
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.42.1.2016.KS/3 

 

Protokół Nr 112/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 06 października 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1145, zakończenie o godz. 1210 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: 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. Zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o bezpłatnym użyczeniu sali gimnastycznej oraz sal 

lekcyjnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Stalowej Woli. 

6. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o wynajęciu sali gimnastycznej. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pana Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia 



 
 

projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

9. 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. 

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

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2016 roku.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 112. 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” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o bezpłatnym użyczeniu sali gimnastycznej 

oraz sali lekcyjnych. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o bezpłatnym użyczeniu sali 

gimnastycznej o powierzchni 180 m2 oraz sali lekcyjnych (204 m2) w ZSO im. Komisji Edukacji 

Narodowej dla Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Szczep „Bór” i Niezależnej Drużyny 

Harcerskiej im. płk. Leopolda Lisa – Kuli, w celu organizacji obchodów 30 – lecia istnienia 

Szczepu „BÓR”. Okres zawarcia umowy od 30.09.2016 r. do 01.10.2016 r. (jednorazowo 24 

godziny). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o bezpłatnym użyczeniu sali 

gimnastycznej oraz sali lekcyjnych. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na 

użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej o powierzchni 180 m2 w Zespole Szkół 



 
 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych 

w Stalowej Woli, na okres od 15.10.2016 r. do 31.12.2016 r. (1,5 godziny tygodniowo), w celu 

prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych dla wychowanków placówki. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 112/597/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczanie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na 

użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej dla: 

1. KPPSP w Stalowej Woli (okres wynajęcia od 01.10.2016 r. do 30.12.2016 r.) 

2. Parafialnego Klubu Sportowego „San” (okres wynajęcia od 15.10.2016 r. do 30.12.2016 r.) 

3. ZKS „Stal” w Stalowej Woli (okres wynajęcia od 17.10.2016 r. do 30.12.2016 r.) 

Umowy wynajęcia dla:  

4. MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, (okres wynajęcia od 12.10.2016 r. do 30.12.2016 r.) 

5. Tasta Armatura Sp. z o.o. (okres wynajęcia od 01.10.2016 r. do 30.10.2016 r.) 

6. Pana Tomasza Mazura, (okres wynajęcia od 01.10.2016 r. do 30.10.2016 r.) 

7. Pana Pawła Kuliś, (okres wynajęcia od 02.11.2016 r. do 30.10.2016 r.) 

8. Akademii Piłkarskiej, która prowadzi szkółkę piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat 

z gminy Stalowa Wola. (okres wynajęcia od 18.10.2016 do 30.12.2016 r.) 

Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej dla wszystkich podmiotów wynosi 60 zł za godzinę. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 112/598/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

i użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o wynajęciu sali gimnastycznej. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie wynajęciu sali gimnastycznej 

dla:  

1. Ks. Grzegorz Maruszak Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Opatrzności Bożej - sala 

gimnastyczna na okres od 08.10.2016 r. do 19.11.2016 r. 6 godz. – nieodpłatnie, 



 
 

2. LEMUR Footbal Academy Bartłomiej Wiatrowski - od 01.10.2016 r. do 30.12.2016 r - 57,5 

godz.(za cały okres umowy) - 60 zł x 57,5 g. – 3.450 zł (za cały okres umowy) 

3. Albert Czarnecki - od 03.10.2016 r.do30.12.2016 r. - 18 godz.(za cały okres umowy) 60 zł x 18 

g. – 1.080 zł (za cały okres umowy), 

4. APROD Dawid Bednarz - od 08.11.2016 r. do 30.12.2016 r. - 10,5 godz. za cały okres umowy - 

60 zł x 10,5 g. –630 zł (za cały okres umowy). 

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

przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

  Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN wynajęciu sali gimnastycznej. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował zmiany w załączniku do uchwały tj. postanowił nie przyznać nagród:  

Iwonie Czopor – wicedyrektor ZSP Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego,  

Elżbiecie Podgórskiej-Makieła – ZSP Nr 2 im. T. Kościuszki  

Agnieszce Statkowskiej-Głasek – ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego.  

W miejsce w/w osób dodano:  

Alinę Kucę – ZSP Nr 1 im. Wł. Sikorskiego,  

Annę Wołoszczak - ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego. 

Barbarę Szmyd – PPP. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje i pytania do 

przedstawionego projektu ze zmianami? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 112/599/2016 w sprawie przyznania nagród Starosty za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pana Włodzimierza Smutka dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do 

realizacji i rozliczenia projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” 

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 



 
 

  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” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 112/600/2016 w sprawie upoważnienia pana Włodzimierza 

Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” 

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Ad. 9. 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. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 112/601/2016 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. Projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 

2016 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa na wniosek Naczelnik Wydziału IMP zaproponowała dodać 

zmianę do przedstawionego projektu uchwały tj. zwiększyć w planie wydatków kwotę 

258 300 zł w planie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów na 

drogach powiatowych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie za podjęciem uchwały:  

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

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

stalowowolskiego za 2016 rok. 

  



 
 

Ad. 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2016 r. 

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

111/2016? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski. 

Starosta przedstawił pismo KZ MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola ws. możliwości 

dofinansowania w formie darowizny projektu pn. „A jutro jest nieznane. Podziemna Solidarność 

i Stalowej Woli 1982-1989”. Organizatorem w/w projektu są Muzeum Regionalne, Region 

Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu oraz KZ MOZ 

NSZZ „Solidarność” Huta Stalowa Wola. Skarbnik Powiatu powiedziała, że ze względu, iż 

Muzeum jest jednostką kultury Miasta zasadnym jest, aby wesprzeć finansowo gminę, która 

następnie przekaże pieniądze na ten cel. Na tym dyskusję zakończono.  

 

Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta zamknął 112. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


