
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.27.1.2017.KS      

Protokół Nr 152/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 01 czerwca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.20 zakończenie o godz. 12.50 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Andrzej Gargaś, Aflfred Rzegocki 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 Główny specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej Woli 

ul. Podleśna 6.  

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

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

5. Informacja nt. zakupu samochodu osobowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. 

6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego p.o. dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do złożenia wniosków 

o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 

2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. 



 
 

7. Wniosek Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Lipie w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. VII Powiatowe Zabawy z Ekologią „EKOLUDEK” 

w Publicznym Przedszkolu w Lipie. 

8. Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli 

w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Wszyscy wygramy, gdy 

o świat zadbamy”. 

9. Wniosek Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej w sprawie dofinansowania zakupu usługi 

transportowej dla zadania pn. „A to Polska właśnie” – wyjazd na „zieloną szkołę”. 

10. Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, Koło nr 10 w Zaklikowie 

w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Wakacje z wędką”. 

11. Wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie w sprawie dofinansowania 

wyjazdu Zespołu Sanna Cheerlaaders na Mistrzostwa Europy do Pragi. 

12. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” w sprawie ufundowania nagród dla uczestników 

XIII Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych. 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2017 roku. 

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

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

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033. 

16. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego. 

17. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do porządku 

obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego:  

1. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

2. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

3. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2017-2033.  

18. Przyjęcie protokołu nr 151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  

19.  Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 



 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 152. 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 przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej 

Woli ul. Podleśna 6.  

W trakcie omawiania do grona członków Zarządu dołączył Wicestarosta Mariusz Sołtys.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił 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 152/856/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu 

Dziecka w Stalowej Woli ul. Podleśna 6. 

  

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

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

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

nieodpłatne przekazanie dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości KEN 2 w Stalowej 

Woli 50 szt. płyt chodnikowych i 50 szt. obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki ulicy 

Poniatowskiego oraz 100 szt. krawężników drogowych pochodzących z zasobów Zarządu Dróg 

Powiatowych w celu budowy ogólnodostępnego parkingu o powierzchni ok. 529 m2. 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 152/857/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

 

 

 



 
 

Ad. 5. Informacja nt. zakupu samochodu osobowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła informację nt. zakupu samochodu osobowego 

przez ZSP Nr 2. Dostawca zaoferował sprzedaż samochodu osobowego Renault Trafic w formie 

leasingu, którego wartość wynosi 56 580, 00 brutto i przedstawił trzy propozycje umów 

leasingowych na 35, 47 oraz 59 miesięcy. Zarząd zdecydował, aby wziąć samochód w leasing na 47 

raty. Kwota miesięcznej raty – 1219, 41 zł. 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące-0.  

Zarząd Powiatu zdecydował, aby zakupić samochód osobowy marki Renault Trafic w formie leasingu 

na 47 rat.  

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego p.o. dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do 

złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. 

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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 152/858/2017 w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego 

p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do 

złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. 

 

Ad. 7. Wniosek Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Lipie w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. VII Powiatowe Zabawy z Ekologią „EKOLUDEK” 

w Publicznym Przedszkolu w Lipie. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby kwota dofinansowania dla zadania pn. VII Powiatowe Zabawy z Ekologią 

„EKOLUDEK” wyniosła 700 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  



 
 

Wniosek Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Lipie został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 8. Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej 

Woli w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Wszyscy 

wygramy, gdy o świat zadbamy”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla 

zadania pn. „Wszyscy wygramy, gdy o świat zadbamy”. 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.  

Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 9. Wniosek Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej w sprawie dofinansowania zakupu usługi 

transportowej dla zadania pn. „A to Polska właśnie” – wyjazd na „zieloną szkołę”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup usługi transportowej dla 

zadania pn. „A to Polska właśnie” – wyjazd na „zieloną szkołę”. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają inne propozycje do przedstawionego wniosku? Innych propozycji nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 10. Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, Koło nr 10 w 

Zaklikowie w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Wakacje 

z wędką”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla 

zadania pn. „Wakacje z wędką”. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do 

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

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

Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, Koło nr 10 w Zaklikowie został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 11. Wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie w sprawie 

dofinansowania wyjazdu Zespołu Sanna Cheerlaaders na Mistrzostwa Europy do Pragi. 



 
 

Główny Specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak przedstawiła wniosek oraz zaproponowała, aby 

przyznać kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu wyjazdu Zespołu Sanna 

Cheerlaaders na Mistrzostwa Europy do Pragi. 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 -0. 

Wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 12. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” w sprawie ufundowania nagród dla 

uczestników XIII Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych. 

Główny Specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak przedstawiła wniosek oraz zaproponowała, aby 

przyznać kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na ufundowanie medali dla zawodników 

uczestniczących w XIII Podkarpackim Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych. 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 -0. 

Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 80 000, - zł (słownie 

złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100), z tego dla: 

1. Gminy Stalowa Wola w wysokości 50 000, - zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli przy ulicy 

Targowej 3. 

2. Gminy Zaleszany w wysokości 30 000, - zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

termomodernizacji budynku przeznaczonego na przedszkole w Obojni. 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 152/859/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2017 roku. 

 



 
 

Ad. 14. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

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

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt. 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 152/860/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

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

 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt. 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 152/861/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033. 

 

Ad. 16. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła skonsolidowany bilans powiatu stalowowolskiego. 

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

przedstawionego bilansu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął skonsolidowany bilans. 

 

17. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do 

porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego:  

1. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

2. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

3. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2017-2033. 

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

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

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

  Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego został podjęty.  



 
 

 

Ad.18. Przyjęcie protokołu nr 151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  

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

nr 151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Protokół nr 151/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

   Nie zgłoszono.  

 

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 152. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


