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PROTOKÓŁ Nr 164/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 29 września 2010 roku 
 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Biernacki Maciej  - Starosta  
Rysiewicz Bogusław  - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna       - Skarbnik Powiatu 
 
Na zaproszenie Starosty w posiedzeniu uczestniczył Pana Roman Minkina i Pana Henryk Kiepura. 
 
 
 
Wykaz spraw 164 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

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

Ref. Starosta 

 
2. Uchwały Zarządu Powiatu: 
2.1. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 

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

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

 



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

 

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

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

Ref. Skarbnik 

 
3. Sprawy różne. 

 
 
Ustalenia 164 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29.09.2010 roku. 
 
Ad. 1. 
Na wstępie Pan Starosta pogratulował członkostwa w Zarządzie Panu Bogusławowi Rysiewiczowi oraz Panu 
Tadeuszowi Wieczorkowi. 
Dodał, że na następnej sesji będzie wnioskował do Rady Powiatu o uzupełnienie składu Zarządu Powiatu. 
 
Przyjęto wykaz spraw 164 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
  
Ad. 2. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 2.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuję się w związku ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach 
oświatowych. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 594/2010 z 
dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 2.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

• otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Opatów w kwocie 50.000 zł na finansowanie remontów dróg 
powiatowych na terenie gminy Opatów, 

• otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Popów w kwocie 294.000 zł z przeznaczeniem na remont 
drogi powiatowej nr 2017S Zawady - Rębielice Królewskie w gminie Popów w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

• otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Popów w kwocie 9.263 zł z przeznaczeniem na budowę 
chodnika przy drodze powiatowej S2013 w miejscowości Dąbrówka. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 595/2010 z 
dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 2.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 596/2010 z 
dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 2.4. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 597/2010 z 
dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
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Ad. 2.5. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej. 
Wyjaśniła, iż podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania zakupu zestawu systemu 
teleinformatycznego rejestracji rozmów na potrzeby zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 598/2010 z 
dnia 29 września 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. 2.6. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż podziału rezerwy ogólnej dokonuje się celem sfinansowania zakupu zestawu systemu 
teleinformatycznego rejestracji rozmów na potrzeby zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności trzech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 599/2010 z 
dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
na 2010 rok. Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 5. Sprawy różne. 

1. Starosta poinformował pozostałych członków Zarządu, że do tut. Starostwa wpłynął wniosek z ZOZ w 
Kłobucku o podjęcie uchwały w sprawie przyznania Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej nagrody 
rocznej. 
Ustalenie: 
Podjęto decyzję o rozpatrzeniu wniosku dopiero wówczas, kiedy zostanie uzupełniony skład 
Zarządu Powiatu. 

2. Pan Tadeusz Wieczorek – członek Zarządu zwrócił się z prośbą w sprawie nagród dla nauczycieli w 
związku ze zbliżającym się Dniem Nauczyciela. 
Pani Skarbnik dodała, że środki na nagrody są w budżecie jednostek. Nadmieniła przy tym, że w 
związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli w naszym budżecie są braki rzędu 600.000 złotych. 

3. Na prośbę Starosty, Pan Henryk Kiepura poinformował Pana Bogusława Rysiewicza czym obecnie 
zajmuje się Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
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4. Starosta zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem, na jakim etapie jest projektowanie budżetu na 
2011 rok? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że 30 września br. upływa termin składania wniosków do projektu budżetu, w 
związku z czym musi poczekać, aż wpłyną wszystkie wnioski. 
Starosta dodał, że Starostwo będzie wnioskować do gmin o wsparcie finansowe przy remontach dróg. 

5. Na prośbę Starosty, Pan Roman Minkina poinformował Pana Bogusława Rysiewicza jaka na dzień 
dzisiejszy jest sytuacja w Wydziale Komunikacji i Transportu. Ponadto omówił zakres remontów dróg 
powiatowych jakie obecnie przeprowadza Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku. 

 
 

 
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: 

/-Maciej Biernacki/ 

/-Bogusław Rysiewicz/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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