
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.15.1.2017.KS/3 

 

 

Protokół Nr 143/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli 

w dniach: 30 marca 2017 roku – 11.20-12.30 oraz  

 31 marca 2017 roku – 8.20 – 9.00 

 

W posiedzeniu w dniu 30 marca udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

W posiedzeniu w dniu 31 marca udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  



 
 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

drogi w miejscowości Zbydniów – ul. Łęki na terenie gminy Zaleszany. 

4. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu 

Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia i do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 

5. Powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. 

6. Powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

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

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

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

9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

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

10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

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

11. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców” o przyznanie środków na wynagrodzenie nauczycieli 

koordynujących pracę biura projektu ze szkołami. 

12. Wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej w Stanach o wsparcie finansowe wyjazdu drużyny 

ministrantów na XII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej 

o Puchar „KnC” w Częstochowie. 

13. Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli o objęcie patronatem i ufundowanie 

nagrody dla zwycięzcy zawodów w strzelectwie myśliwskim. 

14. Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe organizacji jubileuszu 55 – lecia Szkoły. 

15. Wniosek Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji II 

Otwarcia Sezonu Motocyklowego 2017. 

16. Wniosek Dyrektora Automobilklubu w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

„Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych PZM 2017”. 

17. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za rok 2016. 

18. Projekt uchwały w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego 

19. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 

2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 



 
 

20. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 

straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w powiecie stalowowolskim na 2017 rok. 

22. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2017. 

23. Informacja dot. wyroku WSA w Warszawie w sprawie oddalenia skargi w przedmiocie zwrotu 

nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok. 

24. Wniosek Polskiego Związku Działkowców w sprawie dofinansowania II etapu elektryfikacji 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik II w Stalowej Woli. 

25. Wniosek Wójta Gminy Bojanów o wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego 4x4 dla OSP w Przyszowie Zapuściu.  

26. Wniosek OSP w Pysznicy w sprawie pokrycia części kosztów zakupu zestawu do usuwania 

drzew i gałęzi. 

27. Zatwierdzenie podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.  

28. Przyjęcie protokołu nr 142/2017 z dnia 23 marca 2017 roku.  

29. Wolne wnioski. 

30. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 143. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić Projekt 

uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, jako punktu 28. oraz Wniosek Prezydenta Miasta 

Stalowa Wola o dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP 

w Stalowej Woli, jako punktu 29. 

 W związku z tą zmianą kolejne punkty ulegają przesunięciu o jeden więcej. Starosta zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do proponowanego porządku obrad? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  



 
 

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

Po wprowadzeniu dodatkowych punktów porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

drogi w miejscowości Zbydniów – ul. Łęki na terenie gminy Zaleszany. 

4. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu 

Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia i do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 

5. Powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. 

6. Powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

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

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

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

9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

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

10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

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

11. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców” o przyznanie środków na wynagrodzenie nauczycieli 

koordynujących pracę biura projektu ze szkołami. 

12. Wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej w Stanach o wsparcie finansowe wyjazdu drużyny 

ministrantów na XII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej 

o Puchar „KnC” w Częstochowie. 

13. Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli o objęcie patronatem i ufundowanie nagrody 

dla zwycięzcy zawodów w strzelectwie myśliwskim. 

14. Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe organizacji jubileuszu 55 – lecia Szkoły. 

15. Wniosek Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji II 

Otwarcia Sezonu Motocyklowego 2017. 

16. Wniosek Dyrektora Automobilklubu w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

„Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych PZM 2017”. 

17. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za rok 2016. 



 
 

18. Projekt uchwały w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego 

19. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2016 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

20. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 

straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w powiecie stalowowolskim na 2017 rok. 

22. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 

na rok 2017. 

23. Informacja dot. wyroku WSA w Warszawie w sprawie oddalenia skargi w przedmiocie zwrotu 

nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok. 

24. Wniosek Polskiego Związku Działkowców w sprawie dofinansowania II etapu elektryfikacji 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik II w Stalowej Woli. 

25. Wniosek Wójta Gminy Bojanów o wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego 4x4 dla OSP w Przyszowie Zapuściu.  

26. Wniosek OSP w Pysznicy w sprawie pokrycia części kosztów zakupu zestawu do usuwania drzew 

i gałęzi. 

27. Zatwierdzenie podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.  

28. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

29. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowa Wola o dofinansowanie zakupu nowego średniego 

samochodu pożarniczego dla OSP w Stalowej Woli. 

30. Przyjęcie protokołu nr 142/2017 z dnia 23 marca 2017 roku.  

31. Wolne wnioski. 

32. Zamknięcie posiedzenia.  

  

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych drogi w miejscowości Zbydniów – ul. Łęki na terenie gminy Zaleszany. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

projektu? Uwag i pytań nie z głoszono. Starosta zarządził głosowanie. 



 
 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/793/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Zbydniów – ul. Łęki na terenie gminy 

Zaleszany. 

 

Ad. 4. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością 

Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia i do oddania w najem w trybie 

bezprzetargowym. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wykaz nieruchomości będących własnością 

Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia i do oddania w najem w trybie 

bezprzetargowym. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania 

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia i do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 

 

Ad. 5. Powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

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

Woli. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła powiadomienie o wyniku postępowania 

konkursowego na stanowisko Dyrektora ZSP Nr 1. Na Dyrektora powołano Panią Agatę Krzek. 

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

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął powiadomienie jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

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

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła powiadomienie o wyniku postępowania 

konkursowego na stanowisko Dyrektora ZSP Nr 3. Na Dyrektora powołano Pana Pawła 

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

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

głosowanie. 

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



 
 

Zarząd Powiatu przyjął powiadomienie jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, 

ul. Hutnicza 17. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw – 0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/794/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu 

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

Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 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 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 -4, przeciw – 0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/795/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu 

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

w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

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

17. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw – 0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/796/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. 

Hutnicza 17. 

 



 
 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

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

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw – 0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/797/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

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

15. 

 

Ad. 11. Ponowne rozpatrzenie wniosku 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 ponownie przedstawiła wnioski. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że należy sprecyzować, na jakich zasadach mają zostać przyznane 

wynagrodzenia. Członkowie Zarządu w wspólnie i w porozumieniu uznali, że należy 

przedyskutować temat z prawnikiem i rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 Zarząd Powiatu zdecydował o wycofaniu punktu z porządku obrad i rozpatrzeniu na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu.  

 

Ad. 12. Wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej w Stanach o wsparcie finansowe wyjazdu 

drużyny ministrantów na XII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce 

Nożnej Halowej o Puchar „KnC” w Częstochowie. 

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

dofinansować kwotą 500 zł wyjazd drużyny ministrantów na XII Mistrzostwa Polski 

Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar „KnC” w Częstochowie. 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 Parafii Rzymsko – Katolickiej w Stanach został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 13. Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli o objęcie patronatem 

i ufundowanie nagrody dla zwycięzcy zawodów w strzelectwie myśliwskim. 

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

przeznaczyć kwotę 600 zł na ufundowanie nagrody dla zwycięzcy zawodów w strzelectwie 



 
 

myśliwskim. 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 Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 14. Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe organizacji jubileuszu 55 – lecia Szkoły. 

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

dofinansować kwotą 300 zł organizację jubileuszu 55 – lecia Szkoły. 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 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 15. Wniosek Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

organizacji II Otwarcia Sezonu Motocyklowego 2017. 

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

przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych. 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 Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Dyrektora Automobilklubu w Stalowej Woli w sprawie wsparcia 

finansowego „Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych PZM 2017”. 

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

przyznać kwotę 3000 zł na zakup pucharów dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

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 Dyrektora Automobilklubu w Stalowej został rozpatrzony pozytywnie. 



 
 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za rok 2016. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. 

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

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/798/2017 w sprawie sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2016. 

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację o stanie mienia powiatu 

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

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/799/2017 w sprawie informacji o stanie mienia powiatu 

stalowowolskiego. 

 

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów 

finansowych za rok 2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdania rocznego z wykonania planów 

finansowych za rok 2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/800/2017 w sprawie sprawozdania rocznego 

z wykonania planów finansowych za rok 2016 samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przejść do omawiania punktu 28. a następnie 

przerwać obrady i przenieść je na dzień następny. 

 

Starosta Janusz Zarzeczny zdecydował, aby został omówiony punkt 28.  



 
 

Z uwagi na pilny wyjazd Starostów członkowie Zarządu wspólnie i w porozumieniu 

zdecydowali, aby dalsze punktu z porządku obrad zostały omówione w dniu następnym tj. 

31 marca 2017 r.  

 

Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. 

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 -3, przeciw – 0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/801/2017 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy. 

 

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w powiecie stalowowolskim 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 -3, przeciw – 0, wstrzymujące -0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/802/2017 w sprawie zmian w budżecie w powiecie 

stalowowolskim na 2017 rok. 

 

Ad. 22. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017. 

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 -3, przeciw – 0, wstrzymujące -0. 



 
 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 143/803/2017 w sprawie opracowania planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017. 

 

Ad. 23. Informacja dot. wyroku WSA w Warszawie w sprawie oddalenia skargi 

w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji 

ogólnej za 2011 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację. Po dyskusji Zarząd zdecydował, 

aby po ogłoszeniu wyroku został złożony wniosek o rozłożenie płatności na raty. 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 dot. wyroku WSA w Warszawie w sprawie oddalenia skargi 

w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok 

i zdecydował, aby po ogłoszeniu wyroku został złożony wniosek o rozłożenie płatności na raty. 

 

Ad. 24. Wniosek Polskiego Związku Działkowców w sprawie dofinansowania II etapu 

elektryfikacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik II w Stalowej Woli. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby wniosek został rozpatrzony w drugim półroczu z uwagi 

na rozpoczęte i zaplanowane inwestycje powiatowe. 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 Polskiego Związku Działkowców został rozpatrzony negatywnie 

 

Ad. 25. Wniosek Wójta Gminy Bojanów o wsparcie finansowe na zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Przyszowie Zapuściu.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby wniosek został rozpatrzony w drugim półroczu z uwagi 

na rozpoczęte i zaplanowane inwestycje powiatowe. 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 Wójta Gminy Bojanów został rozpatrzony negatywnie. 

 

 



 
 

Ad. 26. Wniosek OSP w Pysznicy w sprawie pokrycia części kosztów zakupu zestawu 

do usuwania drzew i gałęzi. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby wniosek został rozpatrzony w drugim półroczu z uwagi 

na rozpoczęte i zaplanowane inwestycje powiatowe. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek OSP w Pysznicy został rozpatrzony negatywnie. 

 

Ad. 27. Zatwierdzenie podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację. 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 zatwierdził podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.  

 

Ad. 28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Skarbnik stwierdziła, 

że zasadnym jest podjęcie uchwały z uwagi na zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 400 

234, - dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany ”. 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 143/804/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 29. Wniosek Prezydenta Miasta Stalowa Wola o dofinansowanie zakupu nowego 

średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Stalowej Woli. 



 
 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby wniosek został rozpatrzony w drugim półroczu z uwagi 

na rozpoczęte i zaplanowane inwestycje powiatowe. 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 Prezydenta Miasta Stalowa Wola został rozpatrzony negatywnie. 

 

30. Przyjęcie protokołu nr 142/2017 z dnia 23 marca 2017 roku.  

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. 

Protokół nr 142/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 31. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 32. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 143. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


