
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.37.2016.KS 

 

Protokół Nr 107/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 08 września 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1120, zakończenie o godz. 1155 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 

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 wynajęcie części powierzchni użytkowej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i ODiDZ w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Stalowa Wola 

a Powiatem Stalowowolskim w sprawie współfinansowania nauki religii Kościoła 

Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

8. Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017. 



 
 

9. Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2015/2016. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie 

elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie 

elektronicznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

12. Wniosek Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o dofinasowanie udziału uczniów szkół w Finale 

Krajowym Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Słubicach. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2016 rok.  

14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 01 września 2016 roku.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 107. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

pytania do porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni 

użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

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

wynajęcie części powierzchni użytkowej o powierzchni 1 m2 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 dla BUsport Marek Butryn, na okres od 01.09.2016 r. do 

31.12.2016 r. w celu umieszczenia automatu vendingowego. Odpłatność – 150 zł 

miesięcznie. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

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

zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/572/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 



 
 

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

użytkowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i ODiDZ w Stalowej Woli. 

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

wynajęcie części powierzchni użytkowej o powierzchni 4 m2 w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i ODiDZ, dla BUsport Marek Butryn, na okres od 10.09.2016 r. do 

31.12.2016 r. w celu umieszczenia automatu vendingowego. Odpłatność – 200 zł 

miesięcznie. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

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

zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

   Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/573/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części powierzchni użytkowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i ODiDZ w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

   Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/574/2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

   Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/575/2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów 



 
 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

 

Ad. 7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą 

Stalowa Wola a Powiatem Stalowowolskim w sprawie współfinansowania nauki 

religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

   Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora CEZ z prośbą 

o zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w poza szkolnym punkcie 

katechetycznym. W związku z organizacją w/w lekcji potrzeba jest podpisania 

porozumienia. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta 

zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Stalowa Wola 

a Powiatem Stalowowolskim w sprawie współfinansowania nauki religii Kościoła 

Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

 

Ad. 8. Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017. 

   Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła informację. Wicestarosta 

zapytał, Naczelnik Wydziału, ilu uczniów z powiatu stalowowolskiego kształci się 

w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie niżańskim? Naczelnik odpowiedziała, że nie 

ma jeszcze, co do tego pełnych danych. W roku poprzednim było to ok. 30 uczniów. 

Wicestarosta zobowiązał Naczelnik do przedstawienia informacji na ten temat po 

uzyskaniu pełnych informacji. Wicestarosta zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

   Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok 

szkolny 2016/2017.  

   

Ad. 9. Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2015/2016. 

   Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła analizę. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej analizy? 

Uwag i pytań nie zgłoszono.  

   Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach 

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. 

 



 
 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie 

w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli. 

   Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/576/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie 

w formie elektronicznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

   Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/577/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 12. Wniosek Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o dofinasowanie udziału uczniów szkół 

w Finale Krajowym Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Słubicach. 

   Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek o dofinansowanie udziału 

uczniów szkół LO im. KEN oraz ZSP Nr 2 w Finale Krajowej Ligi Lekkoatletycznej Szkół 

Ponadgimnazjalnych, który ma odbyć się w Słubicach w dniach 13-14 września 2016 r. 

Naczelnik zaproponował, aby dofinansować w/w wyjazd kwotą 3 000,00 zł brutto.  

   Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub 

uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta 

zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 



 
 

   Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora LO im. KEN oraz ZSP Nr 2 

i postanowił przyznać kwotę 3000 zł na dofinasowanie udziału uczniów szkół w Finale 

Krajowym Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Słubicach. 

    

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2016 rok. 

   Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła zmiany w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2016 rok. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

   Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/578/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2016 rok. 

 

Ad. 14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 01 września 2016 roku. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie.  

Głosy „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujące”- 0. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 107. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


