
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.21.1.2017/2         

 

Protokół Nr 149/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 11 maja 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.30 zakończenie o godz. 12.40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Radca Prawny Aleksander Szczęch, 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Radcy Prawnego dotyczący polubownego załatwienia sprawy pomiędzy Powiatem 

Stalowowolskim a Powiatem Kraśnickim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie 

dzieci przebywających w rodzinie zastępczej. 

4. Informacja PCPR o zaopiniowaniu ofert organizacji pozarządowych zajmujących się 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu 

środków w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i modernizację instalacji 

przyzywowej w DPS. 



 
 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ogrodzenia szkolnego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia wychowanka bursy z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej. 

8. Przyjęcie „Informacji o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2017/2018”. 

9. Przyjęcie „Informacji dotyczącej arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 

2017/2018”. 

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

Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze. 

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

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród 

za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

12. 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. 

13. Wniosek Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu nagród 

rzeczowych dla zadania pn. „Przedszkolak – Przyjacielem Ziemi”. 

14. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli 

w sprawie dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Naukowe Warsztaty 

Ekologiczne w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej dla uczniów klasy biologiczno – chemicznej 

LO im. KEN w Stalowej Woli”. 

15. Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach w sprawie dofinansowania zakupu usługi 

transportowej dla zadania pn. „Edukacja ekologiczna na Mazurach i Podlasiu – poznanie flory 

i fauny krainy tysiąca jezior oraz Białowieży”. 

16. Wniosek Wydziału PKZ w sprawie udzielenia zgody na współorganizację „Dnia Ekonomii 

Społecznej”. 

17. Wniosek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Stalowa Wola o wsparcie 

finansowe Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo własności intelektualnej w sieci”. 

18. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o ufundowanie jednej z głównych nagród 

w V edycji konkursu „Krok w przyszłość”. 



 
 

19. Wniosek Stowarzyszenia Dobro Powraca o wsparcie finansowe kolejnego wydania 

„Informatora nie tylko dla Seniora”. 

20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej woli o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Dobry zawód-lepsza 

przyszłość”. 

21. Informacja Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016 sporządzona na podstawie art. 37 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

22. Wniosek Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli o pokrycie kosztów organizacji 

imprezy kulturalno-integracyjnej pn. „Dzień Strażaka 2017”.  

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

24. Przyjęcie protokołu nr 148/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

25.  Wolne wnioski. 

26. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 149. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby wykreślić z porządku obrad punkt 5. Wniosek 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o zakup samochodu osobowego 

i przesunąć go na kolejne posiedzenie Zarządu. Wicestarosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

inne propozycje do przedstawionego porządku obrad? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Wniosek Radcy Prawnego dotyczący polubownego załatwienia sprawy pomiędzy 

Powiatem Stalowowolskim a Powiatem Kraśnickim w sprawie ponoszenia wydatków 

na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej. 

Radca Prawny Aleksander Szczęch przedstawił sprawę dotyczącą porozumienia zawartego 

w dniu 22 maja 2014 roku pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a Powiatem Kraśnickim w sprawie 

ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej 

oraz zaproponował polubowne zakończenie sporu. Warunkiem polubownego zakończenia sprawy 

byłoby po pierwsze to, że Powiat Kraśnicki zwróci Powiatowi Stalowowolskiemu połowę kwoty 

21.470.08 zł wpłaconej na podstawie w/w porozumienia. Po drugie Powiat Kraśnicki zapłaci 

Powiatowi Stalowowolskiemu kwotę 146.112,40 zł stanowiąca połowę kosztów poniesionych 



 
 

przez Powiat Stalowowolski na utrzymanie pięciorga dzieci w placówkach opiekuńczych 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, który to koszt wyniósł 292.505,86 zł. Skutkiem, 

bowiem zawarcia porozumienia było umieszczenie dzieci w tychże placówkach opiekuńczych. 

Jednocześnie mają zostać podjęte rozmowy: Powiatu Stalowowolskiego z Gminą Radomyśl 

nad Sanem i Powiatu Kraśnickiego z Gminą Annopol, aby te częściowo zrekompensowały 

poniesione wydatki w rozmiarze ustawowym to jest w tym wypadku 10%. Zarząd Powiatu wyraził 

zgodę na polubowne załatwienie sporu i zaakceptował proponowane warunki ugody. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu zdecydował na polubowne załatwienie sprawy pomiędzy Powiatem Stalowowolskim 

a Powiatem Kraśnickim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających 

w rodzinie zastępczej. 

 

Ad. 4. Informacja PCPR o zaopiniowaniu ofert organizacji pozarządowych zajmujących się 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił informację nt. rozstrzygnięcia konkursów 

na składanie ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Komisja opiniująca 

oferty w dniu 24.04.2017 pozytywnie zaopiniowała złożone oferty oraz przyznała następujące 

kwoty na zadania: 

1. Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa 

Wola: 

-Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób niepełnosprawnych – 35 000 zł.  

- Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 9 000 zł. 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR” ul. Dmowskiego 1, 

37-450 Stalowa Wola: 

- Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 16 000 zł. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

Ad. 5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie zabezpieczenia w budżecie 

Powiatu środków w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i modernizację 

instalacji przyzywowej w DPS. 



 
 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektora DPS o zabezpieczenie 

w budżecie Powiatu na rok 2017 środków w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na remont 

i modernizację instalacji przyzywowej w DPS. Naczelnik powiedziała, że instalacja przyzywowa 

istnieje w DPS od początku funkcjonowania jednostki i w ostatnim okresie czasu uległa awarii. 

Została wykonana ekspertyza, według której system wymaga gruntownej naprawy i modernizacji. 

Koszt modernizacji wyniesie około 140 000 zł. Istnieje możliwość pozyskania środków 

na modernizację instalacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 100 000 zł, kwota 

40 000 zł stanowi niezbędny wkład własny. Członkowie Zarządu wspólnie i w porozumieniu 

zdecydowali, aby zabezpieczyć środki finansowe na w wysokości 40 000 zł zgodnie 

z przeznaczeniem. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ogrodzenia szkolnego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wynajęcia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola ogrodzenia szkolnego dla 

Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola na okres 

od 15.05.2017 r. do 31.12.2017 r. w celu umieszczenia banera na ogrodzeniu szkoły. Odpłatność 

w wysokości 10,00 zł netto miesięcznie. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 149/836/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia wychowanka bursy z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Zwolnienie ucznia miałoby nastąpić 

z uwagi na bardzo ciężką sytuację materialną rodziny. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 



 
 

Ad. 8. Przyjęcie „Informacji o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2017/2018”. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Stalowowolskiego Tadeusz Samołyk zapytał, dlaczego w Zespole Szkół Nr 1 przewiduje się 

zwiększenie etatów o 2, skoro nie ma pewności, że będzie nabór na dodatkowe oddziały i co będzie, 

gdyby nie zostały utworzone? Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik odpowiedziała, że była już taka 

sytuacja w obecnym roku szkolnym, gdzie nabór nie został w pełni zrealizowany. Wówczas, 

nauczyciele, którzy pomimo tego, że realizowali mniej godzin niż etat mieli płacone za pełny etat 

a braki godzinowe nadrabiali zastępstwami, za które nie mieli dodatkowego wynagrodzenia. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk stwierdził, że jeżeli nie ma pewności, że 

zostaną utworzone oddziały, to zatrudnienie nauczycieli powinno odbyć się w formie planowanych 

wakatów. Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik dodała, że ZSP Nr 1 jest jedyną szkołą gdzie 100% 

nauczycieli jest zrzeszonych w związkach zawodowych i ich zdecydowana większość jest chroniona 

przed zwolnieniami. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk zwrócił się z prośbą 

o przygotowanie informacji na temat tego, jakie związki zawodowe działają w każdej ze szkół 

prowadzonych przez Powiat, oraz o liczbie nauczycieli przynależnych do poszczególnych 

związków. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionej Informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął „Informację o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2017/2018”. 

 

Ad. 9. Przyjęcie „Informacji dotyczącej arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 

2017/2018”. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji za ubiegły rok o kosztach sytuacji, w której nie 

było naboru do oddziałów a zostały zapewnione dodatkowe etaty. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął „Informację dotyczącą arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 

2017/2018”. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze. 



 
 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik zaznaczyła, 

że projekt uchwały zostanie przekazany związkom zawodowym celem zaopiniowania. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 149/837/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego 

funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik zaznaczyła, 

że projekt uchwały zostanie przekazany związkom zawodowym celem zaopiniowania. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 149/838/207 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu 

nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

Ad. 12. 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. 

W trakcie omawiania sale obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 149/839/2017 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. 13. Wniosek Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu 

nagród rzeczowych dla zadania pn. „Przedszkolak – Przyjacielem Ziemi”. 



 
 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przyznać kwotę 500 zł z przeznaczeniem 

na zakup nagród rzeczowych dla zadania pn. „Przedszkolak – Przyjacielem Ziemi”. Wicestarosta 

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

Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 14. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn. 

„Naukowe Warsztaty Ekologiczne w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej dla uczniów klasy 

biologiczno – chemicznej LO im. KEN w Stalowej Woli”. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przyznać kwotę 1500 zł na zakup usługi 

transportowej dla zadania pn. „Naukowe Warsztaty Ekologiczne w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej 

dla uczniów klasy biologiczno – chemicznej LO im. KEN w Stalowej Woli”. Wicestarosta zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 15. Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach w sprawie dofinansowania zakupu usługi 

transportowej dla zadania pn. „Edukacja ekologiczna na Mazurach i Podlasiu – poznanie 

flory i fauny krainy tysiąca jezior oraz Białowieży”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zaproponował, aby dofinansować zakup usługi transportowej w kwocie 2000 zł dla zadania 

pn. „Edukacja ekologiczna na Mazurach i Podlasiu – poznanie flory i fauny krainy tysiąca jezior 

oraz Białowieży”. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Wydziału PKZ w sprawie udzielenia zgody na współorganizację „Dnia 

Ekonomii Społecznej”. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przeznaczyć kwotę 515 zł na współorganizację 

„Dnia Ekonomii Społecznej” (146 zł brutto - koszty użyczenia sali konferencyjnej w Bibliotece 

Międzyuczelnianej oraz druk 200 zaproszeń – 369 zł brutto). Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 



 
 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Wydziału PKZ został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 17. Wniosek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Stalowa Wola 

o wsparcie finansowe Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo własności 

intelektualnej w sieci”. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zarekomendował, aby przychylić się do wniosku i dofinansować 

Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo własności intelektualnej w sieci” kwotą 300 zł 

z przeznaczeniem na druk materiałów konferencyjnych, tj. plakatów i harmonogramów konferencji 

dla prelegentów i zaproszonych gości. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa 

ELSA Stalowa. 

 

Ad. 18. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o ufundowanie jednej z głównych 

nagród w V edycji konkursu „Krok w przyszłość”. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przyznać kwotę 150 zł z przeznaczeniem 

na zakup bonu podarunkowego do wykorzystania w księgarni „Stańczyk”. Wicestarosta Mariusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 19. Wniosek Stowarzyszenia „Dobro Powraca” o wsparcie finansowe kolejnego wydania 

„Informatora nie tylko dla Seniora”. 

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

finansowo kolejne wydanie w/w pozycji w kwocie 500 zł. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Stowarzyszenia „Dobro Powraca” został rozpatrzony pozytywnie. 

 



 
 

Ad. 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej woli o zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. 

„Dobry zawód-lepsza przyszłość”. 

W trakcie omawiania wniosku do grona członków Zarządu wrócił radny Alfred Rzegocki.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik zaproponowała, aby 

zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Dobry zawód-lepsza przyszłość” zostało 

zrealizowane w ramach środków własnych szkoły. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu zdecydował, aby Szkoła sfinansowała zadanie w ramach środków własnych.  

 

Ad. 21. Informacja Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016 sporządzona 

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła Informację. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej Informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął Informację za rok 2016 sporządzona na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

 

Ad. 22. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 

rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 149/840/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2017 rok. 

 

Ad. 23. Przyjęcie protokołu nr 148/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego protokołu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 148/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 



 
 

Ad. 24. Wolne wnioski. 

Skarbik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Stalowej Woli ws. pokrycia kosztów organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej pn. „Dzień 

Strażaka 2017” w kwocie 2000 zł. Zarząd Powiatu wspólnie i w porozumieniu zdecydował, aby 

przyznać wnioskowaną kwotę na organizację w/w imprezy.  Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 25. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął obrady 149. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


