
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.50.4.2016.KS/3 

 

Protokół Nr 119/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 15 listopada 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1110, zakończenie o godz. 1320 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Adam Sikora, 

 Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny, 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik, 

 Dyrektor ZSP Nr 2 Włodzimierz Smutek. 

 Inspektor w Wydziale OZK Kamil Kuśmider.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok.  

4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2017 roku.  

6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok. 



 
 

7. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 

roku.  

8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-

2030. 

9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie emisji obligacji.  

10. Projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2016 rok. 

11. Sprawozdanie finansowe SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za wrzesień 2016 r.  

12. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup wyposażenia: lodówki wolnostojącej. 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2016/2017. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

16. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 o zwiększenie planu finansowego na zakup pomp dla instalacji 

centralnego ogrzewania. 

17. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli o sfinansowanie zakupu wyposażenia do biura projektu „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

18. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku 

o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w sprawie organizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego dla ucznia powracającego z zagranicy. 

20. Wniosek 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. Bronisława Kochana w Stalowej Woli 

o dofinansowanie zakupu 30 sztuk kangurek harcerskich dla członków drużyny. 

21. Wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica w sprawie 

dofinansowania udziału Stanisława i Agnieszki Smaliszów w międzynarodowych targach 

produktów i żywności „EKOGALA” w Jasionce k/Rzeszowa. 



 
 

22. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli o współorganizację oraz współudział finansowy 

w Konferencji „Stalowa Wola dla biznesu”. 

23. Projekt uchwały w sprawie w sprawie opublikowania ogłoszenia o utracie mocy ogłoszenia 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 

opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego opublikowanego w dniu 18.05.2016 r. 

24. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

25. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad XXII Sesji Rady 

Powiatu Stalowowolskiego: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. 

3. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2030. 

4. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji. 

5. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

26. Przyjęcie protokołów Nr 117/2016 z dnia 01 listopada 2016 r. oraz Nr 118/2016 z dnia 

10 listopada. 

27. Wolne wnioski. 

28. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 119. 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, wstrzymujące - 0.  

Porządek obrad nr 119. został przyjęty jednogłośnie. 

 



 
 

Ad. 3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok. Radny Alfred Rzegocki zapytał, czy w budżecie na 2017 rok 

zostanie zabezpieczona kwota na rozbudowę SOR-u? Starosta powiedział, że zgodnie 

z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, budowa lądowiska nie będzie konieczna i 

zmniejszą się koszty tej rozbudowy. Wówczas może nie być potrzeby zabezpieczania takiej 

kwoty w budżecie. Skarbnik powiedziała, że istnieje możliwość rozbudowy SOR-

u za oszczędności z przetargów z Termomodernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznej oraz z rozbudowy ulicy Poniatowskiego. Starosta dodał, że jeżeli chodzi o OIOM to 

trzeba wykonać jeszcze w tym roku projekt wykonawczy, aby po otrzymaniu dofinansowania 

przeprowadzić przetarg i od razu przystąpić do realizacji zadania. Radny Andrzej Gargaś 

zapytał Skarbnik Powiatu, czy możliwe jest obniżenie deficytu? Skarbnik Powiatu 

odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ w 2016 roku nie było dochodów 

ze sprzedaży, dlatego potrzebna jest emisja obligacji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

Głosy: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/633/2016 w sprawie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

  W trakcie omawiania punktu grono Członków Zarządu opuścił radny Alfred Rzegocki. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/634/2016 w sprawie przedstawienia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku 



 
 

tj. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola w wysokości 412 300, - 

na dofinansowanie: 

1) zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego na Politechnice 

 Dziecięcej organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – 12 300, - zł, 

2) projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli”  

 – 400 000, - zł.  

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

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

głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/635/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.  

 

Ad. 6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/636/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2016 roku.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku tj. dla Gminy Stalowa Wola 

w wysokości 7 380, - na dofinansowanie zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

powiatu stalowowolskiego na Politechnice Dziecięcej organizowanej przez Miejski Dom 

Kultury w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

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

Starosta zarządził głosowanie: 



 
 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/637/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2016 roku. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016-2030. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w WPF 

na lata 2016-2030. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

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

zarządził głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/638/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016-2030. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. 

Skarbnik Powiatu powiedziała, że Powiat Stalowowolski wyemituje 16 625 sztuk obligacji 

o wartości nominalnej 1 000, - zł każda, na łączną kwotę 16 625 000. Emisja obligacji nastąpi 

poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej 

niż 150 osób. Skarbnik dodała, że będą to obligacje na okaziciela, nie będą posiadały formy 

dokumentu oraz nie będą zabezpieczone. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy możliwa 

jest częściowa emisja obligacji banków np. są zainteresowane emisją obligacji tylko na rok 

2017? Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.  

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

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

głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/639/2016 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji. 

 



 
 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2016 rok. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Z 12 ofert, które złożyły 

firmy uprawnione do badania sprawozdań finansowych, Szpital ocenił, jako 

najkorzystniejszą ofertę Kancelarię Audytorską Anna Pyra z Tarnobrzega. Starosta Janusz 

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

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

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/640/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2016 rok. 

Na rewidenta wybrano Kancelarię Audytorską Anna Pyra ul. Zwierzyniecka 29/15, 39-400 

Tarnobrzeg. 

 

Ad. 11. Sprawozdanie finansowe SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za wrzesień 2016 r.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła Sprawozdanie finansowe SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za wrzesień 2016. Starosta Janusz 

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

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

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie finansowe SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli za wrzesień 2016 r. 

 

Ad. 12. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej 

Woli w sprawie wyrażenia zgody na zakup lodówki wolnostojącej. 

  Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia 

tj. lodówki wolnostojącej szt. 1 za łączną kwotę 1 900 zł brutto. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli i postanowił wyrazić zgodę na zakup lodówki 

wolnostojącej na kwotę 1 900 zł brutto.  



 
 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017. 

  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Adam Sikora przedstawił plan zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy standardy są podobne jak w roku ubiegłym? Zastępca Dyrektora ZDP 

Adam Sikora odpowiedział, że standardy są takie same jak w roku ubiegłym. Wicestarosta 

poprosił o przedstawienie dróg, jakie są w III standardzie? Zastępca odpowiedział, że w III 

standardzie są drogi na terenie miasta, od wjazdu do Pysznicy do skrzyżowania, a także cała 

ulica Bojanowska. Pozostałe drogi są w standardzie IV, V oraz VI. Wicestarosta zapytał, 

czy nie byłoby możliwości „przeciągnięcia” kategorii drogi do np. centrum Pysznicy? Zastępca 

Dyrektora ZDP Adam Sikora odpowiedział, że „wyrwanie” fragmentu z całości ciągu drogi 

jest problematyczne, z uwagi na dotrzymanie czasu reakcji dla określonej kategorii drogi. 

  Wicestarosta powiedział, że był pomysł, aby część samorządów gminnych mogła we 

własnym zakresie odśnieżać drogi na zlecenie powiatu i czy został ten pomysł rozważony. 

Zastępca Dyrektora ZDP Adam Sikora powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił 

w roku poprzednim z taką propozycją do gmin, ale nie otrzymał żadnych odpowiedzi. 

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

do przedstawianego planu zimowego utrzymania dróg? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie:  

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/641/2016 w sprawie zatwierdzenia planu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Stalowej Woli. 

  Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

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

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/642/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, w dniu 26.11.2016 r. (6 godzin), w celu organizacji 

halowego turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa 

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

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

głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/643/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 16. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 o zwiększenie planu finansowego na zakup pomp dla 

instalacji centralnego ogrzewania. 

  Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła wniosek Dyrektora ZSP 

Nr 1 o zabezpieczenie środków na zakup 2 szt. pomp dla instalacji centralnego ogrzewania. 

Naprawa starych pomp jest nieopłacalna i mogłaby się okazać nieskuteczna. Koszt zakupu 

dwóch pomp to kwota ok. 20 000 zł. W związku z tym, że z ogrzewania korzysta również 

Muzeum, Dyrektor ZSP Nr 1 wynegocjował z Dyrektor Muzeum dofinansowanie do zakupu 

w wysokości 7 500 zł. Inspektor Marta Nakielny powiedziała, że w związku z powyższym 

wnioskowana kwota zabezpieczenia wynosi 12 500 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 o zwiększenie planu 

finansowego na zakup pomp dla instalacji centralnego ogrzewania i postanowił zabezpieczyć 

w budżecie powiatu kwotę 12 500 zł.  

 

Ad. 17. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli o sfinansowanie zakupu wyposażenia 

do biura projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, o opinię Skarbnik Powiatu. Skarbnik odpowiedziała, 

że ciągle brakuje pieniędzy na funkcjonowanie Szkoły, w tym ponad 200 tys. na płace. 

Dodatkowo, Szkoła nie ma planu a zakupy są ogromne. Skarbnik stwierdziła, że placówka nie 



 
 

robi żadnych oszczędności. Podobnie, jeżeli chodzi o inne szkoły, gdzie w swoim budżecie 

zamykają się jedynie dwie. W pozostałych brakuje pieniędzy na płace, ZUS a nawet centralne 

ogrzewanie. Radny Andrzej Gargaś stwierdził, że jest to projekt na ponad 5 milionów 

i należy go wesprzeć. Starosta uznał, że w porównaniu do tej kwoty nasz wkład własny jest 

stosunkowo niewielki i chciałby, aby jednak przychylić się do wniosku Dyrektora. Skarbnik 

zapytała, czy nie ma możliwości pozyskania dofinansowania do zakupu sprzętu w ramach 

projektu. Dyrektor odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. Starosta stwierdził, że należy 

dofinansować przedsięwzięcie z rezerwy ogólnej i zarządził głosowanie za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie rozpatrzyć wniosek Dyrektora ZSP Nr 

2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli i postanowił przyznać kwotę 6 200 zł na zakup wyposażenia 

do biura projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” tj.  

  - 4 komputerów mobilnych po leasingu z 14’’ ekranem, oprogramowanie Office 2016 standard 

- koszt ok. 4 400 zł, 

  - materiałów i urządzeń do zapewnienia łącza internetowego i telefonicznego - koszt 1000 zł, 

  - foteli biurowych szt. 4 – koszt ok. 800 zł. 

 

Ad. 18. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody Podkarpackiego 

wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych 

w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz 

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

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

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku o udzielenie 

wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

 

Ad. 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w sprawie organizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego dla ucznia 

powracającego z zagranicy. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek dotyczący organizacji 

dodatkowych zajęć z języka polskiego dla ucznia powracającego zza granicy w wymiarze 2 

godzin. Wicestarosta zapytał, jaki jest koszt dodatkowych zajęć? Dyrektor ZSP Nr 2 

Włodzimierz Smutek odpowiedział, że szacunkowo koszt jednej godziny wynosi ok. 40 zł 



 
 

za godzinę. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

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

głosowanie: 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego i wyraził zgodę na organizację dodatkowych zajęć z języka 

polskiego dla ucznia powracającego z zagranicy. 

 

Ad. 20. Wniosek 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. Bronisława Kochana 

w Stalowej Woli o dofinansowanie zakupu 30 sztuk kangurek harcerskich dla 

członków drużyny. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek 54 Stalowowolskiej Drużyny 

Harcerskiej ZHP im. Bronisława Kochana w Stalowej Woli o dofinansowanie zakupu 30 sztuk 

kangurek harcerskich dla członków drużyny. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa stwierdziła, 

że brak jest podstaw formalno-prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

  Głosy: za – 0, przeciw – 3, wstrzymujące 0. 

  Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP 

im. Bronisława Kochana w Stalowej Woli o dofinansowanie zakupu 30 sztuk kangurek 

harcerskich dla członków drużyny z powodu braków formalno-prawnych. 

 

Ad. 21. Wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica 

w sprawie dofinansowania udziału Stanisława i Agnieszki Smaliszów 

w międzynarodowych targach produktów i żywności „EKOGALA” w Jasionce 

k/Rzeszowa. 

   W trakcie omawiania wniosku do grona Członków Zarządu dołączył radny Alfred Rzegocki.  

  W trakcie omawiania wniosku grono Członków Zarządu opuścił radny Andrzej Gargaś.  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Stowarzyszenia Wspierania 

Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica w sprawie dofinansowania udziału Stanisława 

i Agnieszki Smaliszów w międzynarodowych targach produktów i żywności „EKOGALA” 

w Jasionce k/Rzeszowa. Naczelnik zaproponował, aby dofinansować wydarzenie kwotą 500 

zł z przeznaczeniem na zakup produktów, aranżacje stoiska oraz transport. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku: 

  Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0. 



 
 

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności 

Lokalnej w Gminie Pysznica i postanowił dofinansować udział Stanisława i Agnieszki Smaliszów 

w międzynarodowych targach produktów i żywności „EKOGALA” w Jasionce k/Rzeszowa kwotą 

500 zł. 

   

Ad. 22. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli o współorganizację oraz współudział 

finansowy w Konferencji „Stalowa Wola dla biznesu”. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezydenta Miasta Stalowa 

Wola Lucjusza Nadbereżnego o współorganizację Konferencji „Stalowa Wola dla biznesu”. 

Naczelnik zaproponował, aby dofinansować w/w przedsięwzięcie kwotą 500 zł 

z przeznaczeniem na catering oraz objąć wydarzenie patronatem honorowym. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku: 

  Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0. 

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezydenta Miasta Stalowej Woli i postanowił 

przyznać kwotę 500 zł z przeznaczeniem na catering oraz postanowił objąć wydarzenie 

patronatem honorowym. 

 

Ad. 23. Projekt uchwały w sprawie opublikowania ogłoszenia o utracie mocy ogłoszenia 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. 

oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego opublikowanego w dniu 18.05.2016 r. 

  Kierownik Wydziału PKZ Katarzyna Wieprzęć 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, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/644/2016 w sprawie opublikowania ogłoszenia 

o utracie mocy ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. 

oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. o zamiarze 

bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego opublikowanego w dniu 18.05.2016 r. 

 



 
 

Ad. 24. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

  Inspektor w Wydziale OZK Kamil Kuśmider przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

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

 Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/645/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

 

Ad. 25. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad 

XXII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

powiatu stalowowolskiego na 2016 rok. 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. 

3. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2030. 

4. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji. 

5. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

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

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

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu przyjął wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku 

obrad XXII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. 

3. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2030. 

4. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji. 

5. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie delegowania radnych do składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 



 
 

 

Ad. 26. Przyjęcie protokołów Nr 117/2016 z dnia 01 listopada 2016 r. oraz Nr 118/2016 

z dnia 10 listopada. 

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

z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie. 

Głosy: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Protokoły Nr 117/2016 oraz Nr 118/2016 zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 27. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła dwa wnioski Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli o dofinansowanie Aparatu USG i dwóch respiratorów 

dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz o przyznanie środków finansowych 

na szkolenia dla personelu medycznego Szpitala. Starosta powiedział, że jeżeli chodzi o OIOM to 

nie są planowane zakupy dla tego Oddziału, ponieważ w roku 2017 będzie możliwość 

pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na złożenie projektu na kompleksową 

przebudowę, rozbudowę i doposażenie Oddziału. Natomiast, jeżeli chodzi o szkolenia personelu 

medycznego Starosta stwierdził, że w 2016 roku nie ma możliwości pokrycia kosztów szkoleń 

specjalistycznych dla personelu medycznego z budżetu powiatu w wysokości wnioskowanej 

kwoty. Ewentualne rozmowy w tym temacie można podjąć w roku 2017.  

 

Ad. 28. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 119. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


