
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.28.1.2017.KS 

Protokół Nr 153/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 08 czerwca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.05 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 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 

 Radca Prawny Aleksander Szczęch 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan 

 Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzęć 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów pracy. 



 
 

4. Wniosek Radcy Prawnego ws. zajęcia stanowiska przez Zarząd w sprawie odsetek od kwoty 

wydatków poniesionych przez Powiat Stalowowolski na utrzymanie pięciorga dzieci 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie stalowowolskim. 

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

sportowej. 

6. Wniosek Dyrektora CKUiODiDZ w sprawie zabezpieczenia środków na przeprowadzenie prac 

remontowo-adaptacyjnych.  

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

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

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącego zawarcia z gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia 

do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej 

i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R- ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

11. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. 

12. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

13. 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. 

14. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o wsparcie finansowe w związku 

z planowanym otwarciem boiska piłkarskiego przy szkole. 

15. Wniosek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego o zgodę na organizację 

i wsparcie finansowe III Spartakiady Stowarzyszeń organizowanej w ramach Weekendu dla 

zdrowia. 

16. Wniosek Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu książki Jego autorstwa pt. „Nowe czasy”. 

17. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Woli 

Rzeczyckiej, w sprawie wsparcia finansowego V Powiatowego Festiwalu Piosenki Zuchowej  

i Harcerskiej pn. „Bieszczadnik 2017”. 

18. Wniosek Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w Stalowej Woli w sprawie sfinansowania transportu członków Związku 

na obchody 73. rocznicy walk partyzanckich na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich. 



 
 

19. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

w sprawie przyznania 50 tys. zł na pierwszą część przebudowy Oddziału Pediatrycznego.  

20. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za kwiecień 

2017 r. 

21. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego Uchwałą 153/860/2017 

Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2017 r. 

22. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 przyjętego uchwałą Nr 152/861/2017 

Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2017 r. 

23. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie na podstawie 

§48 ust. 5 Statutu Powiatu do porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

1. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zawarcia z gminą Stalowa 

Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego 

polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej 

nr 1026R- ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

określania zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów 

pracy. 

24. Przyjęcie protokołu nr 152/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r.  

25.  Wolne wnioski. 

26. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 153. 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 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane 

przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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 153/862/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

 

Ad. 4. Wniosek Radcy Prawnego ws. zajęcia stanowiska przez Zarząd w sprawie odsetek 

od kwoty wydatków poniesionych przez Powiat Stalowowolski na utrzymanie pięciorga 

dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie stalowowolskim. 

Radca Prawny Aleksander Szczęch przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby odsetki od kwoty 292.505,86 zł, (54.134, 16 zł), czyli kwoty wydatków 

poniesionych przez Powiat Stalowowolski na utrzymanie pięciorga dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w powiecie stalowowolskim „podzielić” pomiędzy Powiat Kraśnicki 

a Powiat Stalowowolski po połowie. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

lub uwagi? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

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

o wynajęciu hali sportowej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o wynajęciu hali sportowej 

o powierzchni 1 104 m2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa 



 
 

Wola na okres od 04.09.2017 r. do 31.03.2018 r. (8 godzin w miesiącu) dla Likus Małgorzata, w celu 

prowadzenia przedszkola piłkarskiego LSS dla dzieci i młodzieży. Odpłatność w wysokości 480,00 

zł netto miesięcznie (60,00 zł netto za godzinę). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

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

Starosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie jednogłośnie.  

 

Ad. 6. Wniosek Dyrektora CKUiODiDZ w sprawie zabezpieczenia środków 

na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektora CKUiODiDZ o przekazanie 

środków w wysokości 17 000 zł brutto z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-budowlanych 

związanych z przygotowaniem pomieszczeń w celu ich wynajęcia dla Ochotniczych Hufców Pracy. 

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, OHP nie może nadal korzystać z pomieszczeń 

znajdujących się w piwnicy. Dyrektor CKUiODiDZ uważa, że kontynuowanie wynajmu dla potrzeb OHP 

jest korzystne dla placówki, gdyż niepełnoletni słuchacze placówki musza być uczestnikami OHP. 

Pracownicy OHP sprawują nad słuchaczami opiekę wychowawczą. Placówka posiada w planie 

finansowym środki na remonty w wysokości 21 000 zł, ale zamierza je przeznaczyć na wykonanie 

niezbędnych remontów bieżących i zakup pomocy dydaktycznych związanych z egzaminami 

zawodowymi (nowe wymagania). Naczelnik Wydziału IMP zaproponowała, aby zabezpieczyć środki 

finansowe w wysokości do 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjnych.  

Zakres prac będzie polegał a na wykonaniu:  

1) wygrodzenia pomieszczenia w sali komputerowej z przeznaczeniem na pokój biurowy,  

2) adaptacji zaplecza pracowni florystycznej na potrzeby pomieszczenia biurowego, 

3) adaptacji istniejącego- niewykorzystywanego pomieszczenia sanitarnego na zaplecze dla pracowni 

florystycznej, 

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 Dyrektora CKUiODiDZ został rozpatrzony pozytywnie. Zarząd Powiatu przyznał 15 000 zł 

z rezerwy oświatowej.  

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali lekcyjnej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na wynajem 

sali lekcyjnej dla Ośrodka Szkolenia INNOWACJA s.c. Waldemar Bielica, Norbert Typiak, na okres 



 
 

od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. w celu cyklicznego przeprowadzania szkoleń operatorów maszyn 

budowlanych (1 cykl szkoleniowy- 40 godz.). Odpłatność w wysokości 500,00 zł netto za jeden cykl 

szkoleniowy (12,50 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 153/863/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali 

lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów 

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego dla Zespołu 

Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli ok. 130 m2 kostki brukowej oraz 100 

m obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki ulicy Poniatowskiego w celu utwardzenia 

wewnętrznej drogi dojazdowej znajdującej się za budynkiem ZPO-W 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 153/864/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego zawarcia z gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego 

powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu 

dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R- ul. Jagiellońskiej 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 153/865/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego zawarcia z gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego 

powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji 

projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R- ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Do komisji konkursowej 

powołano osoby w następującym składzie: 

1) Grażyna Janik - przedstawiciel organu prowadzącego 

2) Andrzej Gargaś - przedstawiciel organu prowadzącego 

3) Marek Tyza - przedstawiciel organu prowadzącego 

4) Alfred Rzegocki - przedstawiciel organu prowadzącego 

5) Wioletta Durda - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

6) Wiesława Warpechowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

7) Małgorzata Drabek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

8) Bogusław Zając - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

9) Ewa Mendelowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

10) Irena Stępień - przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

11) Janina Wojdyła - przedstawiciel Rady Rodziców 

12) Dariusz Pawłowski - przedstawiciel Rady Rodziców 

13) Piotr Rochowski - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

14) Marzena Kardasińska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 

15) Iwona Rutkowska-Wydra - przedstawiciel WZZ „Solidarność - Oświata” 

Na przewodniczącego komisji powołano Radnego Andrzeja Gargasia. 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 153/866/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Do komisji konkursowej 

powołano osoby w następującym składzie: 

1) Grażyna Janik - przedstawiciel organu prowadzącego  

2) Andrzej Gargaś - przedstawiciel organu prowadzącego  

3) Marek Tyza - przedstawiciel organu prowadzącego  

4) Wioletta Durda - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

5) Wiesława Warpechowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

6) Bogusław Zając - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

7) Barbara Błaszczuk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej  



 
 

8) Iwona Borkowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej  

9) Piotr Rochowski - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego  

10) Marzena Kardasińska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”  

11) Iwona Rutkowska-Wydra - przedstawiciel WZZ „Solidarność - Oświata”  

12) Jarosław Lenart - przedstawiciel Związku Zawodowego Rada Poradnictwa  

Na przewodniczącego komisji powołano Radnego Andrzeja Gargasia. 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 153/867/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Do komisji konkursowej 

powołano osoby w następującym składzie: 

1) Grażyna Janik - przedstawiciel organu prowadzącego  

2) Andrzej Gargaś - przedstawiciel organu prowadzącego  

3) Marek Tyza - przedstawiciel organu prowadzącego  

4) Wioletta Durda - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

5) Wiesława Warpechowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

6) Bogusław Zając - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

7) Alicja Sroka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej  

8) Barbara Korczyńska - Kwitek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej  

9) Piotr Rochowski - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego  

10) Marzena Kardasińska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”  

11) Iwona Rutkowska-Wydra - przedstawiciel WZZ „Solidarność - Oświata”  

Na przewodniczącego komisji powołano Radnego Andrzeja Gargasia. 

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 153/868/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 13. 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. 

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 153/869/2017 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 Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o wsparcie finansowe w związku 

z planowanym otwarciem boiska piłkarskiego przy szkole. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby Dyrektor ZSO LO im. KEN koszty związane z cateringiem, w związku 

z planowanym otwarciem boiska piłkarskiego przy szkole, pokrył w ramach budżetu własnego 

Szkoły. 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.  

Zarząd Powiatu zdecydował, aby szkoła zrealizowała zadanie w ramach budżetu szkoły. 

 

Ad. 15. Wniosek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego o zgodę 

na organizację i wsparcie finansowe III Spartakiady Stowarzyszeń organizowanej w ramach 

Weekendu dla zdrowia. 

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

przyznać kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych drużyn 

biorących udział w Spartakiadzie. 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 Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu książki Jego autorstwa pt. „Nowe 

czasy”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 100 zł na zakup książki Jego autorstwa pt. „Nowe czasy” w ilości 



 
 

5 szt. (20 zł/szt.). Starosta 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 Mirosława Osowskiego został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 17. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Woli 

Rzeczyckiej, w sprawie wsparcia finansowego V Powiatowego Festiwalu Piosenki Zuchowej  

i Harcerskiej pn. „Bieszczadnik 2017”. 

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

przeznaczyć kwotę 1000 zł z przeznaczaniem na dofinansowanie kosztów koncertu Zespołu „Cisza 

Jak Ta”. 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 Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Woli Rzeczyckiej został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 18. Wniosek Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych w Stalowej Woli w sprawie sfinansowania transportu członków 

Związku na obchody 73. rocznicy walk partyzanckich na Porytowym Wzgórzu w Lasach 

Janowskich. 

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

sfinansować koszty transportu członków Związku kwotą 450 zł. 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 Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 19. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

w sprawie przyznania 50 tys. zł na pierwszą część przebudowy Oddziału Pediatrycznego.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby przyznać kwotę 50 tys. zł na pierwszą część przebudowy 

Oddziału Pediatrycznego. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 



 
 

Ad. 20. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za kwiecień 2017 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął sprawozdanie. 

 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zawnioskowała, że w związku z przyznaniem przez Zarząd kwoty 

50 tys. zł SP ZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli, o wprowadzenie 

do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego Uchwałą 153/860/2017 

Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2017 r. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie 

za wprowadzeniem do porządku obrad w/w punktu.  

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

Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

powiatu stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego Uchwałą 153/860/2017 Zarządu Powiatu z dnia 

01 czerwca 2017 r. zostały wprowadzone, jako punkt 21. Kolejne punkty w porządku obrad uległy 

przesunięciu o jeden więcej.  

 

Ad. 21. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego Uchwałą 

153/860/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2017 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionych autopoprawek? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego Uchwałą 

153/860/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2017 r. 

 

Ad. 22. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 przyjętego uchwałą 

Nr 152/861/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2017 r. 



 
 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionych autopoprawek? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033 przyjętego uchwałą 

Nr 152/861/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2017 r. 

 

Ad. 23. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

na podstawie §48 ust. 5 Statutu Powiatu do porządku obrad XXIX Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zawarcia z gminą 

Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania 

publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie 

drogi powiatowej nr 1026R- ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

określania zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

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.24. Przyjęcie protokołu nr 152/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r.  

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

nr 152/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Protokół nr 152/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 25. Wolne wnioski. 

Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzeć przedstawiła kluczowe założenia projektu ustawy 

z dnia 08.05.2017 r. o zmianie Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym.  



 
 

Zarząd Powiatu przyjął informację.  

 

Ad. 26. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 153. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


