
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.9.1.2017.KS/4 

 

Protokół Nr 137/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 20 lutego 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 8.00 zakończenie o godz. 9.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę sal 

gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

6. Zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o wynajęciu sali lekcyjnej w budynku CKUiODiDZ. 



 
 

7. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli o zamiarze 

wynajęcia hali sportowej i sali gimnastycznej w budynku ZSO. 

8. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o zamiarze 

wynajęcia sali do ćwiczeń w budynku ZSP Nr 2. 

9. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o zmianie 

odpłatność miesięcznej za wynajem pomieszczenia użytkowego. 

10. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli 

o wynajęciu sali lekcyjnej w budynku ZSP Nr 3. 

11. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

12. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

13. Projekty uchwał w sprawie:  

1. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, 

2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

14. Projekty uchwał w sprawie: 

1. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, 

2. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

15. Wniosek dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Powiat Stalowowolski stawia 

na zawodowców” o przyznanie środków na wynagrodzenie nauczycieli koordynujących pracę 

biura projektu ze szkołami. 

16. Informacja dotycząca udziału szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

w ogólnopolskim programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY. 

17. Wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

międzypowiatowego konkursu pn. „Polszczyzna bez tajemnic – Ile wiesz o swoim języku”. 

18. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na ponowne zatrudnienie nauczycieli wychowania fizycznego: Pawła Głaza i Roberta 

Bołotiucha na stanowiskach lokalnych animatorów sportu na obiekcie „Orlik ” w 2017roku. 



 
 

19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie Pana Krzysztofa Momota na stanowisku 

trenera środowiskowego – animatora sportu na obiekcie „Orlik ” w 2017 roku. 

20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie Pana Jacka Partyki 

na stanowisku trenera środowiskowego – animatora sportu na obiekcie „Orlik” w 2017 roku.  

21. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016 r. 

22. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016. 

23. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup 

sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku. 

24. Przyjęcie protokołów nr 135/2017 z dnia 09 lutego 2017 r. oraz nr 136/2017 z dnia 13 lutego 

2017 roku.  

25. Wolne wnioski. 

26. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 137. 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. Projekt uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę sal 

gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydował, aby zostały podjęte działania w sprawie opracowania projektu 

uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę sal lekcyjnych, 

korytarzy oraz innych pomieszczeń użytkowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 



 
 

czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/744/2017 w sprawie ustalenia minimalnych opłat 

za wynajem lub dzierżawę sal gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

 

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

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej Woli, na okres od 21.02.2017 r. do 19.06.2017 r. (37 godzin 

w miesiącu), w celu prowadzenia zająć wychowania fizycznego dla studentów. Odpłatność 

w wysokości 740,00 zł netto miesięcznie (20,00 zł netto za godzinę). Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/745/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali lekcyjnej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

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

na wynajem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Ośrodka Szkolenia INNOWACJA s.c. Waldemar 

Bielica, Norbert Typiak Stalowa Wola ul. Hutnicza 12, na okres od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r. 

w celu przeprowadzenia szkolenia operatorów maszyn budowlanych. Odpłatność jednorazowa 

w wysokości 500,00 zł netto. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/746/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali 

lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 



 
 

Ad. 6. Zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o wynajęciu sali lekcyjnej w budynku 

CKUiODiDZ. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o wynajęciu sali lekcyjnej 

w budynku CKUiODiDZ w dniu 23.02.2017 r. (5 godz. za cały okres umowy) dla Centrum 

Doskonalenia Kadr Oświatowych Nowator s.c., ul. Kozielska 52, 44-100 Gliwice, w celu 

przeprowadzenia szkolenia „Obsługa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej” dla 

dyrektorów i pracowników administracyjnych placówek oświatowych. Odpłatność za cały okres 

umowy 125,00 zł netto (25,00 zł za godz.). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie jednogłośnie.  

 

Ad. 7. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli 

o zamiarze wynajęcia hali sportowej i sali gimnastycznej w budynku ZSO. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o zamiarze wynajęcia hali 

sportowej i sali gimnastycznej w budynku ZSO, ul. Staszica 5, 37- 450 Stalowa Wola, dla dwóch 

podmiotów: 

- Szkoła Tańca „MERENGUE” Michał Litewka Stalowa Wola - wynajem hali sportowej 

o powierzchni 1104 m2 w dniu 18.02.2017 r. (10 godzin) w celu zorganizowania 

Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Miasta Stalowej Woli. Odpłatność 

w wysokości 1 000,00 zł netto za cały okres umowy (100,00 zł netto za godz.). 

- Marek Stachyra, ul. Jana Lisa 16, 20-834 Lublin – wynajem sali gimnastycznej o powierzchni 

180 m2 na okres od 21.02.2017 r. do 30.03.2017 r. (8,5 godziny w miesiącu) w celu prowadzenia 

zajęć rekreacyjno- sportowych. Odpłatność w wysokości 207,32 zł netto miesięcznie (24,39 zł 

netto za godzinę).  

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

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie jednogłośnie.  

 

Ad. 8. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

o zamiarze wynajęcia sali do ćwiczeń w budynku ZSP Nr 2. 



 
 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o zamiarze wynajęcia sali 

do ćwiczeń w budynku ZSP Nr 2, dla Stalowowolskiego Klubu Karate Kyoukushin „Bushido”, ul. 

Wojska Polskiego 4a, 37- 450 Stalowa Wola, w dniach od 01.02.2017 r. do 23.06.2017 r. (2 

godziny tygodniowo), w celu prowadzenia ćwiczeń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu powiatu stalowowolskiego. Odpłatność w wysokości 80,00 zł brutto miesięcznie (10,00 

zł brutto za godz.). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub 

pytania do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie jednogłośnie.  

 

Ad. 9. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

o zmianie odpłatność miesięcznej za wynajem pomieszczenia użytkowego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie zmiana dotyczy odpłatności 

za wynajem pomieszczenia dla Małej Gastronomii „ Żaczek” Renata Bożek. Podana poprzednio 

kwota netto za wynajem jest kwotą brutto i wynosi 516,60 zł miesięcznie (420,00 zł netto). 

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

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie jednogłośnie.  

 

Ad. 10. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli 

o wynajęciu sali lekcyjnej w budynku ZSP Nr 3. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o wynajęciu sali lekcyjnej 

w budynku ZSP Nr 3 dla Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń”, ul. Ściegiennego 20, 37-464 Stalowa 

Wola. Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” działając w ramach projektu pt. „Modelowanie 

kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” 

organizuje spotkanie pt.: ”Smaki Rozwadowa – kącik kulinarny – tradycje przy stole”. Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli współuczestniczy w organizacji tego spotkania. 

Odpłatność za cały okres umowy 80,00 zł netto (40,00 zł za godz.).Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego zawiadomienia? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie jednogłośnie.  

 



 
 

Ad. 11. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła decyzję. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

 

Ad. 12. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła decyzję. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 13. Projekty uchwał w sprawie:  

1. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, 

2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekty uchwał. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionych 

projektów? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/747/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17.  

2. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/748/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

 

 

 



 
 

Ad. 14. Projekty uchwał w sprawie: 

1. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, 

2. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekty uchwał. Członkowie Zarządu 

wspólnie i w porozumieniu zaproponowali, aby do składu komisji konkursowej zarówno 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, jak i stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15 wyznaczyć 

osoby w następującym składzie: 

1. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi – Grażyna Janik 

2. Wicestarosta Powiatu Stalowowolskiego - Mariusz Sołtys 

3. Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego – Andrzej Gargaś 

4. Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego – Ryszard Andres  

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do 

przedstawionych projektów? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/749/2017 w sprawie desygnowania przedstawicieli 

organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej 

Woli, ul. Hutnicza 17, 

 2. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/750/2017 w sprawie desygnowania przedstawicieli 

organu prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

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

ul. Polna 15. 

 

Ad. 15. Wniosek dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Powiat Stalowowolski 

stawia na zawodowców” o przyznanie środków na wynagrodzenie nauczycieli 

koordynujących pracę biura projektu ze szkołami. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Zarząd Powiatu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydował, aby spotkać się z osobami z Biura Projektów, celem omówienia 



 
 

szczegółów dotyczących projektu i rozpatrzyć wniosek na następnym posiedzeniu Zarządu. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do 

przedstawionego wniosku? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu zdecydował, aby wniosek dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców” o przyznanie środków na wynagrodzenie nauczycieli 

koordynujących pracę biura projektu ze szkołami został rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu. 

 

Ad. 16. Informacja dotycząca udziału szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

w ogólnopolskim programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła Informację. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej Informacji? Pytań i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie:  

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

Zarząd Powiatu przyjął Informację dotyczącą udziału szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski w ogólnopolskim programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY. 

 

Ad. 17. Wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

międzypowiatowego konkursu pn. „Polszczyzna bez tajemnic – Ile wiesz o swoim języku”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 2500 zł, z czego 800 zł przeznaczyć na ufundowanie nagrody 

Starosty Stalowowolskiego dla laureata I miejsca oraz 1700 na koszty wynagrodzenia dla prof. 

Andrzeja Markowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. 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 Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli 

i postanowił wesprzeć kwotą 2500 zł międzypowiatowy konkurs pn. „Polszczyzna bez tajemnic – Ile 

wiesz o swoim języku”. 

 

Ad. 18. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie nauczycieli wychowania fizycznego: Pawła Głaza 

i Roberta Bołotiucha na stanowiskach lokalnych animatorów sportu na obiekcie „Orlik” 

w 2017 roku. 



 
 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Pytań i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli i wyraził zgodę na ponowne zatrudnienie nauczycieli wychowania fizycznego: Pawła Głaza 

i Roberta Bołotiucha na stanowiskach lokalnych animatorów sportu na obiekcie „Orlik” w 2017 roku. 

 

Ad. 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 

w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie Pana Krzysztofa 

Momota na stanowisku trenera środowiskowego – animatora sportu na obiekcie „Orlik ” 

w 2017 roku. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Pytań i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli i wyraził zgodę na ponowne zatrudnienie Pana Krzysztofa Momota 

na stanowisku trenera środowiskowego – animatora sportu na obiekcie „Orlik ” w 2017 roku. 

 

Ad. 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie Pana 

Jacka Partyki na stanowisku trenera środowiskowego – animatora sportu na obiekcie 

„Orlik” w 2017 roku.  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Pytań i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli i wyraził zgodę na ponowne zatrudnienie Pana Jacka 

Partyki na stanowisku trenera środowiskowego – animatora sportu na obiekcie „Orlik” w 2017 roku.  

 

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

w roku 2016 r. 



 
 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/751/2017 w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym 

i prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

w roku 2016 r. 

 

Ad. 22. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/752/2017 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016. 

 

Ad. 23. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych 

na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 137/753/2017 w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów 

finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku. 

 

Ad. 24. Przyjęcie protokołów nr 135/2017 z dnia 09 lutego 2017 r. oraz nr 136/2017 z dnia 

13 lutego 2017 roku.  

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

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

za przyjęciem protokołów. 

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

Zarząd Powiatu przyjął protokoły jednogłośnie.  

 

Ad. 25. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  



 
 

Ad. 26. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 137. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


