
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.38.2016.KS 

 

Protokół Nr 108/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 15 września 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1115, zakończenie o godz. 1310 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk.  

 

Zaproszone Osoby:  

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Janina Czech – Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja PCPR o wysokości środków finansowych PFRON w związku z pismem Pana Leszka 

Białka. 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych odcinka dotychczasowych dróg gminnych położonych na terenie Powiatu 

Niżańskiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 



 
 

7. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli o najmie 

części powierzchni użytkowej.  

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

kierownika szkolenia praktycznego w roku szkolnym 2016/2017. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 

2016/2017. 

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

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia powiatu stalowowolskiego do realizacji projektu 

pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców w ramach RPO WP na lata 2014-2020”. 

11. Wniosek Dowódcy Jednostki Wojskowej 3538 o wsparcie finansowe na wykonanie materiałów 

promocyjnych oraz opłacenie poczęstunku dla gości zaproszonych z okazji 5. rocznicy 

utworzenia 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. 

12. Wniosek Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki o wsparcie finansowe 

w przygotowaniu do startu w Mistrzostwach Świata w Perth pana Stanisława Łańcuckiego. 

13. Wniosek Stowarzyszenia Literackiego „WITRYNA” w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

publikacji drugiego tomiku poetyckiego pt. „Zamyślona porą roku”. 

14. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli o zmianę 

przeznaczenia części przyznanej dotacji celowej. 

15. Wnioski: 

a. Wójta Gminy Bojanów o wsparcie kwotą 50 tys. zł na zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Stanach. 

b. Wójta Gminy Bojanów o dofinansowanie ze środków budżetu powiatu zadania 

pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze”.  

c. Wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 15 

tys. zł na zakup wyposażenia osobistego ratowników wodnych „Sztormiak Hobart” 

z przeznaczeniem dla jednostki OSP Rzeczyca Okrągła.  

d. Wniosek Wójta Gminy Zaleszany o wsparcie kwotą 25 tys. zł na zakup sprzętu ratownictwa 

technicznego oraz torbę medyczną PSP R1 dla jednostki OSP w Zbydniowie. 

e. Wójta Gminy Pysznica o przydzielenie dotacji w kwocie 60 tys. zł z przeznaczeniem na 

termomodernizację budynku stanowiącego własność gminy Pysznica.  

f. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli o dofinansowanie 

aparatury medycznej oraz robót budowanych na Oddziale Pediatrycznym.  

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

17. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  



 
 

18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 08 września 2016 roku.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 108. 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.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Informacja PCPR o wysokości środków finansowych PFRON w związku z pismem Pana 

Leszka Białka. 

Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Czech przedstawiła informację 

o wysokości środków finansowych PFRON oraz przedstawiła informację o załatwieniu sprawy 

Pana Leszka Białka. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że należy zaproponować Panu Leszkowi 

Białkowi możliwość skorzystania z dofinansowania z innego programu. Kierownik Działu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Czech odpowiedziała, że zostało zaproponowane 

Panu Leszkowi dofinansowanie sprzętu w ramach Modułu I w obszarze B Zadania 1 pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd”, z którego jednak nie chciał skorzystać. Starosta zaproponował, aby 

przygotować dokumentację i ponownie zaproponować dofinansowanie sprzętu komputerowego ze 

środków „Aktywny Samorząd”. 

Zarząd Powiatu przyjął informację PCPR o wysokości środków PFRON oraz zadecydował 

zaproponować Panu Leszkowi Białkowi możliwość dofinansowania sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem w ramach Modułu I w obszarze B Zadania 1 pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”.  

 

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

korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  



 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/579/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części 

powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych odcinka dotychczasowych dróg gminnych położonych na terenie Powiatu 

Niżańskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/580/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

do kategorii dróg powiatowych odcinka dotychczasowych dróg gminnych położonych na terenie 

Powiatu Niżańskiego. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik poinformowała, że 

są plany, co do rozbudowy budynku o basen do rehabilitacji, w którym obecnie działa 

Stowarzyszenie „Szansa”.  Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że jest to bardzo dobra inicjatywa, 

jednak koszty eksploatacji i utrzymania basenu mogą być nie do udźwignięcia. Naczelnik Wydziału 

IMP Alicja Mach powiedziała, Pani Maria Kasprowicz ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie ze 

środków w ramach działania 6.2.1 tj. zdrowie, gdzie biorąc pod uwagę Szpitale z działaniami 

priorytetowymi szanse na dofinansowane są niewielkie. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

stwierdziła, że problemem może być również rozbudowa z przyczyn „technicznych”, ponieważ 

Stowarzyszenie, jako podmiot niepubliczny ma jedynie budynek użyczony i przy użyczeniu może 

nie być możliwości realizowania takiej inwestycji. Ponadto mieszkańcy mogą nie wyrazić zgody na 

rozbudowę obiektu. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przekazać na rzecz 

Stowarzyszenia tę działkę wówczas mogliby gospodarować mieniem. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby na następne posiedzenie Zarządu Powiatu zaprosić Prezes Stowarzyszenia 

Marię Kasprowicz i przedyskutować jeszcze raz ten temat oraz przesunąć na kolejne posiedzenie 

Zarządu projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Innych uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie o przełożeniu projektu uchwały na kolejne posiedzenie Zarządu.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  



 
 

Zarząd Powiatu postanowił odroczyć projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta 

Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej 

własnością Powiatu Stalowowolskiego do następnego posiedzenia Zarządu oraz zobowiązał 

Naczelnik Wydziału do zaproszenia na kolejne posiedzenie Zarządu Prezes Stowarzyszenia Marię 

Kasprowicz. 

 

Ad. 7. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli 

o najmie części powierzchni użytkowej.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia? 

Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął Dyrektora ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli o najmie 

części powierzchni użytkowej. 

 

Ad. 8. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych dla 

kierownika szkolenia praktycznego w roku szkolnym 2016/2017. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek w sprawie przydzielenia godzin 

ponadwymiarowych dla kierownika szkolenia praktycznego 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.  

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przydzielenia godzin 

ponadwymiarowych dla kierownika szkolenia praktycznego w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku 

szkolnym/akademickim 2016/2017. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/581/2016 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku 

szkolnym/akademickim 2016/2017. 

 



 
 

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

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców w ramach RPO WP na lata 2014-

2020”. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie 

przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców 

w ramach RPO WP na lata 2014-2020”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

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

Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/582/2016 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu 

pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców w ramach RPO WP na lata 2014-2020”. 

 

Ad. 11. Wniosek Dowódcy Jednostki Wojskowej 3538 o wsparcie finansowe na wykonanie 

materiałów promocyjnych oraz opłacenie poczęstunku dla gości zaproszonych z okazji 5. 

rocznicy utworzenia 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

pozytywnie rozpatrzyć prośbę w sprawie dofinansowania materiałów promocyjnych i przyznać na 

ten cel kwotę 300 zł. Negatywnie natomiast, zaproponował rozpatrzyć prośbę o opłacenie 

poczęstunku dla gości. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

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

głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dowódcy Jednostki Wojskowej 3538 o wsparcie 

finansowe na wykonanie materiałów promocyjnych i postanowił przyznać kwotę 300 zł. Negatywnie 

natomiast rozpatrzył prośbę o opłacenie poczęstunku dla gości zaproszonych z okazji 5. rocznicy 

utworzenia 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. 

 

Ad. 12. Wniosek Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki o wsparcie finansowe 

w przygotowaniu do startu w Mistrzostwach Świata w Perth Pana Stanisława Łańcuckiego. 

1000 zł. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

pozytywnie rozpatrzyć prośbę Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki i wesprzeć 

finansowo Pana Stanisława Łańcuckiego w przygotowaniach do startu w Mistrzostwach Świata 



 
 

w Perth kwotą 1000 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

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

głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Pozytywnie rozpatrzył Wniosek Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki i postanowił wesprzeć 

finansowo kwotą 1000 zł przygotowania do startu w Mistrzostwach Świata w Perth Pana Stanisława 

Łańcuckiego.  

 

Ad. 13. Wniosek Stowarzyszenia Literackiego „WITRYNA” w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe publikacji drugiego tomiku poetyckiego pt. „Zamyślona porą roku”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

pozytywnie rozpatrzyć prośbę i wesprzeć finansowo publikację drugiego tomiku poetyckiego 

pt. „Zamyślona porą roku” kwotą 200 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

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

Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Literackiego „WITRYNA” w Stalowej Woli 

i postanowił wesprzeć publikację drugiego tomiku poetyckiego pt. „Zamyślona porą roku” kwotą 

200 zł. 

 

Ad. 14. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli 

o zmianę przeznaczenia części przyznanej dotacji celowej. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli o zmianę przeznaczenia części przyznanej dotacji celowej 

tj. kwotę 6000 tys. zł przeznaczyć na zakup trzech ssaków medycznych oraz przenośnej lampy 

bakteriobójczej. Skarbnik Powiatu powiedziała, że została przyznana dotacja w kwocie 10000 tys. 

zł na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne, jednak kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 4000 zł. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku?  Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej 

Woli i postanowił zmienić przeznaczenie części przyznanej dotacji celowej tj. kwotę 6000 zł 

przeznaczyć na zakup trzech ssaków medycznych oraz przenośnej lampy bakteriobójczej. 

 

 



 
 

Ad. 15. Wnioski: 

a. Wójta Gminy Bojanów o wsparcie kwotą 50 tys. zł na zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Stanach. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik Powiatu w porozumieniu 

z Członkami Zarządu zaproponowała, aby wniosek Wójta Gminy Bojanów rozpatrzyć pozytywnie 

i dofinansować zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Stanach kwotą 

30 tys. zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Bojanów i postanowił wesprzeć kwotą 30 tys. zł zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Stanach, pod warunkiem otrzymania 

dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych.  

 

b. Wójta Gminy Bojanów o dofinansowanie ze środków budżetu powiatu zadania 

pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze”.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik zaproponowała, aby pozytywnie 

rozpatrzyć prośbę Wójta i przyznać dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 

OSP w miejscowości Przyszów Burdze” w kwocie 20 tys. zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Bojanów o dofinansowanie ze środków budżetu powiatu 

zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze” w kwocie 20 tys. zł. 

 

c. Wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 

15 tys. zł na zakup wyposażenia osobistego ratowników wodnych „Sztormiak Hobart” 

z przeznaczeniem dla jednostki OSP Rzeczyca Okrągła.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik Powiatu w porozumieniu 

z Członkami Zarządu zaproponowała, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek Wójta i przyznać kwotę 

15 tys. zł na zakup wyposażenia osobistego ratowników wodnych „Sztormiak Hobart” 

z przeznaczeniem dla jednostki OSP Rzeczyca Okrągła. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 



 
 

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem o udzielenie pomocy finansowej 

w kwocie 15 tys. zł na zakup wyposażenia osobistego ratowników wodnych „Sztormiak Hobart” 

z przeznaczeniem dla jednostki OSP Rzeczyca Okrągła. 

 

d. Wniosek Wójta Gminy Zaleszany o wsparcie kwotą 25 tys. zł na zakup sprzętu 

ratownictwa technicznego oraz torbę medyczną PSP R1 dla jednostki OSP w Zbydniowie. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik Powiatu w porozumieniu 

z Członkami Zarządu zaproponowała, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek Wójta i przyznać kwotę 

15 tys. zł na zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz torbę medyczną PSP R1 dla jednostki 

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

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

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Pozytywnie rozparzył wniosek Wójta Gminy Zaleszany o wsparcie kwotą 15 tys. zł na zakup sprzętu 

ratownictwa technicznego oraz torbę medyczną PSP R1 dla jednostki OSP w Zbydniowie. 

 

e. Wójta Gminy Pysznica o przydzielenie dotacji w kwocie 60 tys. zł z przeznaczeniem na 

termomodernizację budynku stanowiącego własność gminy Pysznica.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik w porozumieniu z Członkami 

Zarządu zaproponowała, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek Wójta Gminy Pysznica i przyznać 

kwotę 60 tys. zł na termomodernizację budynku stanowiącego własność gminy Pysznica. Starosta 

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

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

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Pysznica o przydzielenie dotacji w kwocie 30 tys. zł z 

przeznaczeniem na termomodernizację budynku stanowiącego własność gminy Pysznica. 

 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby do porządku obrad posiedzenia Zarządu wprowadzić 

wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ o dofinansowanie aparatury medycznej oraz robót 

budowalnych na Oddziale Pediatrycznym w Stalowej Woli.  

Starosta zapytał, czy Członkowie wyrażają zgodę na wprowadzenie do porządku obrad posiedzenia 

w/w punktu? Członkowie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad Wniosku Dyrektora 

SP ZZOZ Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli o dofinansowanie aparatury medycznej oraz 

robót budowanych na Oddziale Pediatrycznym.  Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Punkt f. Wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ o dofinansowanie aparatury medycznej oraz robót 

budowalnych na Oddziale Pediatrycznym w Stalowej Woli został wprowadzony do porządku obrad. 



 
 

 

f.  Wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ o dofinansowanie aparatury medycznej oraz robót 

budowalnych na Oddziale Pediatrycznym w Stalowej Woli. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Zakup aparatury medycznej, jak i robót 

budowlanych miałby odbyć się w dwóch etapach. I etap w roku 2016: zakup aparatury medycznej 

tj. spirometru, kardiomonitora przenośnego, aparatu do lokalizacji naczyń do wkłuć, 2 holtery 

ciśnieniowe, 4 inhalatory – 50 tys. zł oraz opracowanie projektu budowlanego, klimatyzator, 

krzesła, materiały budowalne i materiały do wykonania mebli dla poczekalni, gabinetu 

zabiegowego II i sali reanimacyjnej – 46 tys. zł. Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby pozytywnie 

rozpatrzyć wniosek Dyrektora.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku?  Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ i postanowił 

dofinansować zakup aparatury medycznej oraz roboty budowalne na Oddziale Pediatrycznym 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła zmiany w budżecie. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/583/2016 w sprawie zmian w budżecie na powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 17. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła zmiany w budżecie. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/584/2016 uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

 

 



 
 

Ad. 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 08 września 2016 roku. 

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

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk poinformował, że wpłynął wniosek Prezesa ZKS „Stal” 

z prośbą o sfinansowanie wyjazdów drugoligowej drużyny koszykówki na mecze mistrzowskie 

w sezonie 2016/2017. Naczelnik zaznaczył, że brak jest środków w budżecie na sfinansowanie 

kosztów przejazdu. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa odpowiedziała, że trzeba będzie uzupełnić 

plan wydatków z rezerwy ogólnej. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że należy zwiększyć 

również środki na promocję. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby zwiększyć środki na 

promocję w kwocie 15 tys. zaś na sport przeznaczyć kwotę 5 tys. zł.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Smołyk wyraził opinię, że jego zdaniem pieniądze, 

które są przeznaczane na dofinansowywanie sprzętów czy pojazdów dla straży są 

marnotrawstwem i zaproponował, aby bardziej roztropnie wydawać pieniądze, bo w jego ocenie 

nie ma konieczności zakupu nowych sprzętów czy samochodów.  

Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że w poniedziałek o godzinie 9.00 odbędzie się 

spotkanie z Radą Nadzorczą PKS. Na tym dyskusję zakończono.  

 

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 108. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


