
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.6.1.2017.KS/3 

Protokół Nr 134/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 08 lutego 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 8.20 zakończenie o godz. 8.35 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

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

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 134. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad, jako 

punktu 3. Wniosku Prezydenta Miasta Stalowa Wola o zawarcie partnerstwa oraz wsparcie 

finansowe w kosztach realizacji projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego 

poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi 

terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”. 



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi porządku obrad 

wraz z dodatkowym punktem? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

W związku z dodatkowym punktem kolejne ulegają przesunięciu o jeden. Po zmianie porządek 

obrad przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowa Wola o zawarcie partnerstwa oraz wsparcie finansowe 

w kosztach realizacji projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego 

poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami 

inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”. 

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

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

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 3. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowa Wola o zawarcie partnerstwa oraz wsparcie 

finansowe w kosztach realizacji projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego 

poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi 

terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Prezydenta Miasta Stalowa Wola z prośbą 

o zawarcie partnerstwa w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa lokalnego układu 

komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie 

z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”. Dodatkowo, 

Prezydent zwraca się również z prośbą o partycypację finansową Powiatu Stalowowolskiego 

w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 tys. zł. oraz doradztwo w opracowaniu organizacji 

ruchu na nowej drodze. 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 Prezydenta Miasta Stalowa Wola i zdecydował 

o zawarciu partnerstwa oraz o dofinansowaniu w kwocie 50 tys. zł. projektu pn. „Poprawa lokalnego 

układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie 

z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”. 

 



 
 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 134/724/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  

 

Ad. 5. 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące - 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 134/725/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok.  

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 134. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


