
Kłobuck, dnia 19 listopada 2010 roku 

Or.VI.0062-171/10 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 171/10 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 19 listopada 2010 roku 

 

 

 

W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  

 

Biernacki Maciej  - Starosta  

Minkina Roman   - Wicestarosta 

Rysiewicz Bogusław  - Członek Zarządu Powiatu 

Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 

 

Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 

 

Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 

 

 

Wykaz spraw 171 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 

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

Ref. Starosta 

 

2. Przyjęcie protokołu Nr 169/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 10 listopada 2010 roku 

Ref. Starosta 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr 170/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 15 listopada 2010 roku 

Ref. Starosta 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu: 

4.1. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego 

Ref. ElŜbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 

 

5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

5.1. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”                    Ref. ElŜbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 

 

5.2. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku                   Ref. Piotr Mach 

Naczelnik Wydziału IR 

 

5.3. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 

 

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

Ref. Skarbnik 

 

 

6. Pismo Biura Projektów Inwestycji Drogowych „KOMA” dotyczące zaopiniowania wniosku o ustalenie 

lokalizacji drogi w związku z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 w miejscowości 

Gorzelnia Nowa                  Ref. Małgorzata Krupa 

Naczelnik Wydziału AB 

 

7. Sprawa dotycząca ustalenia opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości powiatowej działki Nr 448/1 

w związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w Złochowicach                        Ref. Maria Lasota 

Wydział GKN 

 

8. Prośba Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o ufundowanie nagrody pienięŜnej na finał X 

Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznego             Ref. ElŜbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 
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9. Prośba Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku o objęcie współpatronatu oraz o ufundowanie nagrody 

w 19. edycji Jurajskiego Festiwalu Tańca Freestyle – Kłobuck 2010    Ref. ElŜbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 

 

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

kontroli Stowarzyszenia – Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie oceny realizacji 

zadania publicznego pn. „Pielęgnujemy tradycję, sztukę ludową i kuchnię regionalną dla przyszłych 

pokoleń”           Ref. ElŜbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 

 

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

kontroli w Izbie przyjęć Szpitala Rejonowego w Krzepicach im. dr. Anki w Krzepicach w zakresie 

„Dostępność i poziom udzielanych świadczeń”       Ref. ElŜbieta Kotowska 

p.o. Naczelnika Wydziału EKZ 

 

12. Sprawy róŜne 

 

 

 

Ustalenia 171 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19.11.2010 roku. 

 

Ad. 1. 

Przyjęto wykaz spraw 171 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu Nr 169/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 10 listopada 2010 roku postanowiono przełoŜyć 

na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

Ad. 3. 

Przyjęto protokół Nr 170/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 15 listopada 2010 roku. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały Rady Powiatu: 

Ad. 4.1. 

Pani ElŜbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady 

Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

kłobuckiego. 
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Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j.  Dz. U. 2004r. Nr 53, 

poz. 533 z późn.zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala rada powiatu po 

zasięgnięciu opinii burmistrzów (wójtów) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 

Pismem nr EKZ.V.8023/4/10 z dnia 23 września 2010 roku Starosta Kłobucki zwrócił się z prośbą do 

burmistrzów/wójtów gmin powiatu kłobuckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie o wyraŜenie 

opinii w sprawie ramowego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.  

Dodała, Ŝe w związku z uzyskaniem opinii samorządów, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Ustalenie: 

Zarząd przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. 

 

 

Ad. 5. Uchwały Zarządu Powiatu: 

Ad. 5.1. 

Pani ElŜbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie 

przeprowadzania konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie na 2011 rok”. 

Przedstawiona uchwała zakłada przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu 

Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”. 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22 listopada 2010 roku, natomiast zakończenie konsultacji 

nastąpi 7 grudnia 2010 roku. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 630/2010 z 

dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu „Programu Współpracy 

Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”. Wykonanie uchwały 

powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego. 
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Ad. 5.2. 

Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

Przedstawiona uchwała zakłada przeprowadzenie postępowanie w sprawie wyboru podmiotu do 

przeprowadzenia badania bilansu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2010 w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 631/2010 z 

dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Wykonanie uchwały powierzono Staroście 

Kłobuckiemu. 

 

Ad. 5.3. 

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 Nr FB/3011/451/2010 z 15 listopada 2010 r. dotacji celowej w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania 

zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział I Cywilny Syg. IC 1570/08 z 27 

lipca 2010 roku, 

• zwiększeniem dotacji celowej w dziale 751 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie o kwotę 23.853 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do 

rady powiatu, 

• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 632/2010 z 

dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. Wykonanie 

uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

 

Ad. 5.4. 

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

2010 rok. 

Wyjaśniła, iŜ zmian dokonuje się w związku z: 
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• zwiększeniem decyzją Nr FB/3011/451/2010 z 15 listopada 2010 r. dotacji celowej w dziale 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania 

zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział I Cywilny Syg. IC 1570/08 z 27 

lipca 2010 roku, 

• zwiększeniem dotacji celowej w dziale 751 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie o kwotę 23.853 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do 

rady powiatu, 

• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb. 

Ustalenie: 

Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 633/2010 z 

dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 

 

 

Ad. 6. 

Pani Małgorzata Krupa – Naczelnik Wydziału AB przedstawiła Zarządowi pismo Biura Projektów Inwestycji 

Drogowych „KOMA” dotyczące zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji drogi w związku z budową 

chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 w miejscowości Gorzelnia Nowa. 

Ustalenie: 

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedmiotową inwestycję. 

 

Ad. 7. 

Pani Maria Lasota – Wydział GKN przedstawiła Zarządowi sprawę dotyczącą ustalenia opłaty adiacenckiej z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 448/1 obręb Złochowice, w związku z 

wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w Złochowicach. 

Wyjaśniła, Ŝe Zarząd Powiatu jest właściwym do określenia sposobu uiszczenia opłaty adiacenkiej tj. wpłata 

jednorazowa w terminie wyznaczonym w decyzji lub w ratach rocznych płatnych w okresie do 10 lat z 

oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanych przez NBP i 

zabezpieczeniem wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości.   

Wójt Gminy Opatów pismem Nr GGR-7021/73/2010 z dnia 04.11.2010 roku zawiadomił właściciela 

nieruchomości - Powiat Kłobucki o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia 

opłaty adiacenckiej.  

Wójt Gminy działa na podstawie uchwały Nr 56/XIV/2007 Rady Gminy Opatów z dnia 28.11.2007 roku w 
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sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

W związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej i stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dla działki nr 448/1 została ustalona opłata w kwocie 975 zł. 

Ustalenie: 

Zarząd podjął decyzję, Ŝeby zwrócić się z pismem do Wójta Opatowa o umorzenie postępowania na 

rzecz Powiatu. Podkreślono przy tym, Ŝe nieruchomość ta słuŜy mieszkańcom Gminy Opatów. 

 

 

Ad. 8. 

Pani ElŜbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Kłobucku o ufundowanie nagrody pienięŜnej na finał X Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznego. 

Ustalenie: 

Zarząd postanowił przełoŜyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

 

Ad. 9. 

Pani ElŜbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Kłobucku o objęcie współpatronatu oraz o ufundowanie nagrody w 19. edycji Jurajskiego Festiwalu 

Tańca Freestyle – Kłobuck 2010. 

Ustalenie: 

Zarząd postanowił przełoŜyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

 

Ad. 10. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 

Stowarzyszenia – Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie oceny realizacji zadania publicznego 

pn. „Pielęgnujemy tradycję, sztukę ludową i kuchnię regionalną dla przyszłych pokoleń”. 

 

 

Ad. 11. 

Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli w Izbie 

przyjęć Szpitala Rejonowego w Krzepicach im. dr. Anki w Krzepicach w zakresie „Dostępność i poziom 

udzielanych świadczeń”. 
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Ad. 12. Sprawy róŜne. 

1) Pan Tadeusz Wieczorek zwrócił uwagę na skargi mieszkańców Powiatu Kłobuckiego dotyczące braku 

nadzoru przy przebudowach dróg powiatowych. 

 

 

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/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Bogusław Rysiewicz/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 


