
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.14.1.2017.KS/4 

 

Protokół Nr 142/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 23 marca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.45 zakończenie o godz. 11.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk, 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 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 wyrażenia zgody na remont pomieszczenia w Domu Dziecka w Stalowej 

Woli. 

4. 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. 

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Włodzimierza Smutka Dyrektora 

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

do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych w ramach projektu „Powiat Stalowowolski 

stawia na zawodowców”. 

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

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2017 roku. 

7. Wniosek Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji 

Rekolekcji Wielkopostnych Koła Żywego Różańca działającego przy Parafii.  



 
 

8. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK o wsparcie finansowe i współudział w realizacji projektu 

pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. 

9. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego. 

10. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

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

UZP Nr 141/785/2017 z 16 marca 2017 roku. 

11. Autopoprawki do 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 trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji przyjętego UZP 

Nr 141/788/2017 w dniu 16 marca 2017 roku. 

12. Przyjęcie protokołu nr 141/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2017 roku. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 142. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

do porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na remont pomieszczenia w Domu Dziecka 

w Stalowej Woli. 

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

na remont pomieszczenia obecnie jadalni dla dzieci przedszkolnych i zmianę jego przeznaczenia 

na pokój mieszkalny dla starszych dzieci w Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6, 37-450 Stalowa 

Wola. 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.  

Po zakończonym głosowaniu do grona członków Zarządu dołączył Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 142/789/2017 w sprawie wyrażenia zgody na remont 

pomieszczenia w Domu Dziecka w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 4. 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. 

 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 142/790/2017 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. 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Włodzimierza Smutka 

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

do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych w ramach projektu „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

 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 142/791/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana 

Włodzimierza Smutka Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych w ramach projektu „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

 

Ad. 6. 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. 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 142/792/2017 w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

w 2017 roku. 

 

Ad. 7. Wniosek Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

organizacji Rekolekcji Wielkopostnych Koła Żywego Różańca działającego przy Parafii.  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek i zaproponował, aby wniosek został 

rozpatrzony negatywnie ze względu na brak podstaw formalno-prawnych. Starosta Janusz 



 
 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe organizacji Rekolekcji Wielkopostnych Koła Żywego Różańca działającego przy 

Parafii z powodu braków formalno-prawnych.  

 

Ad. 8. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK o wsparcie finansowe i współudział w realizacji 

projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zarekomendował 

pozytywne rozpatrzenie wniosku i zaproponował, aby wesprzeć finansowo realizację projektu w 

kwocie 5000 zł brutto ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i 

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK i postanowił przyznać 

kwotę 5000 zł na realizację zadania pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. 

 

Ad. 9. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła bilans z wykonania budżetu powiatu 

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

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

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

 Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego. 

 

Ad. 10. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2030 

przyjętego UZP Nr 141/785/2017 z 16 marca 2017 roku. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki. Skarbnik dodała, że w związku 

korzystną ofertą firmy telekomunikacyjnej zasadnym jest udzielenie upoważnienia Pani Teresie 

Polowskiej do podpisywania umowy na dwa lata (uprzednio udzielone upoważnienie na rok). 

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

przedstawionych autopoprawek? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2030 

przyjętego UZP Nr 141/785/2017 z 16 marca 2017 roku. 

 



 
 

Ad. 11. Autopoprawki do 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 trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej 

dotacji przyjętego UZP Nr 141/788/2017 w dniu 16 marca 2017 roku. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały. Starosta 

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

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

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

 

Ad. 12. Przyjęcie protokołu nr 141/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 

2017 roku. 

 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. 

 Protokół Nr 141/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 13. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 14. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 142. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


