
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.39.1.2017.KS 

Protokół Nr 162/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.05 zakończenie o godz.12.15 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza, Andrzej Gargaś 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Asystent w Wydziale PKZ Róża Tarkowska, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu 

stalowowolskiego. 

4. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli o zmianę 

przeznaczenia części przyznanej dotacji celowej.  

5. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za czerwiec 2017 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej 

oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, 

przeznaczonej do sprzedaży. 

7. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Radomyśl nad Sanem). 

8. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Pysznica). 

9. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Rzeczyca Długa). 

10. Zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o oddaniu części nieruchomości w najem. 



 
 

11. 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. 

12. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu pt. „Herby Polski”.  

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

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 

8 Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych 

w Stalowej Woli  

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

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych 

w Stalowej Woli. 

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

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. 

16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole 

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

17. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

18. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

19. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

20. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

21. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

22. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli.  



 
 

23. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego 

w dwóch oddziałach liczących 25 i 26 uczniów oraz na zajęciach z języka niemieckiego w oddziale 

liczącym 24 uczniów w technikum w ZSP 3. 

24. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

z języków obcych, wf w oddziałach o mniejszej liczebności w ZSP 1 w roku szkolnym 2017/2018. 

25. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie godzin dodatkowych na zajęcia edukacyjne 

w ramach realizacji innowacji w klasach liceum ogólnokształcącego w ZSP 1 w każdym roku 

szkolnym w całym cyklu kształcenia. 

26. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

z języków obcych, informatyki i wf w klasach pierwszych o mniejszej liczebności w ZSO w roku 

szkolnym 2017/2018. 

27. Przyjęcie protokołu nr 161/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 03 sierpnia 2017 roku. 

28. Wolne wnioski. 

29. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 162. 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 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku 

bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

powiatu stalowowolskiego. 

   Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego. Warunki udzielenia 

krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 4 000 000,- PLN zostały określone 

umową na bankową obsługę budżetu powiatu zawartą na okres od 10 sierpnia 2017 roku 

do 10 sierpnia 2021 roku. Skarbnik dodała, że kredyt krótkoterminowy gwarantuje płynność 

finansową budżetu powiatu w związku z realizacją planowanych wydatków. 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 162/918/2017 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego 

kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu powiatu stalowowolskiego. 

 

Ad.4. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli o zmianę 

przeznaczenia części przyznanej dotacji celowej.  

   Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Dyrektor ZPO. Dyrektor zwróciła się 

z prośbą o zmianę przeznaczenia części przyznanej dotacji na „dofinansowanie remontu 

pomieszczeń placówki”, która wyniosła 50.000,00 zł. Jednak całość powyższego zadania została 

zrealizowana i rozliczona na kwotę 47.970,00 zł (pozostało 2.030,00 zł). oraz z przyczyn 

niezależnych od placówki nie odbędą się zaplanowane w tym roku kursy kwalifikacyjne dla 

pielęgniarek w zakresie opieki długoterminowej – koszt 5000 zł. W związku, z czym 

wnioskowana kwota 7.030,00 zł zostałaby przeznaczona na realizowany przez ZPO program 

zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawniania pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”. 

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 Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad.5. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za czerwiec 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. 

   Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za czerwiec 2017 

r. zostało przyjęte. 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji 

przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działki 

o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży. 

   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 162/919/2017 w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, 

składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej jako działki o nr ew. 382 

i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży. 

 

Ad.7. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Radomyśl nad Sanem). 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji o oddaniu w trwały zarząd na 

rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 6 w Stalowej 

Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi? Uwag i 

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Radomyśl nad Sanem) została podjęta. 

 

Ad.8. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Pysznica). 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji o oddaniu w trwały zarząd 

na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 6 

w Stalowej Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – 

Rzeczyca Długa. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub 

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

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

Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Pysznica) została podjęta. 

 

Ad.9. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Rzeczyca Długa). 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji o oddaniu w trwały zarząd 

na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 6 

w Stalowej Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – 

Rzeczyca Długa. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub 

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

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

Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Rzeczyca Długa) została podjęta.  

 

Ad.10. Zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN o oddaniu części nieruchomości w najem. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli o oddaniu w najem części nieruchomości o powierzchni 3 

m2 – pomieszczenia gospodarczego w ZSO, ul. Staszica 5 dla Pana Jacka Kawa, 37-450 Stalowa 

Wola w celu garażowania motocykla. Okres zawarcia umowy od 7 sierpnia 2017 r. do 31 

października 2017. Dochody z najmu 10,00 zł netto miesięcznie. 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. 

Zawiadomienie Dyrektora ZSO im. KEN zostało przyjęte. 

 

Ad.11. 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 162/920/2017 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.12. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu pt. „Herby Polski”.  

   Pracownik Wydziału PKZ Róża Tarkowska przedstawiła zaproszenie Zbigniewa Gryzło 

Ambasadora Wydarzenia „Herby Polski” do udziału w przedsięwzięciu pt. „Herby Polski”. Zarząd 

Powiatu wspólnie i w porozumieniu zdecydował, aby z uwagi na zmianę herbu Powiatu wziąć 

udział w wydarzeniu i wykupić pakiet MINI za 149 zł, gdzie organizator gwarantuje 

zamieszczenie herbu lub logo z nazwą samorządu i wskazówką. 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, o wzięciu udziału w przedsięwzięciu pt. „Herby Polski”. 

   Po zakończonym głosowaniu salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/921/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej 



 
 

Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole 

Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/922/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole 

Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/923/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad.16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/924/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli. 

 

Ad.17. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/925/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad.18. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/926/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad.19. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole 

Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/927/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 

6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

Ad.20. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/928/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej 

Woli. 

 

Ad.21. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli. 

   W trakcie głosowania sale obrad opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/929/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 

Ad.22. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/930/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad.23. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na zajęciach wychowania 

fizycznego w dwóch oddziałach liczących 25 i 26 uczniów oraz na zajęciach z języka 

niemieckiego w oddziale liczącym 24 uczniów w technikum w ZSP 3. 

   Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczy zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

   Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego w 

dwóch oddziałach liczących 25 i 26 uczniów oraz na zajęciach z języka niemieckiego w oddziale 

liczącym 24 uczniów w technikum w ZSP 3 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.24. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z języków obcych, wf w oddziałach o mniejszej liczebności w ZSP 1 w roku 

szkolnym 2017/2018. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Wicedyrektor ZSP Nr 1 o wyrażenie 

zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 

2017/2018 w następujących oddziałach o mniejszej liczebności: 

w liceum ogólnokształcącym: 

 - klasa 2b LO (25 uczniów) – wf 

 - klasa 3b LO (26 uczniów) – wf 

 - klasa 3e (22 uczniów) – j. angielski, j. niemiecki 

w technikum: 

- 1ab (25 uczniów) – wf 

- 1 bc (26 uczniów) – wf 

- 3 ab (23 uczniów) – j. angielski, j niemiecki 

w zasadniczej szkole zawodowej: 

- 3a (24 uczniów) – j. angielski, wf 

- 3b (25 uczniów_ - wf 

Starosta Janusz Zarzeczy powiedział, że jest za podziałem na grupy z wyjątkiem klasy 3e, gdzie 

liczba uczniów wynosi 22 oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 



 
 

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

z języków obcych, wf w oddziałach o mniejszej liczebności w ZSP 1 w roku szkolnym 2017/2018. Został 

rozpatrzony pozytywnie. Zarząd Powiatu nie wyraził jednak zgody na podział na grupy w klasie 3e, 

gdzie uczniów jest 22.  

 

Ad.25. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie godzin dodatkowych na zajęcia 

edukacyjne w ramach realizacji innowacji w klasach liceum ogólnokształcącego w ZSP 

1 w każdym roku szkolnym w całym cyklu kształcenia. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Wicedyrektor ZSP Nr 1 o przyznanie 

godzin na realizację programów innowacyjnych w trzech oddziałach, w każdym roku szkolnym, 

w trzyletnim cyklu kształcenia, w tym: 

1. klasa policyjna – po dwie godziny tygodniowo – koszt 9 961,58 zł 

2. klasa wojskowa/promotor zdrowia i urody – po trzy godziny tygodniowo – koszt 15 183,96 zł 

3. klasa prawna/artystyczno-medialna – po dwie godziny tygodniowo – koszt 11 916,09 zł 

OGÓŁEM – 37 061,63 zł – w trzyletnim okresie kształcenia. 

Starosta Janusz Zarzeczy zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek Wicedyrektora ZSP Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie godzin dodatkowych 

na zajęcia edukacyjne w ramach realizacji innowacji w klasach liceum ogólnokształcącego w ZSP 

1 w każdym roku szkolnym w całym cyklu kształcenia został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.26. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z języków obcych, informatyki i wf w klasach pierwszych o mniejszej 

liczebności w ZSO w roku szkolnym 2017/2018. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli o wyrażenie zgody 

na podział na grupy w roku szkolnym 2017/2018 w trzech oddziałach, w których zmniejszyła się 

ich liczebność: 

1) klasa II T (technik obsługi turystycznej/fototechnik) - wychowanie fizyczne (25 uczniów) 

2) klasa IV T (technik ekonomista/technik architektury krajobrazu) - wychowanie fizyczne (26 

uczniów) 

3) klasa II T (technik żywienia i usług gastronomicznych) – j. niemiecki (24 uczniów). 

Starosta Janusz Zarzeczy zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 



 
 

Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki i wf w klasach pierwszych o mniejszej 

liczebności w ZSO w roku szkolnym 2017/2018 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.27. Przyjęcie protokołu nr 161/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 03 sierpnia 2017 

roku. 

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

nr 161/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

Głosy: za -4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Protokół nr 161/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 28. Wolne wnioski  

 Nie zgłoszono. 

 

Ad.29. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 162. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 


