
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.4.1.2017.KS/4 

 

Protokół Nr 132/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 26 stycznia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.50 zakończenie o godz. 12.25 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk.  

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej o zawarciu porozumienia 

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

5. 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. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pawła Ciołkosza Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

7. Wniosek Pana Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu przez Powiat książek jego autorstwa 

pt. „Światło w mroku” i „Człowieczy los”. 

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



 
 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2017 roku. 

10. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego UZP 131/708/2017 

z 19 stycznia 2017 roku. 

11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2030.  

12. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do porządku 

obrad XXV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego zaplanowanej na dzień 30 stycznia 2017 r.: 

a) projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

b) projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030.  

13. Przyjęcie protokołu nr 131/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2017 roku. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 132. 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 proponowanego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Zawiadomienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej o zawarciu porozumienia 

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli o zawarciu porozumienia z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnienia 

uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy o systemie oświaty. Porozumienie określa zasady 



 
 

funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz udzielania świadczeń przez pielęgniarkę 

szkolną. W ramach porozumienia CEZ udostępnia gabinet profilaktyki zdrowotnej 

o powierzchni 14,40 m2 wraz z wyposażeniem. 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 Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej o zawarciu 

porozumienia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały dla Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji, w dniach od 17.01.2017 r. do 27.01.2017 r. (od poniedziałku do piątku po 3,5 

godz. dziennie), w celu przeprowadzenia zajęć z młodzieżą ze szkół stalowowolskich biorących 

udział w półkolonii zimowej. Odpłatność za wynajem 246,00 zł brutto za cały okres umowy 

(7,80 zł za godzinę). 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 132/709/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. 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, wstrzymujące -0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 132/710/2017 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. 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pawła Ciołkosza Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały dla Pawła Ciołkosza 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej 



 
 

Woli do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec 

jutro” w ramach Programu Erasmus+,Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji - Mobilność osób 

uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego oraz do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawach dotyczących w/w projektu. 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 132/711/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

Pawła Ciołkosza Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Wniosek Pana Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu przez Powiat książek jego 

autorstwa pt. „Światło w mroku” i „Człowieczy los”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby zakupić po 5 egzemplarzy pozycji: „Światło w mroku” oraz „Człowieczy los”. 

Łącznie 10 sztuk (25 zł/szt) oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają propozycje lub uwagi 

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Mirosława Osowskiego i postanowił zakupić 

10 książek jego autorstwa pt. „Światło w mroku” (5 szt.) i „Człowieczy los” (5 szt.). Koszt – 250 zł 

(25 zł/szt.). Rozliczenie zadania – Harmonogram Imprez Kulturalnych na 2017 r. – poz. 18 zakup 

wydawnictw promocyjnych.  

 

Ad. 8. 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 132/712/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2017 roku. 



 
 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w 2017 w wysokości 36 800,- zł na dofinansowanie zadań 

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym dla: 

1. Gminy Radomyśl nad Sanem w wysokości 5 300,-. 

2. Gminy Stalowa Wola w wysokości 24 500,-. 

3. Gminy Zaklików w wysokości 4 000,-. 

4. Gminy Zaleszany w wysokości 3 000,-. 

  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 132/713/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

 

Ad. 10. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego UZP 131/708/2017 

z 19 stycznia 2017 roku. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła Autopoprawki. 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 przyjął Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego UZP 

131/708/2017 z 19 stycznia 2017 roku. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2030.  

 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 132/714/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 



 
 

 

Ad. 12. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego zaplanowanej na dzień 

30 stycznia 2017 r.: 

a)  projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

b) projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

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

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

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

 Wniosek do Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 13. Przyjęcie protokołu nr 131/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 

2017 roku. 

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

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

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

 Protokół nr 131/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 14. Wolne wnioski. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk zaproponował, aby ponownie rozpatrzyć wniosek 

Agencji Reklamowej „NADO” przedstawiany na 129. posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 05 

stycznia 2017 i zaproponował, aby zwiększyć dofinansowanie na organizację Plebiscytu 

Sportowego o kwotę 1500 zł. Zarząd Powiatu wspólnie i w porozumieniu wyrazili zgodę na 

zwiększenie dofinansowania. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

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

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 132. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


