
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.37.1.2017.KS 

Protokół Nr 160/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 27 lipca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.1100 zakończenie o godz. 1155 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki.  

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

 

Porządek obrad: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 160 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

do proponowanego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

  

Ad.3.Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 146/820/2017 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza 

Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. 

„Praktyki zawodowe - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus+. 



 
 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

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

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/907/2017  zmieniającą Uchwałę Nr 146/820/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana 

Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Praktyki 

zawodowe - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus+. 

 

Ad.4. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK o współfinansowanie drugiego spływu Wisłą 

na trasie Sandomierz – Warszawa, związanego z obchodami 73. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego.   

 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

o współfinansowanie drugiego spływu Wisłą na trasie Sandomierz – Warszawa, związanego 

z obchodami 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i postanowił dofinansować to 

przedsięwzięcie kwotą 500 zł. 

 

Ad.5. Wniosek Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli o dofinansowanie 

kosztów organizacji „Pikniku z Aniołami” na Zatorzu.  

 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej 

Woli o dofinansowanie kosztów organizacji „Pikniku z Aniołami” na Zatorzu, które odbędzie się 

w ramach uroczystości jubileuszowych 40-lecia pracy duszpasterskiej Księży Michalitów 

w Stalowej Woli oraz 30. Rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego i postanowił przyznać 

1000,00 zł z przeznaczeniem na druk plakatów, zakup nagród i upominków. 



 
 

Ad.6  Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pani Grażyny Młodożeniec. 

  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

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

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/908/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pani Grażyny Młodożeniec. 

 

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Marka Olszowy. 

  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

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

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/909/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Marka Olszowy. 

 

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Krzysztofa Oszust. 

  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

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

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/910/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Krzysztofa Oszust. 

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Ryszarda Stefaniaka. 

  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

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

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  



 
 

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

    Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/911/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Ryszarda Stefaniaka. 

 

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Krzysztofa Latawca. 

  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/912/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” dla Pana Krzysztofa Latawca. 

 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk poinformował, że na Dożynkach Powiatu 

Stalowowolskiego zostaną wręczone statuetki dla wyróżnionych rolników: 

1. Marty i Czesława Tarnowskich (gm. Zaklików) 

2. Karoliny i Tomasza Mierzwa (gm. Bojanów) 

3. Czesławy Pyz (gm. Pysznica) 

4. Jana Puzio (gm. Zaleszany) 

5. Zenona Sajdy ( gm. Radomyśl nad Sanem). 

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 

rok. 

  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/913/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

 

Ad.12. Informacja w sprawie postępowania kontrolnego przeprowadzonego w Liceum 

Ogólnokształcącym, Policealnej Szkole oraz Medycznej Szkole Policealnej w Stalowej 

Woli, prowadzonych przez Panią Ewę Piechowską. 



 
 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła w/w informację zaznaczając, że Pani Ewa 

Piechowska nie udostępnia żadnych dokumentów finansowych, nawet przy kontroli 

z Krajowej Izby Skarbowej, gdzie została powiadomiona o przekazaniu dokumentów nie 

przedłożyła wymaganych dokumentów. Pani Skarbnik powiedziała, że Pani Ewa Piechowska 

nie odpowiada na wystosowane pisma informujące o planowanej kontroli oraz konsekwentnie 

stara się utrudniać postępowania kontrolne. Zgodnie z przepisami § 7 pkt 2  Uchwały 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych 

oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji organ 

ma prawo wstrzymać przekazywanie szkole lub placówce dotacji do dnia umożliwienia 

przeprowadzenia w szkole lub placówce czynności kontrolnych. Członek Zarządu Andrzej 

Gargaś powiedział, że jest za tym, aby wstrzymać dotację za bieżący rok. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys powiedział, że bardzo długo ta procedura kontrolna trwa i też rekomenduje, aby Zarząd 

Powiatu wstrzymał dotację za 2017 rok. Wicestarosta zapytał Panią Skarbnik, jak wygląda 

sytuacja kontrolna za poprzednie lata? Pani Skarbnik odpowiedziała, że za lata 2014,2015, 

2016 nie zostały przedłożone dokumenty do kontroli a lata 2012,2013 są na etapie 

postępowania odwoławczego od decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że uważa, aby wezwać Panią Ewę 

Piechowską do zwrotu dotacji za lata: 2014,2015,2016. Członek Zarządu Andrzej Gargaś 

zaproponował, aby radcy prawni przygotowali wniosek do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, także poparł tą 

propozycję. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał kto jest  za wnioskiem o wstrzymaniu dotacji 

dla Pani Ewy Piechowskiej za 2017 rok oraz sporządzeniu wniosku do prokuratury przez 

radców prawnych?  

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

 Zarząd Powiatu rekomenduje wstrzymanie dotacji za 201 7 rok  dla Liceum Ogólnokształcącego, 

Policealnej Szkoły oraz Medycznej Szkoły Policealnej prowadzonych przez Panią Ewę Piechowską  

oraz zdecydował o sporządzeniu przez radców prawnych wniosku do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. 

 

Ad.13.Przyjęcie protokołu nr 159/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.  

  Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 159/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta 

zarządził głosowanie. 

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

  Protokół nr 159/2017 został przyjęty jednogłośnie. 



 
 

Ad. 14. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 160. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

  

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
 

 

 


