą wykonywać inne ćwiczenia, natomiast 
liczebność klas wynosi 18-20 uczniów. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i wyraził zgodę na podział na grupy 
na zajęciach z wychowania fizycznego. 
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Ad. 10. 
Pani Elżbieta Kotowska – Wydział EKZ przedstawiła Zarządowi pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Oddziału w Kłobucku o przywrócenie 30% dodatku za uciążliwe warunki pracy wychowawcom Domu 
Dziecka w Kłobucku zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przywrócenie 30% dodatku za uciążliwe warunki pracy 
wychowawcom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. 
 
Ad. 11. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę Pana Michała Stępnia – Szefa 
Będzińskiej Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża o udzielenie wsparcia finansowego z okazji 
organizacji III Manewrów Służb Ratowniczych na terenie miasta i Powiatu Kłobuckiego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 1.500 zł (słownie: 
tysiąc pięćset złotych 00/100 gr) na elementy promocyjne powiatu i materiały pozoracyjne. 
 
Ad. 12. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelni Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi prośbę ks. Kazimierza Troczyńskiego o 
pomoc finansową w wydrukowaniu książki napisanej w formie kroniki o parafii i mieście Kłobuck. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 4.200 zł (słownie: 
cztery tysiące dwieście złotych 00/100 gr) na wydrukowanie 300 egzemplarzy (koszty wydrukowania 1 
egzemplarza wynosi 14 złotych) w tym 100 egzemplarzy do dyspozycji Starostwa. 
 
Ad. 13. 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 Or. 
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