
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.13.1.2017.KS/3 

 

Protokół Nr 141/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 16 marca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.10 zakończenie o godz. 13.15 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Tadeusz Samołyk, 

 Naczelnik Wydziały PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone osoby: 

 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 Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

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

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

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń przez Centrum 

Edukacji Zawodowej 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. Informacja na temat stanu przygotowania szkół do reformy. 



 
 

8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. 

10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Smutka Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do przeprowadzenia 

postępowania i udzielania zamówienia na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu. 

11. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

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

w Stalowej Woli.  

12. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

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

w Stalowej Woli.  

13. Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli w sprawie zapewnienia transportu dla młodzieży, która weźmie udział w Dniu 

Otwartym Wydziału. 

14. Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie 

Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu o pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup 

nagród i pucharu w konkursie „Wzorowa Działka w 2017” o Puchar Starosty Stalowowolskiego. 

15. Wniosek Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” 

w Radomyślu nad Sanem o wsparcie finansowe „Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, 

Matki i Ojca”. 

16. Opinia w sprawie propozycji Burmistrza Zaklikowa zmiany kwalifikacji przyznanego 

dofinansowania na „VII Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej”. 

17. Wniosek Wydziału PKZ w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego na finał konkursu pn. „Dziedzictwo 

kulturowe Powiatu Stalowowolskiego”. 

18. Wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli o wsparcie finansowe w postaci 

pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem w Domu Studenckim w Stalowej Woli 

nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich 

Górach. 



 
 

19. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących 

dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r., stanowiącym Załącznik do Uchwały 

Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2017 roku. 

20. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż 

Zasługi” Pani Marii Dekert. 

21. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego o zgłoszenie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego”. 

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

Powiatowego w Stalowej Woli. 

23. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał podjętych w 2016 roku.  

24. Zestawienie rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu powiatu stalowowolskiego w 2016 roku. 

25. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o zwiększenie kwoty dotacji na modernizację oraz zakup specjalistycznego sprzętu 

i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego. 

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

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

28. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2017 roku. 

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

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

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

Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego organ oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania udzielonej dotacji.  

32. Przyjęcie protokołu nr 140/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 09 marca 2017 roku. 

33. Wolne wnioski. 

34. Zamknięcie posiedzenia.  



 
 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 141. 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. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że SPZZOZ Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej Woli planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu 

pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących 

przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych”, 

przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, 

Poddziałanie 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 

21 282 733,34 zł, w tym przewidywane dofinansowanie w wysokości 9 997 860,91 zł 

(maksymalna kwota dofinansowania 10 mln zł). Przewiduje się, że wkład własny w wysokości 

11 284 873 zł zostanie zabezpieczony przez Powiat Stalowowolski. Inwestycja polega 

na dostosowaniu wybudowanego w 2006 r. Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego (PDZ) 

do obowiązujących przepisów w celu polepszenia jakości świadczonych usług. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk zapytał, czy Szpital dokłada środki 

własne do tej inwestycji? Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach odpowiedziała, że do tej 

inwestycji Szpital nie dokłada. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że Szpital ze swoich 

środków własnych finansuje wiele innych inwestycji m.in. SOR, lądowisko, Blok Operacyjny 

i nie należy rozpatrywać negatywnie braku dofinansowania na podstawie tego jednego 

zadania. Radny Alfred Rzegocki zaproponował, aby na najbliższej sesji została przedstawiona 

informacja na temat działań i inwestycji, jakie są robione w Szpitalu. Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Tadeusz Samołyk wyraził opinię, że nie jest możliwe udźwignięcia kilku 

inwestycji naraz. Powinny zostać określone priorytety na inwestycje, bo oprócz Szpitala są 

również inne planowane zadania i należy podejmować działania bardziej zracjonalizowane. 



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że są okazje na środki z budżetu państwa i wkład 

finansowy powiatu w porównaniu do możliwego dofinansowania jest niewielki, dlatego warto 

sięgać po te środki teraz póki są takie możliwości. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/772/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

 

Ad. 4. 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 w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych 

w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, 37 -

450 Stalowa Wola, dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na okres od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2037 r. na cele budowlane oraz przebudowę, rozbudowę i zabudowę w zakresie 

niezbędnym do realizacji planowanego przez Muzeum projektu inwestycyjnego. Odpłatność 

za wynajem 100,00 zł netto rocznie. Naczelnik zaznaczyła, że traci moc Uchwała 

Nr 135/727/2017 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/773/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń przez 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę pomieszczeń kontroli i elektryka (łączna powierzchnia 80,34 m2) 

zlokalizowanych w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, a będących w dyspozycji Centrum Edukacji Zawodowej, 



 
 

ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola, dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 

na okres od 01.03.2017 r. do 31.12.2037 r. w celu organizacji wystawy „COP dla przyszłości”. 

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń wynosi 121,95 zł netto miesięcznie i zawiera koszty 

ogrzewania oraz wody. Pozostałe koszty ponosi Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. 

Naczelnik zaznaczyła, że moc Uchwała Nr 140/768/2017 r. z dnia 9 marca 2017r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli. 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/774/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

pomieszczeń przez Centrum Edukacji Zawodowej 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 Dyrektor CKUiODiDZ 

o wynajęciu sali lekcyjnej o powierzchni 38 m2 w budynku CKUiODiDZ przy ul. Hutniczej 12, 

37-450 Stalowa Wola na okres od 20.03.2017 r. do 12.04.2017 r. (141 godz. szkoleniowych 

przez cały okres umowy) dla Innowacyjnego Centrum Rozwoju, ul. Piłsudskiego 13, 20-011 

Lublin w celu przeprowadzenia szkolenia zawodowego oraz grupowego doradztwa 

zawodowego w ramach projektu „Podkarpacka fabryka rozwoju zawodowego”. Odpłatność 

za cały okres umowy 1718,79 zł netto (12,19 zł netto za godz.). Starosta Janusz Zarzeczny 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Informacja na temat stanu przygotowania szkół do reformy. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację.  Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag 

i pytań nie zgłoszono..  

Zarząd Powiatu przyjął Informację na temat stanu przygotowania szkół do reformy. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 



 
 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/775/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/776/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Smutka Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

do przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówienia na rzecz jednostek 

organizacyjnych powiatu. 

(Podczas głosowania nieobecni byli: Marek Tyza, Andrzej Gargaś). 

 Punkt został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania.  

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

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.  



 
 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zwrócił uwagę, aby została poprawiona podstawa prawna. 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/777/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej 

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli wraz z poprawką.  

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

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

Sobieskiego w Stalowej Woli.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/778/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej 

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 13. Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki 

Rzeszowskiej w Stalowej Woli w sprawie zapewnienia transportu dla młodzieży, która 

weźmie udział w Dniu Otwartym Wydziału. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu dla 

dzieci i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli, Nisku, Tarnobrzegu, 

Gorzycach, Grębowie, Nowej Dębie i Janowie Lubelskim. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 14. Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego 

w Rzeszowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu o pomoc finansową 



 
 

z przeznaczeniem na zakup nagród i pucharu w konkursie „Wzorowa Działka w 2017” 

o Puchar Starosty Stalowowolskiego. 

 (W trakcie omawiania wniosku grono członków Zarządu opuścił Wicestarosta Mariusz Sołtys) 

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

przyznać kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i pucharu w konkursie „Wzorowa 

Działka w 2017”. 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- 4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 15. Wniosek Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej 

„Augustianum” w Radomyślu nad Sanem o wsparcie finansowe „Pikniku Rodzinnego 

z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, 

przychylić się do wniosku i przyznać kwotę 500 zł na ufundowanie nagród dla uczestników 

konkursu. 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- 4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Wniosek Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” 

w Radomyślu nad Sanem został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16. Opinia w sprawie propozycji Burmistrza Zaklikowa zmiany kwalifikacji przyznanego 

dofinansowania na „VII Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej”. 

 (W trakcie omawiania opinii do grona radnych dołączył Wicestarosta Mariusz Sołtys)  

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił propozycję Burmistrza Zaklikowa, aby 

środki finansowe w wysokości 4000 zł przyznane na zadanie pn. „VII Międzywojewódzki 

Festiwal Piosenki Angielskiej” Uchwałą Nr XXV/173/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 30 stycznia 2017 r. zostały wykorzystane na inne zadanie, realizowane przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Zaklikowie pn. „Spotkania z kulturą”. Naczelnik Wydziału PKZ 

zaproponował, aby środki finansowe na zadanie w dziedzinie kultury pn. „VII 

Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej, zostały wydatkowane na to zadanie 

bezpośrednio przez Powiat Stalowowolski. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 



 
 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zdecydował, aby środki finansowe na zadanie w dziedzinie kultury pn. „VII Międzywojewódzki 

Festiwal Piosenki Angielskiej, zostały wydatkowane na to zadanie bezpośrednio przez Powiat 

Stalowowolski. 

 

Ad. 17. Wniosek Wydziału PKZ w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego na finał konkursu 

pn. „Dziedzictwo kulturowe Powiatu Stalowowolskiego”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk poinformował, że w dniu 22 marca 2017 roku 

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się finał interaktywnego turnieju 

quizspotter pn. „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Stalowowolskiego”, w którym weźmie udział 

19 dwuosobowych reprezentacji szkół gimnazjalnych ze wszystkich gmin Powiatu. W Turnieju 

uczestnicy, indywidualnie i drużynowo, rywalizować będą ze sobą, odpowiadając na tabletach 

na przygotowane w formie testu pytania dotyczące dziedzictwa kulturowego, historycznego 

i przyrodniczego gmin: Stalowa Wola, Bojanów, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików 

i Zaleszany. Koszty transportu są jednak wysokie i nie do pokrycia przez Organizatorów. 

Naczelnik zaproponował, aby dofinansować przejazd uczniów z poszczególnych szkół 

na Turniej, w kwocie 1 500,00 złotych. Transport zostanie zlecony do Biura Komfort PKS 

Stalowa Wola. Starosta Janusz Zarzeczny zaznaczył, aby zostały wysłane smsy do radnych 

z informacją o planowanej imprezie. Starosta 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 Wydziału PKZ został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 18. Wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

w postaci pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem w Domu Studenckim 

w Stalowej Woli nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Tarnowskich Górach. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektor Zespołu Szkół 

Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli o wsparcie finansowe w postaci pokrycia kosztów 

związanych z zakwaterowaniem w Domu Studenckim w Stalowej Woli nauczycieli i uczniów 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach w kwocie 1 620 zł. 

Usługa hotelowa obejmuje okres od 23 marca do 31 marca 2017 r. Starosta Janusz Zarzeczny 



 
 

zaproponował, aby przychylić się do propozycji Pani Dyrektor. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek 

pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r., stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/779/2017 w sprawie dokonania zmian 

w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim 

w 2017 r., stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku. 

  

Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Złoty 

Krzyż Zasługi” Pani Marii Dekert. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/780/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” Pani Marii Dekert. 

 

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego o zgłoszenie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego”. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/781/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego o zgłoszenie nadania odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 

 

Ad. 22. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Sekretarz powiedziała, 

że wymagana jest zmiana Regulaminu Organizacyjnego z uwagi na to, że zostaje zlikwidowane 

jedno stanowisko ds. organizacyjnych i nadzoru. Dodatkowo, z wieloosobowego stanowiska 

ds. kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego zostaje wydzielone odrębne stanowisko 

ds. obsługi sekretarskiej. 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/782/2017 w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 23. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał podjętych w 2016 roku. 

 (w trakcie omawiania informacji grono członków Zarządu opuścił radny Andrzej Gargaś)  

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła informację o realizacji podjętych uchwał 

w 2016 roku. 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- 4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu przyjął Informację o realizacji uchwał podjętych w 2016 roku. 

 

Ad. 24. Zestawienie rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu powiatu stalowowolskiego 

w 2016 roku. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła rozliczenie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego materiału? Pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu przyjął Informację o rozliczeniach dotacji udzielonych z budżetu powiatu 

stalowowolskiego w 2016 roku. 

 



 
 

Ad. 25. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o zwiększenie kwoty dotacji na modernizację oraz zakup specjalistycznego sprzętu 

i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik zaproponowała, aby została 

skorygowana kwota planowanych wydatków w budżecie powiatu Dz. 757 Rozdz. 75704 §8040 

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o spłacone przez SP ZZOZ Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny kredyty poręczone przez powiat, do dnia 31.03.2017 roku w wysokości 

132 600 zł i o tę kwotę można zwiększyć dotację na wnioskowane zadanie. Skarbnik 

zaznaczyła, że kwota deficytu budżetu pozostanie bez zmian. Zarząd Powiatu wspólnie 

i w porozumieniu wyraził pozytywną opinię do zaproponowanego rozwiązania. Starosta 

Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli i postanowił przyznać kwotę 132 600 zł.  

 

Ad. 26. 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- 5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/783/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 27. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 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- 4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 141/784/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

 

Ad. 28. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 



 
 

(w trakcie omawiania projektu uchwały sale obrad opuścił radny Marek Tyza 

oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk). 

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 141/785/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-

2030. 

 

Ad. 29. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

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 141/786/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

 

Ad. 30. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

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 141/787/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

 

Ad. 31. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka 



 
 

samorządu terytorialnego organ oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania udzielonej dotacji.  

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 141/788/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego organ oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania udzielonej dotacji. 

 

Ad. 32. Przyjęcie protokołu nr 140/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 09 marca 

2017 roku. 

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

do Protokołu nr 140/2017 z dnia 09 marca 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 140/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.33. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad.34. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 141. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


