
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.19.1.2017.KS         

Protokół Nr 147/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.15 zakończenie o godz. 12.15 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Andrzej Gargaś.  

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk, 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Porządek obrad: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 147. 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 -4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

  

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 



 
 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego o powierzchni 9 m2 dla Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania, ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów na okres od 01.06.2017 r. 

do 31.07.2017 r. (150 godzin średniomiesięcznie) w celu organizacji punktu rekrutacyjnego. 

Odpłatność w wysokości 813,01 zł netto miesięcznie (ok. 5,42 zł netto za godzinę). 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 147/826/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie hali sportowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, 

ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola w dniu 22.04.2017 r. (8 godzin jednorazowo) w celu 

organizacji VIII Memoriału Tadeusza Duszyńskiego – Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej 

Kobiet i Mężczyzn. Odpłatność w wysokości 240,00 zł netto za cały okres umowy (30,00 zł 

netto za godzinę). 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 147/827/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali 

sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie sali lekcyjnej dla Innowacyjnego Centrum Rozwoju, ul. Piłsudskiego 13, 

 20-011 Lublin na okres od 18.04.2017 r. do 01.06.2017 r. (240 godzin szkoleniowych przez 

cały okres umowy) w celu przeprowadzenia szkoleń z zakresu pośrednictwa pracy 

oraz indywidualnego pośrednictwa pracy. Odpłatność jednorazowa w wysokości 2 925,60 zł 

netto. 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 147/828/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie pomieszczeń zlokalizowanych w warsztatach szkolnych oraz pomieszczeń 

magazynowych przy warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

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

w Stalowej Woli dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na okres 20 lat do 31.12.2037 r. 

na cele budowlane tj. przebudowę, rozbudowę i zabudowę w zakresie niezbędnym do realizacji 

planowanego przez Muzeum projektu inwestycyjnego. Odpłatność za wynajem 121,95 zł netto 

miesięcznie. Traci moc uchwała Nr 141/774/2017 r. z dnia 16 marca 2017 r. 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? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 147/829/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczeń przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 

zabudowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej, jako działka o numerze ew. 

34/6, Obręb 6 – HSW, Lasy Państwowe, Stalowa Wola, budynkiem warsztatów szkolnych przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, 37 -450 Stalowa 

Wola, będącej w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla 

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2037 r. na cele 

budowlane tj. przebudowę, rozbudowę i zabudowę w zakresie niezbędnym do realizacji 

planowanego przez Muzeum projektu inwestycyjnego. Odpłatność za wynajem 100,00 zł netto 

rocznie. Traci moc Uchwała Nr 141/773/2017 z dnia 16 marca 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? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 147/830/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

nieruchomości zabudowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż materiałów pochodzących 

z rozbiórki ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż przez ZDP w Stalowej Woli materiałów pochodzących z rozbiórki 

ul. Poniatowskiego tj. płytek chodnikowych 50cm x 50cm w cenie 12,00 zł/m2 brutto. 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 147/831/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

materiałów pochodzących z rozbiórki ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Wniosek Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zadania 

pn. „Twórcze Przedszkolaki” XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Przedszkolaków 

dobre rady na złe odpady”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował, aby przeznaczyć kwotę 1026 zł z przeznaczeniem na zakup nagród 

uczestników oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Przedszkola Na 4 w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

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

przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą 

Zarządu Powiatu Nr 146/821/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 



 
 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w zakresie wartości budżetu projektu dla Powiatu 

Stalowowolskiego poprzez: zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 93 467,00 zł. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionych zmian? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji 

informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu 

Nr 146/821/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Stalowej Woli – Gimnazjum Nr 6 o objęcie patronatem 

honorowym i ufundowanie nagrody dla jednego ze zwycięzców XV Powiatowego 

Konkursu Matematycznego „Młody matematyk”. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 200 zł w postaci bonu podarunkowego do wykorzystania 

w Sklepie Sportowym MARATON w Stalowej Woli dla jednego ze zwycięzców Konkursu. 

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. 

  Wniosek ZSP Nr 4 w Stalowej Woli – Gimnazjum Nr 6 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora Automobilklubu ws. wsparcia finansowego Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Turnieju Motoryzacyjnego dla dzieci i młodzieży. 

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

przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla młodzieży. Starosta Janusz 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

  Wniosek Dyrektora Automobilklubu został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 13. Wniosek Prezesa Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Prowincje Pogranicza” 

w sprawie zakupu numeru specjalnego „Nowej Gazety Zaklikowskiej” wydanej z okazji 

Dożynek Powiatowych. 



 
 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek oraz zaproponował, aby zakupić 

1000 sztuk egzemplarzy (2,70 szt.) Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że w książce warto 

by zostały umieszczone ogólne informacje o powiecie, m.in. o regionalnych kulinariach czy 

lokalnym rolnictwie. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub inne 

propozycje do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

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

  Wniosek Prezesa Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Prowincje Pogranicza” został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 14. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego Uchwałą Zarządu 

Powiatu Nr 143/804/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionych zmian? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

  Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu 

Nr 143/804/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zostały przyjęte jednogłośnie.  

   

Ad. 15. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowego Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2033. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionych zmian? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 147/832/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowego Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2033. 

 

Ad. 16. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

1. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2033.  



 
 

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 do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego został przyjęty.  

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołu nr 146/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.  

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 146/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

  Protokół nr 146/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 147. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  


