
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.26.1.2017.ML 

Protokół Nr 151/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 25 maja 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 10.35 zakończenie o godz. 11.40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk.  

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik 

 

Porządek obrad: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 151 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

  

Ad. 3.  Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli – Panią Zofią Zielińską – Nędzyńską. 

   



 
 

  Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 151/849/2017 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli – Panią Zofię Zielińską- Nędzyńską. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli o wynajęciu 

czterech sal lekcyjnych. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie czterech sal lekcyjnych dla Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie.  

 

Ad. 5. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli o wynajęciu 

sali gimnastycznej. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie sali gimnastycznej dla Diamond Glow Dance Studio – 

Edyta Turko.. 

 

Ad.6. Wniosek Firmy BIPV System Sp. z o. o w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

wierzytelności z umowy na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – Modernizacja energetyczna 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1”. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

czy wyrażając zgodę mogą pojawić się komplikacje? Pani Naczelnik odpowiedziała, że udzielając 

takiej zgody na dokonanie przelewu wierzytelności może stanowić problem w relacjach umownych 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował odrzucenie 

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

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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



 
 

  Zarząd Powiatu odrzucił wniosek Firmy BIPV System Sp. z o.o w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie wierzytelności z umowy na zadanie pn.”Modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – Modernizacja 

energetyczna Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1”. 

 

Ad. 7. Wniosek  Firmy BCJ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wierzytelności z umowy 

na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących 

własnością Powiatu Stalowowolskiego – Modernizacja energetyczna Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli przy ul. 

Hutniczej 12.” 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek sygnalizując taki sam problem jak 

w przypadku z Firmą BIPV System Sp. z o.o. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował odrzucenie 

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

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu odrzucił wniosek Firmy BCJ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

wierzytelności z umowy na zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – Modernizacja energetyczna Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli przy 

ul. Hutniczej 12. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki o nr ew. 3264/3, 3264/4, obręb 0003 

– Jastkowice, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. 

   Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

do przedstawionego projektu uchwały? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 151/850/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki o nr ew. 3264/3, 3264/4, obręb 0003-

Jastkowice, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 9. Wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na wykonanie zadań szkolnego koordynatora 

projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców. 



 
 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

dodał, że szkoły w ramach tego projektu dostaną 150 komputerów.  Starosta Janusz Zarzeczny 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres powiedział, że martwią go dane zawarte 

w projekcie, gdzie stan uczniów jest nieaktualny oraz ,że w ostatniej chwili do projektu został 

wpisany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik 

powiedziała, że w projekcie mogą brać udział tylko szkoły zawodowe. Przewodniczący Rady 

Powiatu Ryszard Andres powiedział, żeby jeszcze raz przeanalizować dane. Pani Skarbnik 

Elżbieta Kulpa zapytała skąd Pan Przewodniczący ma takie dane? Pan Przewodniczący Ryszard 

Andres odpowiedział, że z Wydziału Edukacji i rozmawiał z kierowniczką projektu, dodając, że 

dane z Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 są dobre a pozostałe 

są przekłamane. Pani Skarbnik powiedziała, że w CKUiODiDZ jest tryb kształcenia najdłuższy 2,5-

letni i uczeń może brać kilkakrotnie udział w kursach a w stażach tylko raz. Pan Przewodniczący 

Rady Powiatu Ryszard Andres powiedział, że rozmawiał z Dyrektorem Centrum Edukacji 

Zawodowej Panem Piotrem Żyjewskim i on też uważa, że dane w Zespołach Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 oraz CKUiODiDZ są zawyżone. Przewodniczący Rady Powiatu 

Ryszard Andres zapytał jak będą zapisane w arkuszu godziny np. z języka niemieckiego  i jak one 

będą rozliczane oraz jak to będzie w przypadku gdy koordynatorem projektu jest wicedyrektor jak 

to ma miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz w Centrum Edukacji Zawodowej 

gdzie koordynatorem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego? Starosta Janusz Zarzeczny 

odpowiedział, że w przypadku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Pani wicedyrektor nie będzie 

już wicedyrektorem a koordynatorem projektu. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres 

zapytał Panią Naczelnik Bożenę Karlik jak będzie wyglądało podpisanie arkusza w Centrum 

Edukacji Zawodowe? Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik powiedziała, że kadra 

kierownicza może mieć godziny ponadwymiarowe i nie ma tu ograniczeń i będzie wpisane np. 

realizacja projektu. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał także, jak będzie 

wyglądało uzupełnienie etatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, gdzie wicedyrektorka 

ma godziny ponadwymiarowe a nauczyciele nie mają pełnych etatów? Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że ma zapewnienia z Urzędu Miasta w Stalowej Woli dotyczące zabezpieczenia  etatów 

z języka angielskiego i języka niemieckiego. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy w każdym 

przypadku koordynatora godziny będą rozliczane jak godziny ponadwymiarowe? Naczelnik 

Wydziału Edukacji Bożena Karlik odpowiedziała, że tak. Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa 

powiedziała, że już po raz czwarty debatujemy na Zarządzie w tej sprawie i nie ma żadnej dobrej 

koncepcji, trzeba wyjść założenia, że są to normalne zadania szkolne i jeżeli są przepisy związane 

ze zleceniem własnemu pracownikowi jakiś zadań no to wiążą się one z zadaniami jednostki.  Pani 

Skarbnik Elżbieta Kulpa powiedziała, że „ jest to nieeleganckie zachowanie osób, które z  Panem 

Przewodniczącym prowadzą jakieś zakulisowe gawędy”. Pan Przewodniczący Ryszard Andres 

powiedział, że nie rozumie o czym Pani Skarbnik mówi i tylko zgłasza problem. Pani Skarbnik 



 
 

powiedziała, że ktoś przekazuje Panu Przewodniczącemu jakieś informacje i wątpi w to, że są one 

rzetelne. Pan Przewodniczący Ryszard Andres powiedział, że jest o tym przekonany 

i  np. w CKUiODiDZ jest 99 uczniów a nie 390 jak wynika z danych zawartych w projekcie. Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że to jest 3 -letni cykl i kilka razy może uczeń brać udział 

w projekcie. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał, dlaczego dobre dane są 

w szkołach takich jak: CEZ i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 a w innych nie? Członek 

Zarządu Andrzej Gargaś powiedział, że dane zawarte w projekcie były analizowane przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i nie było żadnych zastrzeżeń. Przewodniczący Ryszard 

Andres powiedział, że on tylko wyraża swoje wątpliwości i wyłącza się z tej dyskusji. Naczelnik 

Wydziału Edukacji Bożena Karlik powiedziała, że dane zawarte w projekcie to liczba uczniów 

objętych projektem a nie liczba uczniów w szkole. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy 

w każdej szkole jest tylko jeden koordynator?  Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że każda 

szkoła ma jednego koordynatora. Członek Zarządu Alfred Rzegocki dodał, że w projekcie mogą 

brać udział nawet po trzy razy uczniowie z danej szkoły. Starosta Janusz Zarzeczny kończąc 

dyskusję dodał, iż uważa, że projekt jest zrobiony dobrze i musi być zrealizowany. Innych pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie środków na wykonanie zadań szkolnego 

koordynatora projektu pn. „Powiat stawia na zawodowców”. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego 

funduszu nagród za ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła 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 151/851/2017 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. 11. 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 Edukacji Bożena Karlik omówiła 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 151/852/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

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

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

nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia oferty w zakresie wstępnej 

koncepcji powstania i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka  Wiedzy i Edukacji i wyrażenia 

zgody na udział Szkoły w grantowym projekcie „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy 

i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) 2014-2020. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła 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 151/853/2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia oferty w zakresie 

wstępnej koncepcji powstania i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji i wyrażenia 

zgody na udział Szkoły w grantowym projekcie „modeLOWE” Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla 

obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.  

 

Ad. 13.Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinasowanie kosztów inwestycji związanych 

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

  Kierownik  Referatu Ochrony Środowiska Hubert Karwan przedstawił 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 151/854/2017 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.14 Wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi „Pomocna Dłoń” 

w sprawie dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn.” Małopolska- 

ochrona przyrody”. 

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta 

zaproponował 800 zł  na dofinansowanie usługi transportowej. 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 się -0. 

 Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej Turbii 

„Pomocna Dłoń”. 

 

Ad.15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

o dofinansowanie zakupu nagród i wyróżnień dla uczestników VI Powiatowego Konkursu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujących się -0. 

  Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Stalowej Woli i  przyznał dofinansowanie w kwocie 800 zł na zakup nagród i wyróżnień dla 

uczestników VI Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

Ad.16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli 

o dofinansowanie do zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 

o Prawach Konsumenta. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

w Stalowej Woli i przyznał dofinansowanie w kwocie 500 zł na zakup nagród rzeczowych dla 

laureatów Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta. 

 

Ad.17. Wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

o sfinansowanie materiałów potrzebnych do pokazów z okazji Powiatowych Obchodów 

Dnia Strażaka Ochotnika w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania i uwagi do przedstawionego wniosku? Pani Skarbnik Elżbieta 



 
 

Kulpa zaproponowała, aby środki na realizację pochodziły z planu wydatków Zarządzania 

Kryzysowego. Starosta wyraził zgodę i zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP i przyznał dofinansowanie w kwocie 500 zł na zakup materiałów niezbędnych 

do pokazu. 

 

Ad.18. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Klub Pływacki „Motyl” MOSiR Stalowa Wola 

o sfinansowanie zakupu czepków pływackich w ilości 30 sztuk dla zawodników z rocznika 

2006. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujących się -0. 

  Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie wniosek Prezesa Stowarzyszenia Klub Pływacki „Motyl” MOSiR 

Stalowa Wola i przyznał dofinansowanie w kwocie 900 zł na zakup czepków pływackich. 

 

 

Ad.19. Wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

kosztów przejazdu Chóru Lasowiacy i Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej oraz Zespołu 

Pieśni i Tańca Pyszniczanie do Pragi na Międzynarodowy Festiwal Folkloru. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zaproponował 1500 zł na częściowe pokrycie kosztów przejazdu i zarządził 

głosowanie. 

  Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujących się -0. 

  Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli 

w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu Chóru Lasowiacy i Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej 

oraz Zespołu Pieśni i Tańca Pyszniczanie do Pragi na Międzynarodowy Festiwal Folkloru. 

 

 

Ad.15. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Pokój i Dobro” w Stalowej Woli – Rozwadowie 

w sprawie wsparcia finansowego 17. Kapucyńskiego Pikniku Charytatywnego. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujących się – 0. 



 
 

  Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Pokój i Dobro” i przyznał 

dofinansowanie w kwocie 1000 zł na zakup drobnych upominków i słodyczy. 

 

 

Ad. 14. 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 151/855/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad.14. Przyjęcie protokołu nr 150/2017 z dnia 18 maja 2017 r.  

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

nr 150/2017 z dnia 18 maja 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Protokół nr 150/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa ponownie przedstawiła wniosek Gminy Stalowa Wola 

o dofinansowanie z budżetu Powiatu Stalowowolskiego zakupu średniego samochodu 

pożarniczego dla OSP Stalowa Wola, który był rozpatrywany na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

w dniu 30.03.2017 roku.  

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, członków Zarządu czy przychylają się do wniosku 

i zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął wniosek Gminy Stalowa Wola i dofinansował w kwocie 50 000 zł zakup 

średniego samochodu pożarniczego dla OSP Stalowa Wola. 

 

Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa, także ponownie przedstawiła wniosek  Jana Nowaka Radnego 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30.09.2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Zaleszany na pokrycie części kosztów termomodernizacji budynku przedszkola w Obojni 

w kwocie 40 000 zł. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował kwotę 30 000 zł i zapytał członków Zarządu czy 

wyrażają zgodę? Członkowie Zarządu wyrazili zgodę. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął wniosek Jana Nowaka Radnego Powiatu Stalowowolskiego i przyznał 

30 000 zł na częściowe pokrycie kosztów termomodernizacji budynku przedszkola w Obojni. 



 
 

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 151. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


