
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.41.1.2016.KS/3 

 

Protokół Nr 111/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 29 września 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1145, zakończenie o godz. 1315 

 

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,  

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji, 

 Marcin Uszyński – Inspektor w Wydziale OZK. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie destruktu 

z frezowania remontowanej nawierzchni mostu. 

4. Wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w sprawie zwiększenia ilości etatów 

pracowników niepedagogicznych - pomocy nauczyciela o 0,25 etatu. 

5. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski. 



 
 

6.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody 

Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

7. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na organizację 

indywidualnego toku nauki dla Piotra Goduli ucznia klasy II w ZSO w roku szkolnym 

2016/2017. 

8. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na organizację 

indywidualnego toku nauki dla Wojciecha Habigiera ucznia klasy II w ZSO w roku szkolnym 

2016/2017. 

9.    Projekt uchwały Zarządu 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. 

10. Wniosek Stowarzyszenia Ziemi Zaklikowskiej im. Anny Nagórskiej w Zaklikowie w sprawie 

dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Ekologiczna jesień w Ogrodach 

Wilanowskich”. 

11. Wniosek Prezesa ZKS „STAL” w sprawie sfinansowania kosztów wyjazdu II ligi koszykówki 

mężczyzn na mecze mistrzowskie w sezonie sportowym 2016/2017. 

12. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej wykonania zadania publicznego dla 

Powiatu Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

Gimnazjady i Licealiady”. 

13. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o dofinansowanie kosztów 

transportu młodzieży na III Centralny Zlot Klas Mundurowych. 

14. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za lipiec 

2016 r. 

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

16. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2016. 

17. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 22 września oraz 26 września 

2016 roku.  

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 



 
 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 111. 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, „wstrzymujących” – 0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie destruktu 

z frezowania remontowanej nawierzchni mostu. 

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

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

głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 111/591/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie destruktu z frezowania remontowanej nawierzchni mostu.  

 

Ad. 4. Wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w sprawie zwiększenia ilości etatów 

pracowników niepedagogicznych - pomocy nauczyciela o 0,25 etatu. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do omówionego wniosku? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych i postanowił 

zwiększyć ilości etatów pracowników niepedagogicznych - pomocy nauczyciela o 0,25 etatu. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu 

wspólnie i w porozumieniu postanowił do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody 

Starosty wyznaczyć radnego Marka Tyzę. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie 



 
 

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

Wicestarosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 111/592/2016 w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski. Zarząd Powiatu wyznaczył do komisji radnego Marka Tyzę. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu 

wspólnie i w porozumieniu do składu komisji wyznaczył radnego Marka Tyzę, jako członka zarządu 

oraz przewodniczącego komisji. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu 

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

zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 111/593/2016 w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

Na przewodniczącego komisji wybrano radnego Marka Tyzę. 

 

Ad. 7. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na 

organizację indywidualnego toku nauki dla Piotra Goduli ucznia klasy II w ZSO w roku 

szkolnym 2016/2017. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do omówionego wniosku? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie: 

Głosy: „za” – 0, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 3. 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania 

dodatkowych środków na organizację indywidualnego toku nauki dla Piotra Goduli ucznia klasy II 

w ZSO w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Ad. 8. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na 

organizację indywidualnego toku nauki dla Wojciecha Habigiera ucznia klasy II w ZSO 

w roku szkolnym 2016/2017.  



 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do omówionego wniosku? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie: 

Głosy: „za” – 0, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 3. 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania 

dodatkowych środków na organizację indywidualnego toku nauki dla Wojciecha Habigiera ucznia 

klasy II w ZSO w roku szkolnym 2016/2017.  

 

Ad. 9. Projekt uchwały Zarządu 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? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za 

podjęciem uchwały:  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 111/594/2016 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. 10. Wniosek Stowarzyszenia Ziemi Zaklikowskiej im. Anny Nagórskiej w Zaklikowie 

w sprawie dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Ekologiczna jesień 

w Ogrodach Wilanowskich”. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek i dofinansować 

w/w zadanie kwotą 1800 zł. Wicestarosta zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje 

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

zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku: 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Ziemi Zaklikowskiej im. Anny 

Nagórskiej w Zaklikowie i postanowił przyznać kwotę 1800 zł na dofinansowanie zakupu usługi 

transportowej dla zadania pn. „Ekologiczna jesień w Ogrodach Wilanowskich”. 

 

Ad. 11. Wniosek Prezesa ZKS „STAL” w sprawie sfinansowania kosztów wyjazdu II ligi 

koszykówki mężczyzn na mecze mistrzowskie w sezonie sportowym 2016/2017. 

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

pozytywnie rozpatrzyć prośbę i sfinansować koszty 7 wyjazdów II ligi koszykówki mężczyzn 



 
 

w roku 2016 w kwocie 9 370, 80 zł. Wicestarosta zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa ZKS „STAL” i postanowił sfinansować koszty 

wyjazdu II ligi koszykówki mężczyzn w roku 2016 (7 wyjazdów) na kwotę 9 370,80 zł. 

 

Ad. 12. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej wykonania zadania 

publicznego dla Powiatu Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez 

sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Wicestarosta zapytał, czy 

Członkowie Zarządu pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku: 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powierzenie organizacji pozarządowej tj. Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli wykonanie zadania publicznego pn. „Organizacja 

powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady” wraz z udzieleniem dotacji na łączną 

kwotę 6 890 zł.   

 

Ad. 13. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o dofinansowanie 

kosztów transportu młodzieży na III Centralny Zlot Klas Mundurowych. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

zaproponowała, aby wyjazd sfinansowano w ramach planu wydatków Szkoły, a jeżeli będzie 

potrzeba to środki finansowe zostaną uzupełnione do końca roku 2016. Wicestarosta zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku: 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej 

Woli i zadecydował, aby wyjazd sfinansowano w ramach planu wydatków Szkoły, a jeżeli będzie 

potrzeba to środki finansowe zostaną uzupełnione do końca roku 2016.  

 

 



 
 

Ad. 14. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 

lipiec 2016 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za lipiec 2016 r. 

 

Ad. 15. Projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 

2016 rok. 

W trakcie omawiania uchwały do grona radnych dołączył Starosta Janusz Zarzeczny.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła zmiany w budżecie. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały:  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 111/595/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2016 rok. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2016. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały:  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 111/956/2016 w sprawie opracowania planu finansowego zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2016. 

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 22 oraz 26 września 

2016 roku.  

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

Nr 109/2016 oraz Nr 110/2016 Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie za przyjęciem protokołów: 

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

Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie. 

 



 
 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

Sekretarz Powiatu zaproponowała rozpatrzenie wprowadzenia elektronicznego systemu 

zarządzania pracami rady gminy, miasta i powiatu eSesja. Inspektor w Wydziale OZK Marcin 

Uszyński przedstawił system działania w/w programu. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, 

aby rozważyć wprowadzenie programu eSesja w następnej kadencji.  Na tym dyskusję zakończono 

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta zamknął 111. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


