
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.56.1.2016.KS/3 

Protokół Nr 125/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1115, zakończenie o godz. 1150 

 

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,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Podinspektor w Wydziale OZK Philipp Zalewski.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie 

realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie.  

4. Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki o nr ew. 1958/13 obręb 

3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji deszczowej. 

6. Zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o użyczeniu (bezpłatnym) hali sportowej. 

7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie Powiatu Stalowowolskiego do udziału 

w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 



 
 

8. Wniosek Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych o obniżenie opłaty 

za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej dla zawodnika ZKS „STAL”.  

9. Wniosek Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Stalowej Woli w sprawie 

pokrycia kosztów przejazdu siatkarzy Klubu na Gwiazdkowy Międzynarodowy Festiwal Piłki 

Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Lublinie. 

10. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim 

organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.  

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

12. Przyjęcie protokołów Nr 123/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. oraz Nr 124/2016 z dnia 

12 grudnia 2016 r. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 125. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

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

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert 

w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

W trakcie omawiania wniosku grono Członków Zarządu opuścił Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił treść ogłoszenia konkursu na składanie ofert 

w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Dyrektor poinformował, że termin składania ofert upłynie 4 stycznia 2017 r. o godzinie 

8.00. Starosta zapytał, kto do tej pory realizował projekt. Dyrektor PCPR Tomasz Brymora 

odpowiedział, że SOWiIK. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie. 

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



 
 

Zarząd Powiatu przyjął treść ogłoszenia o konkursie na składanie ofert w sprawie realizacji 

rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

oraz wyraził zgodę na jego opublikowanie.  

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ 

o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej dla Centrum Szkoleń i Rekrutacji, w dniu 17.11.2016 r. 

(jednorazowo 7 godzin) w celu przeprowadzenia warsztatów psychologicznych dla uczestników 

projektu realizowanego na zlecenie OHP. Odpłatność jednorazowa – 105 zł (15zł/h). Starosta 

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

zawiadomienia. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki 

o nr ew. 1958/13 obręb 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji deszczowej. 

W trakcie omawiania projektu uchwały do grona radnych dołączył Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wejście w teren działki o nr ew. 1958/13 obręb 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy 

odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Poniatowskiego 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 -4, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 125/669/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 

działki o nr ew. 1958/13 obręb 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji deszczowej. 

 

Ad. 6. Zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o użyczeniu (bezpłatnym) hali sportowej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora o użyczeniu 

(bezpłatnym) hali sportowej o powierzchni 1 104 m2 dla Akademii Piłkarskiej w dniu 18.12.2016 r. 

(jednorazowo 1 godzina) w celu organizacji spotkania z Mikołajem dla zawodników trenujących 

w Akademii Piłkarskiej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o użyczeniu (bezpłatnym) hali 

sportowej. 

 



 
 

Ad. 7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie Powiatu Stalowowolskiego 

do udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Chęć przystąpienia do programu 

zgłosiły: ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 oraz CEZ. Członkowie Zarządu wspólnie i w porozumieniu 

wyrazili zgodę na udział szkół w w/w programie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgody na zgłoszenie Powiatu Stalowowolskiego do udziału 

w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 

 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt 

tj. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 201/1163/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie dla osób niebędących wychowankami Bursy 

Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli oraz terminu 

i sposobu ich wnoszenia. Starosta zapytał, czy Członkowi Zarządu mają pytania lub uwagi 

do wprowadzenia do porządku obrad w/w punktu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 201/1163/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie dla osób niebędących wychowankami Bursy 

Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli oraz terminu 

i sposobu ich wnoszenia został wprowadzony do porządku obrad, jako punkt 8. W związku z powyższą 

zmianą kolejne punkty ulegają przesunięciu o jeden. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 201/1163/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie dla osób niebędących 

wychowankami Bursy Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych 

w Stalowej Woli oraz terminu i sposobu ich wnoszenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby do obecnie obowiązującej Uchwały 

Nr 201/1163/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki 

i zakwaterowanie dla osób niebędących wychowankami Bursy Międzyszkolnej w Zespole Placówek 

Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli oraz terminu i sposobu ich wnoszenia dodać w §1 

punkt 2 w brzmieniu: „2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Stalowowolskiego może 

ustalić inną opłatę za zakwaterowanie od osoby za dobę”. Starosta zapytał, czy Członkowie Zarządu 



 
 

mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionej zmiany. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 125/670/2016 zmieniającej Uchwałę Nr 201/1163/2014 z dnia 

9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie dla osób 

niebędących wychowankami Bursy Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo – 

Wychowawczych w Stalowej Woli oraz terminu i sposobu ich wnoszenia. 

 

Ad. 9. Wniosek Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych o obniżenie opłaty 

za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej dla zawodnika ZKS „STAL”.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby obniżyć opłatę za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej dla zawodnika ZKS 

„STAL” do 10 zł za dobę. Starosta zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi 

do przedstawionego wniosku. Propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych i postanowił obniżyć opłatę za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej dla 

zawodnika ZKS „STAL” do 10 zł za dobę.  

 

Ad. 10. Wniosek Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Stalowej Woli 

w sprawie pokrycia kosztów przejazdu siatkarzy Klubu na Gwiazdkowy Międzynarodowy 

Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Lublinie. 

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

koszty przejazdu siatkarzy Klubu na Gwiazdkowy Międzynarodowy Festiwal Piłki Siatkowej 

Dziewcząt i Chłopców w Lublinie kwotą 600 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku. Innych propozycji i uwag 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” 

w Stalowej Woli i postanowił przyznać kwotę 600 zł na dofinansowanie kosztów przejazdu siatkarzy 

Klubu na Gwiazdkowy Międzynarodowy Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Lublinie 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 

Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku 

publicznego.  



 
 

Podinspektor w Wydziale OZK Philipp Zalewski przedstawił rozstrzygnięcie otwartego konkursu 

ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 

Stalowowolskim organizacjom pozarządowym tj.: Lubelskiemu Ośrodkowi Samopomocy. 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: Punkt Nr 3 Stalowa Wola, Bojanów, Zaleszany, 

Radomyśl nad Sanem oraz Punkt Nr 4 Stalowa Wola, Pysznica, Zaklików. 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 125/671/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 

Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Skarbnik powiedziała, że nie ma 

jeszcze z dwóch jednostek oświatowych informacji, ile będą kosztować godziny nadliczbowe 

za miesiąc grudzień nauczycieli mianowanych, bo tylko na tym stopniu po wypłacie nie ma 

zrealizowanego wynagrodzenia wymaganego ustawą. Skarbnik stwierdziła, że brakuje ok 50 tys. 

zł, co oznacza, że w roku 2017 trzeba by było wypłacić ok. 450 zł od os. Skarbnik zarekomendowała, 

aby dyrektorzy szkół otrzymali informację, że decyzją Zarządu należy wypłacić godziny 

nadliczbowe za miesiąc grudzień. Skarbnik stwierdziła, że byłoby to bardziej komfortowe 

rozwiązanie, bo nie trzeba by było dopłacać w przyszłym roku. Członkowie Zarządu stwierdzili 

wspólnie i w porozumieniu, że wyrażają zgodę na takie rozwiązanie. 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 125/672/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 13. Przyjęcie protokołów Nr 123/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. oraz Nr 124/2016 z dnia 

12 grudnia 2016 r. 

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

do przedstawionych protokołów. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokoły Nr 123/2016 oraz 124/2016 zostały przyjęte jednogłośnie.  

 



 
 

Ad. 14. Wolne wnioski. 

W trakcie przedstawiania wolnych wniosków salę obrad opuścił Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła złożone oferty 4 banków na obsługę emisji 

obligacji. Skarbnik zaproponowała, aby ponownie banki miały możliwość korekt do wcześniej 

przedstawionych propozycji. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby banki miały 

możliwość złożenia korekt do poniedziałku do godziny 15.30. Starosta zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają inne propozycje. Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zdecydował, aby do dnia 19.12.2016 r. do godziny 15.30 banki miały możliwość 

korekt do przedstawionych propozycji.  

 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk zaproponował, aby wyznaczyć osoby do składu komisji 

opiniującej wnioski do harmonogramu imprez sportowych oraz imprez kulturalnych. Starosta 

zaproponował, aby do komisji opiniującej wnioski, które mają się znaleźć w harmonogramie imprez 

kulturalnych w 2017 r. wyznaczyć osoby w następującym składzie:  

1.Lila Wojciak – Główny Specjalista w Wydziale PKZ, 

2. Andrzej Gargaś – radny Powiatu Stalowowolskiego, 

3. Tomasz Wosk – Naczelnik Wydziału PKZ, 

4. Ewelina Gul – Asystent w Wydziale PKZ.  

 

Zaś do komisji opiniującej wnioski do harmonogramu imprez sportowych wyznaczyć osoby 

w składzie:  

1.Lila Wojciak – Główny Specjalista w Wydziale PKZ, 

2. Alfred Rzegocki – radny Powiatu Stalowowolskiego, 

3. Tomasz Wosk – Naczelnik Wydziału PKZ, 

4. Ewelina Gul – Asystent w Wydziale PKZ.  

Zarząd Powiatu wspólnie i w porozumieniu wyraził zgodę na powyższe rozwiązanie. 

Na tym dyskusję zakończono.  

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 125. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


