
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.6.1.2017.KS/3 

Protokół Nr 135/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 09 lutego 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.15 zakończenie o godz. 12.50 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone osoby: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

Proponowany 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 dla organizacji 

pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych.  

4. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.  

5. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. „Warsztaty ekologiczno – historyczne – Przyroda i historia 

Wielkopolski”. 



 
 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej 

budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni 

użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal gimnastycznych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni korytarza 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni 

użytkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Placówek 

Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi wejściowych w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola 

projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej 

stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy 

ul. COP w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

17. Wniosek właściciela szkoły Tańca Merengue w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

„Walentynkowego Turnieju Tańca Towarzyskiego” o Puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola. 

18. Wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich o wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz 

organizacji Święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.  

19. Wniosek Prezesa Zarządu Klubu Balonowego w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

„Międzynarodowych Zawodów Balonowych Stalowa Wola 2017”. 

20. Wniosek Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej Woli w sprawie 

przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania publicznego 

pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży, w ramach Licealiady, Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, w okresie 

od 10 października do 15 grudnia 2016 roku. 



 
 

21. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli. 

22. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

23. 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. 

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

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

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2017. 

26. Przyjęcie protokołów Nr 133/2017 z dnia 02 lutego 2017 r. oraz Nr 134/2017 z dnia 08 lutego 

2017 r.  

27. Wolne wnioski. 

28. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 135. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

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. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert dla 

organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących 

się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił treść ogłoszenia konkursu dla organizacji 

pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją 

osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł zostanie przeznaczone na:  

- 25 tys. zł – działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

- 25 tys. zł – wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 



 
 

 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 zaakceptował treść ogłoszenia oraz wyraził zgodę na jego publikację.  

  

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały oraz zwrócił się z prośbą 

o wyznaczenie dwóch członków Zarządu do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków 

finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby do Komisji wyznaczyć Wicestarostę Mariusza Sołtysa 

oraz Starostę Janusza Zarzecznego. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub uwagi do przedstawionego projektu? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 135/726/2017 w sprawie powołania członków Komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

 

Ad. 5. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Warsztaty ekologiczno – historyczne – 

Przyroda i historia Wielkopolski”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby kwota dofinansowania usługi transportowej wyniosła 2000 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie 

i postanowił dofinansować kwotą 2000 zakup usługi transportowej dla zadania pn. „Warsztaty 

ekologiczno – historyczne – Przyroda i historia Wielkopolski”. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 

zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

1 w Stalowej Woli. 



 
 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody 

na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w budynku Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 

na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na cele budowlane oraz przebudowę, rozbudowę 

i zabudowę w zakresie niezbędnym do realizacji planowanego przez Muzeum projektu 

inwestycyjnego. Odpłatność za wynajem 123,00 zł brutto za cały okres umowy. Starosta Janusz 

Zarzeczny wyraził opinię, iż należy rozważyć, przekazanie budynku Gminie Stalowa Wola 

po okresie wynajmu. 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 135/727/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni 

użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wynajęcia pomieszczeń 

i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla: 

1. BUsport – Marek Butryn - Część powierzchni użytkowej ok. 1 m2 w holu budynku pod 

automat z gorącymi napojami od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. - 147,60 zł brutto miesięcznie 

- oddanie w najem 

2. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli - Lokal medyczny o powierzchni 

18,20 m2 od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 2 godz. w tygodniu: poniedziałek 1 godz. czwartek 

1 godz. -184,50 zł brutto miesięcznie - oddanie w najem. 

3. „ART-CAFE” Sp. z o.o. Witold Szafran - Cześć powierzchni użytkowej ok.2 m2 w holu 

na parterze budynku pod automat z gorącymi i zimnymi napojami oraz artykułami 

spożywczymi od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. - 209,10 zł brutto miesięcznie (od lutego 

do czerwca oraz od września do grudnia) 36,90 zł brutto miesięcznie (w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec, 

sierpień) - oddanie w najem. 

4. Wash Serwis Dorota i Artur Szczupak Sp.j. - Pomieszczenie gospodarcze w warsztatach 

szkolnych o powierzchni 80 m2 – magazyn środków czystości od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 

r. - 246,00 zł brutto miesięcznie - oddanie w najem. 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 135/728/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

      

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal gimnastycznych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody 

na wynajęcie sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla:  

1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-

959 Rzeszów - duża sala gimnastyczna - od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r. - 6 godz. w tygodniu 

- 40,00 zł x 114 godz. - 4 560,00 zł netto (5 608,80 zł brutto za cały okres umowy) - oddanie 

w najem. 

2. Zakładowy Klub Sportowy „STAL”, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola - duża sala 

gimnastyczna - od 09.01.2017 r. do15.03.2017 r. - 4 godz. w tygodniu 10,00 zł x 38 godz.- 

380,00 zł netto (467,40 zł brutto za cały okres umowy) - oddanie w najem. 

3. Międzyszkolny Klub Sportowy Ring Sikorski Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17, 37-450 

Stalowa Wola - mała sala gimnastyczna - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - 9 godz. w tygodniu 

4,5 godz. w okresie wakacji 100,00 zł netto (123,00 zł brutto za cały okres umowy) - oddanie 

w najem. 

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 135/729/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sal 

gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. 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 dla Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Stalowej Woli, na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (kilka godzin 

w tygodniu), w celu prowadzenia działalności związkowej. Odpłatność w wysokości 12,30 zł brutto 

miesięcznie. 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 135/730/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

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

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni 

korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie części powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej 

Woli dla BUsport Marek Butryn, na okres od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r., w celu umieszczenia 

automatu na napoje. Odpłatność w wysokości 110,70 zł brutto miesięcznie. 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 135/731/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części 

powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. 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 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla 

Stowarzyszenia Sportowego „Miasto Sportu”, ul. Krzywa 59, 37-450 Stalowa Wola na okres 

od 07.01.2017 r. do 12.03.2017 r. (60 godz. przez cały okres umowy), w celu organizacji turnieju 

w ZSP Nr 3, objętego patronatem Starosty Stalowowolskiego. Odpłatność za cały okres umowy 

wynosi 1 254,60 zł brutto. 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 135/732/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń 

i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli dla:  



 
 

1. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli - Pracownia komputerowa o pow. 61 m2 – 

od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r. - 20 godz. - 100,00 zł netto (123,00 zł brutto) - oddanie 

w najem 

2. Pan Walawander Ryszard - Pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,5 m2 - od 01.01.2017 r. 

do 31.08.2017 r. - cały miesiąc - 40,00 zł netto (49,20 zł brutto) - oddanie w najem. 

3. BUsport Marek Butryn - Powierzchnia użytkowa ok. 1 m2 na korytarzu pod automat 

vendingowy - od 01.01.2017 r. do 30.06.2019 r. - 168 godz. - 75,00 zł netto (92,25 zł brutto), 

w okresie wakacji tj. lipiec, sierpień 10 zł brutto miesięcznie - oddanie w najem. 

4. Rin Serwis Andrzej Wilusz - Powierzchnia użytkowa ok. 1 m2 na korytarzu instalacja 

kserokopiarki samoobsługowej - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - 168 godz. - 75,00 zł netto 

(92,25 zł brutto), w okresie wakacji tj. lipiec, sierpień 10 zł brutto miesięcznie - oddanie 

w najem 

5. Pan Zajączkowski Józef - sklepik szkolny o pow. 68,11 m2 od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. -

168 godz. - 250,00 zł netto (307,50 zł brutto + koszt zużycia energii elektrycznej), w okresie 

wakacji tj. lipiec, sierpień- 30 zł brutto – oddanie w najem. 

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 135/733/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie pomieszczeń i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli dla:  

1. Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „Sparta” w Stalowej Woli - sala gimnastyczna 180 

m2 -od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r. - 16 godz. (10 zł/godz. brutto) - 130,08 zł netto (160,00 zł 

brutto) - oddanie w najem. 

2. Pracownicy szkoły ZSO Stalowa Wola, Pan Jerzy Strugalski - hala sportowa 1 104 m2 - 

od 01.02.2017 r. do 31.12.2019 r. - 6 godz. Jednorazowa odpłatność roczna 100,00 zł brutto - 

oddanie w najem. 

3. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. KEN 

w Stalowej Woli - pomieszczenie o pow. 8 m2 od 01.02.2017 r. - do 31.08.2019 r. Sporadycznie 

wg. potrzeb. Jednorazowa odpłatność roczna 10,00 zł brutto - oddanie w najem 



 
 

4. ZKS „STAL” Stalowa Wola - hala sportowa 1 104 m2 - od 01.02.2017 r. do 15.03.2017 r. 

18 godz. (10,00 zł/ godz. brutto) 146,34 zł netto (180,00 zł brutto) - Oddanie w najem  

5. Katolicki Klub Sportowy Viktoria przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej 

Woli - hala sportowa 1 104 m2 - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r. - 19 godz. (10,00 zł/godz. 

brutto) 154,47 zł netto (190,00 zł brutto) - oddanie w najem. 

6. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej - hala sportowa 1 104 m2 - od 01.02.2017 r. 

do 31.12.2017 r. - 8 godz. + okazjonalne okoliczności 100,00 zł brutto za cały okres wynajmu - 

oddanie w najem. 

7. Pani Serwońska Maria - część aerobowa siłowni o pow. 22 m2 -od 01.02.2017 r. 

do 30.04.2017 r. - 6,5 godz. (30,75 zł/godz. brutto) - 162,50 zł netto (199,88 zł brutto) - oddanie 

w najem. 

8. Zespół Szkół Społecznych Nr 1 im. Armii Krajowej - sala gimnastyczna mała 180 m2 - 

od 01.02.2017 r. do 28.04.2017 r. - 12 godz. (45,00 zł/godz. brutto) - 439,02 zł netto (540,00 zł 

brutto) - oddanie w najem. 

9. Firma Handlowo – Usługowa Janusz Sobótka - sala gimnastyczna mała 180 m2 - 

od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. - 4 godz. (61,50 zł/godz. brutto) - 200,00 zł netto (246,00 zł 

brutto) - oddanie w najem. 

10. Akademia Piłkarska Stalowa Wola - hala sportowa 1 104 m2 od 01.02.2017 r. do 

30.06.2017 r. 13 godz. (20,91 zł/godz. brutto) 221,00 zł netto 271,83 zł brutto - oddanie w 

najem. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby wszystkie kwoty za wynajem były wyrażone 

w wartości netto. Dodatkowo, członkowie Zarządu ustalili kwoty za wynajem:  

- sale gimnastyczne do 200m2 – 20 zł netto,  

- sale od 200 m2- 500 m2 – 40 zł netto,  

- sale powyżej 500 m2 – 50 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 135/734/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczeń i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole 

Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli dla 

Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w celu prowadzenia działalności oświatowo – edukacyjnej 



 
 

na czas nieokreślony od 01.01.2017 r. Odpłatność w wysokości 319,80 zł brutto miesięcznie 

oraz opłata za centralne ogrzewanie w wysokości proporcjonalnej do zajmowanej powierzchni 

tj. 18,14 % miesięcznych kosztów poniesionych przez ZPO-W. 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 135/735/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli. 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi wejściowych 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

na wymianę drzwi wejściowych do sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora oraz pomieszczenia, 

w którym przechowywana jest dokumentacja uczniów. 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 135/736/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi 

wejściowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola 

projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi 

gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi 

położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych 

na realizację projektu. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa lokalnego układu 

komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie 

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

środków finansowych na realizację projektu w wysokości 50 tys. 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 135/737/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola 



 
 

projektu pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej 

stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP 

w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

 

Ad. 17. Wniosek właściciela szkoły Tańca Merengue w Stalowej Woli w sprawie wsparcia 

finansowego „Walentynkowego Turnieju Tańca Towarzyskiego” o Puchar Prezydenta 

Miasta Stalowa Wola. 

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

dofinansować imprezę kwotą 500 zł z przeznaczeniem na ufundowanie Pucharu Starosty 

Stalowowolskiego. 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 właściciela szkoły Tańca Merengue w Stalowej Woli 

i postanowił wesprzeć kwotą 500 zł „Walentynkowy Turniej Tańca Towarzyskiego” z przeznaczeniem 

na ufundowanie Pucharu Starosty Stalowowolskiego. 

 

Ad. 18. Wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich o wsparcie finansowe lub rzeczowe 

na rzecz organizacji Święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.  

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby dofinansować imprezę kwotą 400 zł. Starosta 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 i postanowił przeznaczyć kwotę 400 zł na organizację 

Święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 

 

Ad. 19. Wniosek Prezesa Zarządu Klubu Balonowego w Stalowej Woli w sprawie wsparcia 

finansowego „Międzynarodowych Zawodów Balonowych Stalowa Wola 2017”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby dofinansować „Międzynarodowe Zawody Balonowe Stalowa Wola 2017” kwotą 

2000 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie dla osób biorących udział w zawodach. 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 Prezesa Zarządu Klubu Balonowego w Stalowej Woli 

i postanowił wesprzeć finansowo kwotą 2000 zł „Międzynarodowe Zawody Balonowe Stalowa Wola 

2017”, z przeznaczeniem na zakwaterowanie dla uczestników Zawodów Balonowych. 

 

Ad. 20. Wniosek Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej Woli 

w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania 

publicznego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży, w ramach Licealiady Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej”, w okresie od 10 października do 15 grudnia 2016 roku. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił Sprawozdanie końcowe z realizacji 

powierzonego zadania publicznego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w ramach Licealiady Gimnazjady i Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej”. 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 Sprawozdanie końcowe z realizacji powierzonego zadania publicznego 

pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci 

i młodzieży, w ramach Licealiady Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, w okresie 

od 10 października do 15 grudnia 2016 roku. 

 

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli tj. w § 32. ust. 2: 

1. pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

"wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów  symbol KT III (1-9)" 

2. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

 "wieloosobowe stanowisko pracy ds. praw jazdy   symbol KT IV (1-5)" 

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 135/738/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 22. 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 135/739/2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć. 

 

Ad. 23. 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 135/740/2017 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. 24. 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 135/741/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok.  

 

Ad. 25. 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 135/742/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2017. 

 

Ad. 26. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego zaplanowanej na dzień 

15 lutego 2017 r.:  

a) projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia 

do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa lokalnego układu 

komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie 

połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej 

Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 27. Przyjęcie protokołów Nr 133/2017 z dnia 02 lutego 2017 r. oraz Nr 134/2017 z dnia 

08 lutego 2017 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu przyjął protokoły jednogłośnie. 

 

Ad. 28. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola 

o dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Piłkarski, który odbędzie się we Lwowie 

w dniach 13-16.02.2017 r. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przyznać kwotę 700 zł 

na dofinansowanie w/w wyjazdu. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

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

głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

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

Innych wniosków nie zgłoszono.  



 
 

 

Ad. 29. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 135. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


