
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.20.1.2017.KS 

Protokół Nr 148/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.30 zakończenie o godz. 12.00 

 

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,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 Asystent w Wydziale PKZ Ewelina Gul.  

 

Porządek obrad: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 148. 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 likwidację środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej 

Woli. 

  W trakcie omawiania punktu 3. salę obrad opuścił radny Andrzej Gargaś. 



 
 

  Naczelnik Wydziału Alicja Mach 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 148/833/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków 

trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej 

Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów 

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

  W trakcie omawiania punktu 4. Na sale obrad wrócił radny Andrzej Gargaś. 

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

na nieodpłatne przekazanie dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola ok. 500 m2 

kostki brukowej oraz 120 m obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki ulicy Poniatowskiego 

w celu utwardzenia drogi dojazdowej do parkingu znajdującego się za budynkiem CKUiODiDZ 

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 148/834/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

 

Ad. 5. Wniosek Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Letnie warsztaty promujące edukację 

ekologiczną – Małe Ciche”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Stowarzyszenia. Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby kwota dofinansowania dla zadania pn. „Letnie warsztaty 

promujące edukację ekologiczną – Małe Ciche” wyniosła 2000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi 

transportowej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Wniosek Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 6. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” w sprawie 

dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Zawody sportowe dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka oraz dzień sprzątania zbiornika wodnego – staw „Oczko”. 



 
 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby kwota dofinansowania dla zadania pn. „Zawody sportowe dla dzieci z okazji 

Dnia Dziecka oraz dzień sprzątania zbiornika wodnego – staw „Oczko” wyniosła 1000 zł 

z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 7. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” w sprawie 

dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Amatorska Liga Gruntowa – 

zawody wędkarskie dla dorosłych w kategorii feederowej 2017”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Polskiego Związku 

Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów”. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby kwota 

dofinansowania dla zadania pn. „Amatorska Liga Gruntowa – zawody wędkarskie dla dorosłych 

w kategorii feederowej 2017” wyniosła 1000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla 

uczestników. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 8. Wniosek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Wyjazd edukacyjno-

ekologiczny pn. „Uroki Bałtyku”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Stowarzyszenia. Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby kwota dofinansowania dla zadania pn. „Wyjazd edukacyjno-

ekologiczny pn. „Uroki Bałtyku” wyniosła 2500 zł na zakup usługi transportowej. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do przedstawionego wniosku? 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 9. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe III Pikniku Rodzinnego 

„Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo”. 

  Asystent w Wydziale PKZ Ewelina Gul przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla 

zwycięzców w organizowanych podczas pikniku rozgrywkach i meczach sportowych. 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 Zespołu Szkół Nr 4 w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 10. Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli o dofinansowanie 

powiatowego konkursu „Matematyczna Sztafeta Klas Piątych”. 

  Asystent w Wydziale PKZ Ewelina Gul przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował przyznać kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla 

najlepszych uczestników konkursu. 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 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 11. Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach o pokrycie kosztów transportu 

Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego oraz Orkiestry Dętej OSP Zaleszany 

na Paradę Straży Grobowych. 

  Asystent w Wydziale PKZ Ewelina Gul przedstawiła wniosek i zaproponowała, aby przychylić się 

do wniosku i przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu. 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 Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie wsparcia 

finansowego wystawy studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

  Asystent w Wydziale PKZ Ewelina Gul przedstawiła wniosek. Pani Ewelina Gul zaproponowała, 

że biorąc pod uwagę walory estetyczne i edukacyjne organizowanego przedsięwzięcia, proponuje 

dofinansować je w kwocie 300 zł, z przeznaczaniem na pokrycie kosztów materiałów 

reklamowych. 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 Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 



 
 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 148/835/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad.14. Przyjęcie protokołu nr 147/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

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

nr 147/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Protokół nr 147/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

  Asystent w Wydziale PKZ Ewelina Gul przedstawiła pismo Towarzystwa Inicjatyw Społecznych 

„Prowincje Pogranicza”, w którym Prezes Stowarzyszenia przedstawia pełny kosztorys 

przygotowania i wydania numeru specjalnego „Nowej Gazety Zaklikowskiej” z okazji Dożynek 

Powiatu Stalowowolskiego 2017 w ilości 1 tysiąca egzemplarzy. W związku z przedstawionym 

kosztorysem i wcześniej przyznaną kwotą 2700 zł, brakująca kwota to 1300 zł. Członkowie Zarządu 

wspólnie i w porozumieniu zdecydowali, aby dopłacić brakującą kwotę z uwagi na to, że pełny koszt 

przygotowania merytorycznego i graficznego jednej gazety wynosi 4 zł a poprzednio przyznana 

kwota 2,70 zł za szt. to jedynie koszty druku. 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.  

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 147. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


