
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.10.1.2017.KS/4 

 

Protokół Nr 138/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 23 lutego 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.05 zakończenie o godz. 12.05 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

 

Zaproszeni goście:  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora  

 Zastępca Dyrektora ZDP Adam Sikora 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na zakup suszarek do rąk.  

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu budżetu i zadań remontowo – modernizacyjnych 

na drogach powiatowych wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w roku 

2016. 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu 

Stalowowolskiego w roku 2017. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 



 
 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia technicznego 

w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli. 

9. Informacja dotycząca przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy 

nr IMP.272.2.5.2016 z dnia 06.06.2016 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa 

placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych 

przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”. 

10. Wniosek Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu usługi 

transportowej oraz nagród rzeczowych dla zadania pn. Konkurs fotograficzny dla 

przedszkolaków - „WIOSNA W OBIEKTYWIE”. 

11. Wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. „Zamek wśród zieleni – wycieczka do Łańcuta”. 

12. 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. 

13. Wniosek Podkarpackiego Oddziału Echa Dnia o ufundowanie nagrody dla zwycięzcy Plebiscytu 

na Miss i Mistera Studniówki 2017 z Powiatu Stalowowolskiego. 

14. Wniosek Dyrektora Automobilklubu w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego imprezy 

sportowej „Tylko dla Kobiet”. 

15. Wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Stalowej 

Woli o pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup nagród i dyplomów dla uczniów – 

finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz nauczycieli. 

16. Wniosek Prezesa Klubu Biegowego „FARTLEK GO” w Gorzycach w sprawie wsparcia 

finansowego I edycji Biegu o Puchar Leszka Bebło. 

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

18. Wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem o dotację na realizację inwestycji 

pn. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Rzeczycka”.  

19. Przyjęcie protokołu nr 137/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 127. 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. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup suszarek do rąk.  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek. Warsztat wnioskuje o wyrażenie zgody 

na zakup suszarek do rąk szt. 3 za łączną kwotę 2100,00 zł brutto. Kwota ta obejmuje plan WTZ 

przy MOPS w Stalowej Woli na 2017 r. 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 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej 

Woli i wyraził zgodę na zakup 3 sztuk suszarek do rąk za łączną kwotę 2100, 00 zł.  

 

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu budżetu i zadań remontowo – 

modernizacyjnych na drogach powiatowych wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli w roku 2016. 

 Zastępca Dyrektora ZDP Adam Sikora przedstawił Sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, jakie są szkody wyrządzone na drogach powiatowych po okresie zimowym? Zastępca 

odpowiedział, że droga w centrum miasta w Goliszowcu, jest w złym stanie technicznym. Starosta 

powiedział, że istnieje możliwość dofinansowania przez Nadleśnictwo Gościeradów kwotą 100 

tys. zł. remontu drogi na odcinku Józefów – Salomin. Starosta zalecił, aby Zarząd Dróg 

Powiatowych rozważył możliwość ewentualnego remontu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Tadeusz Samołyk stwierdził, że obecnie jest dobra pora na przeanalizowanie miejsc, które 

wymagają remontu ze względu np. na zapadnięcia w drogach czy wysokie pobocza. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

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

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

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji planu budżetu i zadań remontowo – 

modernizacyjnych na drogach powiatowych wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli w roku 2016. 

 



 
 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach 

powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2017. 

 Zastępca Dyrektora ZDP Adam Sikora przedstawił do zatwierdzenia przez Zarządu Powiatu plan 

realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-

modernizacyjnych na drogach Powiatu Stalowowolskiego w roku 2017. Starosta Janusz 

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

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

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 138/754/2017 w sprawie zatwierdzenia planu realizacji 

budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych 

na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2017. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 138/755/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli. 

 

Ad. 7. 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 

podmiotów: 

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Al. Jana Pawła II 27, 37-450 Stalowa 

Wola na okres od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (80 godz. przez cały okres umowy) w celu 

prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych. Odpłatność w wysokości 100,00 zł netto za cały 

okres umowy. 

- Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, 

ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola w terminach: 11-12.03.2017 r., 25-26.03.2017 r., 01-

02.04.2017 r. (sobota i niedziela- 36 godzin za cały okres umowy) w celu organizacji Turnieju 

Halowej Piłki Nożnej. Odpłatność w wysokości 100,00 zł netto za cały okres umowy. Starosta 



 
 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 138/756/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia technicznego 

w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie pomieszczenia technicznego w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – 

Wychowawczych Stalowej Woli dla Klubu Sportowego „Turkus” w Stalowej Woli na okres 

od 01.03.2017 r. do 28.02.2020 r. w celu prowadzenia siłowni. Odpłatność w wysokości 100,00 zł 

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

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

głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 138/757/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia technicznego w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych Stalowej 

Woli. 

 

 Ad. 9. Informacja dotycząca przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy 

nr IMP.272.2.5.2016 z dnia 06.06.2016 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia 

pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół 

Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła Informację. Z uwagi na fakt, że z dniem 

01.01.2017 r. Wykonawca – Firma „NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński 

rozwiązał działalność i prowadzi ją, jako nowy podmiot – „NOVUM Sp. z o.o. spółka komandytowa, 

Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu, w porozumieniu z radcą prawnym, zaproponował wyrazić 

zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji zawartej umowy. 

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

do przedstawionej Informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu przyjął Informację dotyczącą przeniesienia praw i obowiązków wynikających 

z umowy nr IMP.272.2.5.2016 z dnia 06.06.2016 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia 

pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół 

Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”. 



 
 

Ad. 10. Wniosek Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu usługi 

transportowej oraz nagród rzeczowych dla zadania pn. Konkurs fotograficzny dla 

przedszkolaków - „WIOSNA W OBIEKTYWIE”. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Kierownik zaproponował, 

aby przeznaczyć kwotę 700 zł na zakup nagród rzeczowych w postaci dwóch aparatów 

fotograficznych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionej Informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli i postanowił 

przyznać kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych (2 aparaty fotograficzne).  

 

Ad. 11. Wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Zamek wśród zieleni – wycieczka 

do Łańcuta”. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował, aby przyznać kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup usługi 

transportowej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub inne 

propozycje do przedstawionej Informacji? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

i postanowił przeznaczyć kwotę 600 zł na zakup usługi transportowej dla zadania pn. „Zamek wśród 

zieleni – wycieczka do Łańcuta”. 

 

Ad. 12. 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. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

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

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 138/758/2017 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. 13. Wniosek Podkarpackiego Oddziału Echa Dnia o ufundowanie nagrody dla zwycięzcy 

Plebiscytu na Miss i Mistera Studniówki 2017 z Powiatu Stalowowolskiego. 

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

zostały zakupione dwa bony na łączną kwotę 500 zł (250 zł każdy) do sklepu sportowego Maraton 

w Stalowej Woli. 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 Podkarpackiego Oddziału Echa Dnia i postanowił 

ufundować nagrody na kwotę 500 zł (250 zł każdy) na zwycięzcy Plebiscytu na Miss i Mistera 

Studniówki 2017 z Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 14. Wniosek Dyrektora Automobilklubu w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

imprezy sportowej „Tylko dla Kobiet”. 

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

dofinansować w/w przedsięwzięcie kwotą 600 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.  

 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 Dyrektora Automobilklubu w Stalowej Woli 

i postanowił przyznać kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych imprezy 

sportowej „Tylko dla Kobiet”. 

 

Ad. 15. Wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział 

w Stalowej Woli o pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup nagród i dyplomów dla 

uczniów – finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz nauczycieli. 

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

przyznać kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i dyplomów dla uczniów – finalistów 

Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz nauczycieli. 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 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich Oddział w Stalowej Woli i postanowił przyznać kwotę 600 zł na zakup nagród 

i dyplomów dla uczniów – finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 

oraz nauczycieli. 



 
 

Ad. 16. Wniosek Prezesa Klubu Biegowego „FARTLEK GO” w Gorzycach w sprawie wsparcia 

finansowego I edycji Biegu o Puchar Leszka Bebło. 

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

przyznać kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych i pucharów, a także objąć 

patronatem honorowym w/w imprezę. 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. 

 Wniosek Prezesa Klubu Biegowego „FARTLEK GO” w Gorzycach w sprawie wsparcia finansowego 

I edycji Biegu o Puchar Leszka Bebło został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 17. 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 uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 138/759/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 18. Wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem o dotację na realizację inwestycji 

pn. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Rzeczycka”.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, 

że wniosek zostanie ponownie rozpatrzony po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje 

powiatowe. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

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

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

 Zarząd Powiatu zdecydował, aby wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem o dotację na realizację 

inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Rzeczycka” 

został rozpatrzony po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje powiatowe. 

 

Ad. 19. Przyjęcie protokołu nr 137/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. 

 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. 

Zarząd Powiatu przyjął protokół nr 137/2017 jednogłośnie. 

 



 
 

Ad. 20. Wolne wnioski. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła wniosek Pana Jana Muchy w sprawie hałasu 

i szumu komunikacyjnego przy ul. Czarnieckiego (droga powiatowa nr 1024R). Wicestarosta 

Mariusz Sołtys stwierdził, że były przeprowadzane badania pomiaru hałasu, gdzie stwierdzono, 

że ten jest poniżej normy. Zarząd Powiatu wspólnie i w porozumieniu stwierdził, aby Wydział IMP 

odpowiedział na pismo Pana Jana Muchy w oparciu o dotychczasowe materiały dotyczące poziomu 

hałasu przy ul. Czarnieckiego. Dodatkowo Zarząd zalecił, aby w odpowiedzi została uwzględniona 

informacja na temat zmian pozwalających na skomunikowanie drogi powiatowej od strony 

Pysznicy z planowaną obwodnicą Stalowej Woli i Niska oraz przedstawienie projektu wykonania 

węzła typu WC. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

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

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 138. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


