
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.11.1.2017.KS/4 

 

Protokół Nr 139/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 02 marca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.20 zakończenie o godz. 12.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza, Andrzej Gargaś 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk 

 

Osoby zaproszone: 

 Kierownik Działu Rehabilitacji Janina Czech 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii Janusz Sudoł 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup wyposażenia drukarki.  

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

dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zestawu do endoskopii przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-

Wychowawczych wychowanka bursy - zawodnika Klubu ZKS „STAL”. 

7. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2017 roku. 



 
 

8. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu Związkowi 

Sportowemu w Stalowej Woli-wykonania zadania publicznego dla Powiatu Stalowowolskiego 

pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci 

i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady”, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, w trybie 

i na zasadach art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz.1118 ze zm.). 

9. Wniosek Prezes Stowarzyszenia Równowaga w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania kosztów 

przejazdu członków Chóru „Gaude Vitae” na „X Jubileuszowe Juwenalia III wieku” w Warszawie. 

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

11. Przyjęcie protokołu nr 138/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 139. 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 - 5, przeciw - 0, wstrzymujące - 0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia drukarki.  

  Kierownik Działu Rehabilitacji Janina Czech przedstawiła wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia 

drukarki Canon Pixma G2400 szt. 1 za łączną kwotę 600 zł brutto. Dyrektor zaznaczył, że kwota 

wnioskowanego zakupu obejmuje plan WTZ przy Stowarzyszeniu „Szansa” 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 – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.  

  Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 



 
 

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

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zestawu do endoskopii przez SP 

ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zestawu 

do endoskopii przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli firmy Pentax. 

  Zestaw został zakupiony w roku 2014 na potrzeby bloku operacyjnego za kwotę 280 800 zł. 

Obecnie, po uwzględnianiu amortyzacji wartość zestawu wynosi 219 960 zł. Aparatura została 

zakupiona w czasie, gdy w szpitalu było zatrudnionych dwóch chirurgów wykorzystujących ją 

na bloku operacyjnym. Z chwilą, gdy lekarze odeszli z pracy w szpitalu sprzęt nie jest 

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

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

głosowanie. 

  Głosy: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 139/760/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zestawu do endoskopii przez SP 

ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. 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 w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajęcie sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 w Stalowej Woli dla Gminy Stalowa Wola na okres 

od 20.02.2017 r. do 31.12.2017 r. (3 razy w tygodniu po 1,5 godz.) w celu przeprowadzenia zajęć 

sportowych dla uczniów klas I – III w ramach Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

„W zdrowym ciele zdrowy duch – upowszechnienie sportu i rekreacji w Stalowej Woli”. Odpłatność 

za wynajem 100,00 zł netto za cały okres umowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 139/761/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych wychowanka bursy - zawodnika Klubu ZKS „STAL”. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Zwolnienie wychowanka Bursy 

od marca do czerwca 2017 r. przy pobycie średnio 20 dni w miesiącu, dotyczyłoby kwoty 1 120,00 

zł (280 zł/miesięcznie), w tym: opłaty za zakwaterowanie – 200 zł (50 zł x 4 miesiące), opłaty 



 
 

za posiłki – 920 zł (230 zł miesięcznie x 4 miesiące). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

  Głosy: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

  Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2017 roku. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik przedstawiła 

podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 r. w poszczególnych jednostkach:  

   

1.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego  12 000,00  

2.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki  19 600,00  

3.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Król Jana III Sobieskiego  13 400,00  

4.  Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych  19 200,00  

5.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 

Narodowej  

8 000,00  

6.  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego  

5 600,00  

7.  Centrum Edukacji Zawodowej  18 300,00  

8.  Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych  4 600,00  

9.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  11 400,00  

RAZEM  12 100,00  

  

  Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, aby do dyrektorów szkół została przekazana informacja 

o możliwości korzystania ze środków z krajowego funduszu szkoleniowego. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 139/762/2017 w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

w 2017 roku. 

 

Ad. 8. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli - wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 



 
 

Gimnazjady i Licealiady”, z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem 

dotacji na sfinansowanie jego realizacji, w trybie i na zasadach art.19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 

poz.1118 ze zm.). 

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

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

  Głosy: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

  Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu Związkowi 

Sportowemu w Stalowej Woli-wykonania zadania publicznego dla Powiatu Stalowowolskiego został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 9. Wniosek Prezes Stowarzyszenia Równowaga w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

kosztów przejazdu członków Chóru „Gaude Vitae” na „X Jubileuszowe Juwenalia III wieku” 

w Warszawie. 

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

przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi transportowej przy wykorzystaniu 

taboru autobusowego PKS. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

  Głosy: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

  Wniosek Prezes Stowarzyszenia Równowaga w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 10. 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 – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 139/763/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 11. Przyjęcie protokołu nr 138/2017 z dnia 23 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 – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu przyjął protokół nr 138/2017 jednogłośnie. 

 

 



 
 

 

Ad. 12. Wolne wnioski. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Janusz Sudoł przedstawił informacje, jakie docierają 

z Ministerstwa Rolnictwa. Jest przygotowany poprawiony projekt dotyczący łączenia inspekcji 

związanej z ochroną zdrowia zwierząt, bezpieczeństwem żywności, ochroną roślin oraz nadzorem, 

który prowadzi Sanepid nad produkcją i obrotem żywności. Z tego tytułu, według założeń ustaw, 

o inspekcji i bezpieczeństwie żywności oraz ustawy wprowadzającej powstanie nowa 

skonsolidowana z czterech inspekcji, inspekcja bezpieczeństwa żywności, która będzie miała swoją 

reprezentację na szczeblu powiatowym. W związku z tym, ma zostać zatrudnionych dodatkowo 

ok. 30 osób. Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że obecnie nie ma pomieszczeń, aby 

pomieścić taką liczbę osób i zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie do przekazania 

w dzierżawę budynku lub pomieszczeń, gdzie mogłaby zostać utworzona taka siedziba.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy sanepid nie posiada wystarczającej ilości pomieszczeń? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Janusz Sudoł odpowiedział, że nie ma, ponieważ większość miejsca 

zajmuje laboratorium. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy w przypadku, jeżeli będzie 

utworzona taka inspekcja w Stalowej Woli to czy w np. w Nisku będzie likwidacja oraz czy Nisko 

i Tarnobrzeg byłyby podległe pod naszą inspekcję? Powiatowy Lekarz Weterynarii Janusz Sudoł 

odpowiedział, że to zależy od kryteriów, jakie będą brane pod uwagę. Starosta Janusz Zarzeczny, 

powiedział, że należy rozważyć przekazanie odpowiedniego budynku. Na tym dyskusję 

zakończono. 

 

Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 139. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


