
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.40.1.2016.KS/3 

Protokół Nr 110/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 26 września 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1505, zakończenie o godz. 1515 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego.  

4. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok przyjętego UZP 108/584/2016 z 15 

września 2016 roku. 

5. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad XXI Sesji 

Rady Powiatu Stalowowolskiego:  

a)  Projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 110. 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” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego.  

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 110/590/2016 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

4. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok przyjętego UZP 108/584/2016 z 15 

września 2016 roku. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła autopoprawki. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionych autopoprawek? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok przyjętego UZP 

108/584/2016 z 15 września 2016 roku. 

 

5. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad XXI 

Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego:  

a) Projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

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

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

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

 Zarząd Powiatu podjął wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do 

porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego:  



 
 

a) Projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk poinformował, że środki finansowe, które obecnie są 

w rezerwie sportu będą niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z przejazdem 

drugoligowej drużyny koszykarskiej ZKS „STAL”. Naczelnik dodał, że należałoby uzupełnić tę 

rezerwę, tym bardziej, że wpłynął kolejny wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 o dofinansowanie kosztów 

przejazdu klas mundurowych na mistrzostwa polski w zmaganiach sportowych w Żaganiu.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zaproponowała, aby uzupełnić brakującą kwotę z rezerwy 

ogólnej i przeznaczyć 5 tys. na rezerwę sportu i 5 tys. na promocję. Dodatkowo Skarbnik 

powiedziała, że zasadnym byłoby przekazanie środków finansowych do budżetu szkoły niż 

finansowanie przejazdu z rezerwy sportu. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 11. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 110. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


