
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.33.1.2017.KS  

Protokół Nr 156/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.05 zakończenie o godz. 11.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 Główny specjalista ds. finansów i sprawozdawczości Grażyna Górska. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Wydziału IMP o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bojanów na opracowanie 

dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo - rowerowej na rzece Łęg. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac adaptacyjnych w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

5. Wniosek Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. „Warsztaty terenowe edukacyjno - ekologiczne”. 

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

7. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 

2017. 

8. Wniosek Komitetu Organizacyjnego Meczu Gwiazd STAL Stalowa Wola - Wisła Kraków, 

o sfinansowanie transportu zespołu mażoretek z Niska do Stalowej Woli, a także ufundowania 2 

pucharów. 

9. Przyjęcie protokołu nr 155/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.  

 



 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 156. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby do przedstawionego porządku obrad wprowadzić 

punkt 8. Wniosek Komitetu Organizacyjnego Meczu Gwiazd STAL Stalowa Wola - Wisła Kraków, 

o sfinansowanie transportu zespołu mażoretek z Niska do Stalowej Woli, a także ufundowania 

2 pucharów oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do proponowanego 

porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Wniosek Wydziału IMP o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bojanów na 

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo - rowerowej na rzece Łęg. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie 

powiatu na 2017 rok środków w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy 

finansowej dla Gminy Bojanów na opracowanie dokumentacji projektowej na kładkę pieszo-

rowerową na rzece Łęg. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Wydziału IMP został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac adaptacyjnych w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli. 

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

wykonanie prac adaptacyjnych w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12, 37-450 Stalowa 

Wola, przy zachowaniu wymagań wynikających w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tj. Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Prace adaptacyjne dotyczą pracowni fryzjerskiej, florystycznej 

oraz pomieszczeń biurowych pod wynajem dla OHP. 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0. 



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 156/883/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac 

adaptacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Wniosek Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Warsztaty terenowe edukacyjno - ekologiczne”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby dofinansować zakup usługi transportowej dla w/w zadania kwotą 1000 zł. 

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

wniosku? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

Główny specjalista ds. finansów i sprawozdań Grażyna Górska przedstawiła 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 156/884/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2017. 

Główny specjalista ds. finansów i sprawozdań Grażyna Górska przedstawiła 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 156/885/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2017. 

 

Ad. 8. Wniosek Komitetu Organizacyjnego Meczu Gwiazd STAL Stalowa Wola - Wisła Kraków, 

o sfinansowanie transportu zespołu mażoretek z Niska do Stalowej Woli, a także ufundowania 

2 pucharów. 

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

przyznać kwotę 300 zł na sfinansowanie kosztów transportu oraz 250 zł na ufundowanie dwóch 



 
 

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

przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Wniosek Komitetu Organizacyjnego Meczu Gwiazd STAL Stalowa Wola - Wisła Kraków został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołu nr 155/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

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

nr 155/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 155/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.10. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 156. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 

 

 

Janusz Zarzeczny 

Starosta Stalowowolski 
(podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) 

 


