
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.2.1.2017.KS/3 

 

Protokół Nr 130/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1105 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 PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone osoby: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy 

ul. R. Dmowskiego 8. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 im. T. Kościuszki o wsparcie finansowe II Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

pn. „Dziecięce Kolędowanie”. 

8. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 

straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 



 
 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

9. Projekt uchwały w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży 

i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach 

rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. 

10. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 

na rok 2017. 

12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu 

stalowowolskiego. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 05 stycznia 2017 roku.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Porządek obrad: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 130. 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 przedstawionego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną 

w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

w wysokości 99% od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8 na rok 

budżetowy 2017. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 



 
 

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

głosowanie.  

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

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/689/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną 

w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dla Małej 

Gastronomii „Żaczek” Renata Brożek, ul. 1 Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, na okres 

od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. (średnio 100 godzin w miesiącu), w celu prowadzenia 

działalności gastronomiczno – handlowej tj. sklepiku szkolnego. Odpłatność w wysokości 516,60 zł 

netto miesięcznie. W okresach przerw w zajęciach edukacyjnych nie krótszych niż 7 dni ustala się 

zmniejszenie czynszu w wysokości 50 % (258,30 zł netto). 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/690/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5-6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli oraz Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekty uchwał. Naczelnik zaproponowała, aby 

powiatowym służbom i inspekcjom wynajmować salę za 100 zł rocznie. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zwrócił uwagę, że kwoty za wynajem nie są przyznawane w oparciu o jednolite kryteria. 

Wicestarosta zaproponował, opracowanie regulaminu, w którym wskazane zostałyby podmioty 

prowadzące działalność niekomercyjną mogące skorzystać z wynajęcia na preferencyjnych 

warunkach oraz podmioty komercyjne, dla których wynajęcie odbywałoby się na zasadach 

ogólnych. Starosta Janusz Zarzeczny poparł propozycję Wicestarosty i zalecił stworzenie 

w porozumieniu z dyrektorami szkół projektu regulaminu, o ujednoliceniu opłat za korzystanie 

z sal gimnastycznych w szkołach prowadzonych przez Powiat oraz przedstawienie go Zarządowi 

do końca stycznia 2017 roku. Zaproponował również, aby opłaty wynosiły: 10 zł netto/godz. – 

wynajęcia dla podmiotów prowadzących działalność niekomercyjną oraz 60 zł netto/godz. – 

wynajęcia dla podmiotów prowadzących działalność komercyjną. Członkowie Zarządu uznali 



 
 

w porozumieniu, że zarówno projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, jak i projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli zostaną ponownie rozpatrzone po przyjęciu przez Zarząd regulaminu opłat 

za wynajem.  

 

Ad. 7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 im. T. Kościuszki o wsparcie finansowe II Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek pn. „Dziecięce Kolędowanie”. 

   Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił wniosek oraz zaproponował, aby dofinansować 

kwotą 300 zł II Festiwal Kolęd i Pastorałek z przeznaczeniem na nagrody. 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 pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 im. T. Kościuszki i postanowił 

przyznać kwotę 300 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników II Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

pn. „Dziecięce Kolędowanie”. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. 

   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.  

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

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/691/2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży 

i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach 

rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. 

 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.  

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



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/692/2017 w sprawie przekazania powiatowym jednostkom 

organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 

jednostki. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

 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.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/693/2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2017. 

  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.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/694/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2017. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku 

bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu 

stalowowolskiego. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Kwota kredytu miałaby wynieść 

3 000 000 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/695/2017 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego 

kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu powiatu stalowowolskiego. 

Po zakończonym głosowaniu salę obrad opuścił członek Zarządu Alfred Rzegocki. Od tego momentu w obradach 

brało udział 3 członków Zarządu.  

 



 
 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 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.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/696/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok.  

 

Ad. 14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 05 stycznia 2017 roku.  

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

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

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

Protokół nr 129/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 130. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  


