
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.35.2016.KS 

 

Protokół Nr 106/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 01 września 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1135, zakończenie o godz. 1232 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) pomieszczenia w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie małej sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.  

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży 

chodnikowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży 

chodnikowych dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 



 
 

9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży 

chodnikowych dla Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu 

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację projektu. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację projektu. 

12. Wniosek Dyrektora CEZ w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego w oddziałach liczących 24, 25 i 26 uczniów 

w roku szkolnym 2016/2017. 

13. Wniosek Dyrektora CEZ w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin 

ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w roku szkolnym 2016/2017. 

14. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych dla 

wicedyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 

15. Wniosek Prezesa Zarządu ZKS „STAL” Stalowa Wola w sprawie zwolnienia z opłat pobytu 

w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych zawodników Klubu 

w roku szkolnym 2016/2017. 

16. Wystąpienie Ministra Finansów RP w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części subwencji 

oświatowej.  

17. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego.  

18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2016 roku.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 106. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania 

do porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  



 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) pomieszczenia 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczanie (bezpłatne) pomieszczenia o powierzchni 8 m2 w ZSO w Stalowej Woli dla 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN, w celu realizowania zadań zawartych 

w statucie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 4, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/563/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie 

(bezpłatne) pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na 

wynajęcie korytarza o powierzchni 1 m2 w ZSO dla BUsport Marek Butryn, w celu umieszczenia 

automatu vendingowego na okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016. Odpłatność - 75 zł 

miesięcznie. 

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 4, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/564/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie małej sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.  

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę na wynajęcie małej sali 

gimnastycznej w ZSO, dla Firmy Handlowo – Usługowej Janusz Sobótka, na okres od 

09.09.2016 r. do 31.12.2016 r., w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych. 

Odpłatność – 200 zł miesięcznie.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 4, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 



 
 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/565/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.  

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie pomieszczenia o powierzchni 74 m2 w CEZ, dla Pana Jacka Dworaka, na okres od 

01.09.2016 r. do 31.12.2016 r., w celu prowadzenia działalności gospodarczej – studio 

reklamy. Odpłatność w wysokości 800 zł miesięcznie.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 4, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/566/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży 

chodnikowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

  W trakcie omawiania punktu 7. Do grona Członków zarządu dołączył Wicestarosta 

Mariusz Sołtys 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie nieodpłatnego 

przekazania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, ok. 470 m2 

kostki brukowej oraz obrzeży chodnikowych – ok. 300 szt. w celu wykorzystania do 

wykonania parkingu i drogi dojazdowej na terenie szkoły. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/567/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki 

brukowej i obrzeży chodnikowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży 

chodnikowych dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie nieodpłatnego 

przekazania dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ok. 400 m2 

kostki brukowej oraz obrzeża chodnikowego – 250 szt. w celu modernizacji chodników na 

terenie działki Szpitala. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 



 
 

pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/568/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki 

brukowej i obrzeży chodnikowych dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki brukowej i obrzeży 

chodnikowych dla Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie nieodpłatnego 

przekazania dla Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, ok. 200 m2 kostki brukowej 

oraz ok. 50 szt. obrzeży chodnikowych w celu modernizacji podjazdu dla samochodów na 

terenie szkoły. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/569/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania kostki 

brukowej i obrzeży chodnikowych dla Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej 

Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0.  

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/570/2016 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” 

i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola 

projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej 

Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 



 
 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały.  

  Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/571/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola 

projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” 

i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora CEZ w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego w oddziałach 

liczących 24, 25 i 26 uczniów w roku szkolnym 2016/2017. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Koszt organizacji zajęć 

z podziałem na grupy w roku szkolnym 2016/2017 wyniósłby 22 142,91. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za 

pozytywnym/negatywnym rozpatrzeniem wniosku.  

Głosy: „za”- 4, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 1.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora CEZ i postanowił wyrazić zgodę na 

podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego 

w oddziałach liczących 24, 25 i 26 uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Koszt organizacji zajęć 

– 22 142,91. 

 

Ad. 13. Wniosek Dyrektora CEZ w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin 

ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w roku szkolnym 2016/2017. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na 

przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w roku szkolnym 

2016/2017 w wymiarze: 1,68 godz. ponadwymiarowej oraz 0,64 godz. ponadwymiarowej.  

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za 

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora CEZ i postanowił wyrazić zgodę na 

przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w roku szkolnym 2016/2017. 

 



 
 

Ad. 14. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych dla 

wicedyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek o przydzielenie 0,16 

godziny ponadwymiarowej – ogółem 7,16 godz. tygodniowo dla Pani Katarzyny Wołoszyn – 

wicedyrektora szkoły, w roku szkolnym 2016/2017. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 i postanowił przyznać 0,16 

godziny ponadwymiarowej (7,16 godz. tygodniowo) dla wicedyrektora szkoły w roku szkolnym 

2016/2017. 

 

Ad. 15. Wniosek Prezesa Zarządu ZKS „STAL” Stalowa Wola w sprawie zwolnienia z opłat 

pobytu w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

zawodników Klubu w roku szkolnym 2016/2017. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek w sprawie zwolnienia 

z opłat pobytu w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

zawodników Klubu w roku szkolnym 2016/2017 sześciu zawodników klubu. Zwolnienie 

z opłat w roku szkolnym 2016/2017 przy pobycie średnio 20 dni w miesiącu, dotyczyłoby 

kwoty 16 800, 00 zł (280 zł od ucznia). Starosta zaproponował, aby do końca roku 

kalendarzowego sfinansować pobyt wszystkich uczestników, zaś od nowego roku spotkać się 

z trenerem zawodników i omówić dalszą współpracę. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu ZKS „STAL” Stalowa Wola 

w sprawie zwolnienia z opłat pobytu w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-

Wychowawczych zawodników Klubu w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Ad. 16. Wystąpienie Ministra Finansów RP w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części 

subwencji oświatowej.  

 Skarbnik Powiatu przedstawiła zawiadomienie Ministra Finansów, o tym, że zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu przez Powiat Stalowowolski 

nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. przez ZSP Nr 2 oraz 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Wicestarosta Mariusz Sołtys zasugerował, aby 

dyrektorzy przywiązywali większą uwagę i dyscyplinę, jeżeli chodzi o dostarczanie orzeczeń.  



 
 

 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem i postanowił odwołać się od decyzji Ministra 

Finansów RP w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części subwencji oświatowej. 

 

Ad. 17. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie XX Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 06 września 2016 r. godz. 15.00. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przestawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: „za”- 5, „przeciw”- 0, „wstrzymujących”- 0. 

 Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2016 roku. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie za przyjęciem protokołu.  

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił podziękowanie Przewodniczącego Zarządu 

Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej Woli 

Aleksandra Szczęcha za udzielone wsparcie finansowe wyprawy na uroczystości 96 rocznicy 

bitwy pod Zadwórzem-Polskich Termopil.  

 

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 106. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


