
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
OZK.0022.45.1.2016.KS/4 

Protokół Nr 115/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 20 października 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1115, zakończenie o godz. 1215 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Naczelnik IMP Alicja Mach. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania klimatyzatora dla Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Rzeszowie. 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli o dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej dla 

uczniów szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich Powiatu Stalowowolskiego. 

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

6. Wniosek Prezesa ZKS „STAL” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia dofinansowania 

kosztów transportu wyjazdu na zawody grup młodzieżowych. 

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 13 października 2016 r.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 



 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 115. 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 

przedstawionego porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania klimatyzatora dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

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

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 115/613/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania klimatyzatora 

dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

 

Ad. 4. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli o dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej 

dla uczniów szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich Powiatu Stalowowolskiego. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

o dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gmin 

wiejskich Powiatu Stalowowolskiego w kwocie 12 300 zł. Ze względu na to, iż jest to przedsięwzięcie 

dwuletnie Wnioskodawca zaproponował, aby płatność została rozłożona tj. w roku 2016 – 7 380 zł, 

zaś w 2017 – 4 920 zł. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa stwierdziła, iż zostało już wcześniej ustalone, 

że Powiat sfinansuje pierwszy semestr zajęć zaś późniejsze płatności gminy miały regulować we 

własnym zakresie. Starosta stwierdził, że powiat będzie finansował jeden semestr zajęć jednak 

w przypadku małego zainteresowania bądź wycofania się gmin z pomocy finansowej Powiat również 

się wycofa. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa stwierdziła, że skoro nastąpiła taka zmiana należy 

w roku 2017 zabezpieczyć w budżecie powiatu 12 300 zł na to zadanie. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

uznał, że inicjatywa jest bardzo dobra, ale zajęcia są bardzo drogie i warto by się zastanowić czy 

np. Politechnika nie mogłaby poprzez jakąś fundację zorganizować czegoś równie interesującego za 

mniejsze pieniądze. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

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

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku:  

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



 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli i postanowił 

dofinansować zajęcia Politechniki Dziecięcej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich 

Powiatu Stalowowolskiego w roku 2016 w kwocie 7 380 zł oraz zadecydował, aby od roku 2017 

zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 12 300 zł na dofinansowywanie w/w zajęć. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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 za podjęciem uchwały:  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 115/614/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2016 rok. 

 

Ad. 6. Wniosek Prezesa ZKS „STAL” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 

dofinansowania kosztów transportu wyjazdu na zawody grup młodzieżowych. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Prezesa ZKS „STAL” Stalowa Wola. Starosta 

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

materiału? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia dofinansowania dla I zespołu 

koszykówki męskiej II ligi i przesunięcie tych środków na transport grup młodzieżowych Klubu.  

 

Ad. 7. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła dokumentację projektową rozbudowy Ośrodka 

Rehabilitacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„SZANSA” oraz wstępne wyliczone koszty tej rozbudowy (12 mln. zł). Starosta powiedział, że jest to 

bardzo dobra inicjatywa i temat społecznie ważny, jednak powiatu nie stać, na tak dużą inwestycję 

zarówno teraz jak i w przyszłości utrzymywać taki obiekt. Dodał również, że trzeba wziąć pod uwagę 

opinię ludzi mieszkających w pobliżu. Ze względu na to, iż jest to duża inwestycja mogą pojawić się 

sprzeciwy. Wicestarosta Mariusz Sołtys stwierdził, że Prezes Stowarzyszenia powinna konsultować 

takie działania z Zarządem Powiatu i wspólnie opracować ewentualną strategie działania, a nie 

poprzez stawianie przed faktem. Naczelnik Wydziału powiedziała, że jeżeli Zarząd nie udzieli 

pozwolenia na rozbudowę, wówczas wszystkie możliwości pozyskania środków zostają zablokowane. 

Starosta zobowiązał Naczelnik Wydziału IMP do przygotowania na następne posiedzenie Zarządu 

projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew oraz pozwolenia na budowę.  

 



 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zaproponowała, aby oficjalnie wystąpić z pisemną prośbą do 

Dyrektora Szpitala o przekazanie informacji o planowanych inwestycjach, oraz zakupach 

inwestycyjnych, które mają zostać dofinansowane z budżetu Powiatu w roku 2016 oraz 2017, celem 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2017.  

 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zwróciła uwagę na to, że w Zespole Placówek Oświatowo-

Wychowawczych jest prowadzona kuchnia, która pomimo spadającej liczby uczniów serwuje tanie 

obiady i mogłaby obsługiwać Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych, który obecnie korzysta z usług 

gastronomicznych Szkoły Podstawowej Nr 12. Pomogłoby to ograniczyć koszty i przy okazji wesprzeć 

powiatową placówkę. Starosta stwierdził, że należy porozmawiać z Dyrektorami Szkół 

i zaproponować im takie rozwiązanie.  

 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt 6. Wniosek Prezesa 

ZKS „STAL” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia dofinansowania kosztów transportu 

wyjazdu na zawody grup młodzieżowych. Starosta zarządził głosowanie za wprowadzeniem do 

porządku obrad punktu 6. 

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

Punkt 6 został wprowadzony do porządku obrad.  

 

Ad. 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 13 października 2016 r.  

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

Nr 114/2016? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół Nr 114/2016 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta zamknął 115. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

    

  


