
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.40.1.2017.KS         

Protokół Nr 163/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.35 zakończenie o godz.13.30 

 

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 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zabezpieczenie środków finansowych 

w budżecie powiatu stalowowolskiego na potrzeby remontowe szkoły. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 im. Armii Krajowej.  

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pana Marka Stachyra. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla ZKS „STAL”. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

8. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego i multimedialnego 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. 



 
 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli. 

10. Zawiadomienie o wynajęciu sali lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 

11. Wniosek wicedyrektor ZSP Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na utworzenie stanowiska drugiego wicedyrektora w roku szkolnym 2017/2018. 

12. Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia zatrudnienia 

o 1 etat pedagogiczny. 

13. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 145/811/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

14. Wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania kosztów 

przejazdu członków Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” do Meksyku. 

15. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów 

zakwaterowania w Londynie laureatów VII Międzywojewódzkiego Festiwalu Piosenki Angielskiej 

w Zaklikowie. 

16. 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. 

17. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli o zwiększenie puli 

środków na dofinansowanie realizowanego programu zdrowotnego. 

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

19. Projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego 

za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

20. Projekt uchwały w sprawie informacji za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski.  

21. Wniosek Związku Powiatów Polskich o pomoc finansową albo darowiznę na potrzeby realizacji 

wspólnej inicjatywy służącej społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów po nawałnicach, jakie 

przeszły nad województwami: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.  

22. Przyjęcie protokołu nr 162/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2017 roku. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 



 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 163. 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. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie powiatu stalowowolskiego na potrzeby remontowe szkoły.  

   Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie powiatu stalowowolskiego na: 

 1. Wymianę oświetlenia na korytarzu szkolnym w wysokości 11 200 zł.  

2. Wykonanie remontów wynikających z zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w wysokości 5 000 zł zgodnie z zaleceniami należy wykonać:  

– otwory nawiewno-wywiewne w drzwiach sanitariatów  

- malowanie małej sali gimnastycznej (złuszczona farba)  

- usunięcie zacieków na korytarzu  

- podwyższenie balustrady schodowej do wys. 1.1 m  

- wykonanie balustrady przy schodach zewnętrznych 

Natomiast kwotę 100 000 zł na cyklinowanie, malowanie linii, malowanie parkietu Naczelnik 

zaproponowała, aby pozyskać ze środków zewnętrznych np. z Ministerstwa Sportu.  Starosta 

Janusz Zarzeczny wyraził opinię, że w roku szkolnym nie ma sensu odnawiać parkietu ze 

względu na reorganizację zajęć i należy o tym pomyśleć w przyszłym roku. 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 pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

postanowił przyznać kwotę 16 200 zł na w/w prace remontowe.  

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 im. Armii 

Krajowej.  

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

na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Zespołu Szkół 



 
 

Społecznych Nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli w terminie 02.10.2017r. – 30.04.2018r. (9 

godz. miesięcznie) w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Odpłatność w wysokości 

180,00 zł netto miesięcznie. 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 163/931/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pana Marka Stachyra. 

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

na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pana 

Marka Stachyra w terminie 01.09.2017r. – 30.06.2018r. (8 godz. miesięcznie) w celu prowadzenia 

zajęć rekreacyjno-sportowych „kung-fu”. Odpłatność w wysokości 208,00 zł netto miesięcznie. 

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 163/932/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla ZKS „STAL”. 

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

na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla ZKS „STAL” 

w terminie 28.08.2017r. – 09.09.2017r. (18 godzin) w celu prowadzenia treningu drużyny 

Seniorów ZKS „STAL” Stalowa Wola. Odpłatność w wysokości 900,00 zł netto (50zł/h). 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 163/933/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

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

na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta 



 
 

Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 100 drzew z działki będącej 

własnością Powiatu Stalowowolskiego, w związku z przejściem nawałnicy, podczas której zostało 

powalonych kilka sosen uszkadzając ogrodzenie zewnętrzne kompleksu boisk oraz nawierzchnie 

ze sztucznej trawy. Usunięcie drzew jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 

jak i osób prywatnych przebywających na terenie kompleksu sportowego. Starosta Janusz 

Zarzeczny wyraził opinię, że zgodnie ze stanem faktycznym zasadnym jest usunięcie tych drzew 

z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z orlika. 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 163/934/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego 

i multimedialnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 163/935/2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 

komputerowego i multimedialnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla 

Jana III Sobieskiego 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 163/936/2011 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół 

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

 

Ad. 10. Zawiadomienie o wynajęciu sali lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 



 
 

   Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o wynajęciu 10 sal lekcyjnych 

dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w ZSO, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola. 

Ze względu na prowadzony generalny remont placówki nie jest ona w stanie zapewnić uczniom 

bezpiecznych warunków oraz realizacji prawidłowego procesu dydaktycznego. Okres zawarcia 

umowy miałby obowiązywać od 4 września 2017 r. do 28 stycznia 2018 r., a ilość godzin 

lekcyjnych w miesiącu – 800. Dochody z najmu miałaby wynosić 2500,00 zł netto miesięcznie 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby policzyć 4 zł/h za godzinę wynajęcie (łącznie 3200 

zł/m-c), ponieważ w opinii Zarządu koszt 3,12 zł/h wynajmu sali nie pokryłaby podstawowych 

kosztów eksploatacyjnych, jakie ponosi szkoła. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub inne propozycje do przedstawionego zawiadomienia? 

Pytań i propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

   Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie o wynajęciu sali lekcyjnych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, jednak z 

zastrzeżeniem, że stawka godzinowa ma wynieść 4 zł/h.  

 

Ad. 11. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zawarciu umowy na 

wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

   Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o oddaniu w najem sali 

gimnastycznej (180m2) w ZSO, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „DWÓJKA” przy Gimnazjum 

Nr 2 w Stalowej Woli, Stalowa Wola w celu prowadzenia treningów sportowych z uczniami 

gimnazjum. Okres zawarcia umowy od 28 sierpnia 2017 r. do 01 września 2017r. (7,5 

godz./całość). Odpłatność za wynajęcie wyniesie 75,00 zł netto (zgodnie z Uchwałą Nr 

137/744/2017 z dn. 20 lutego 2017r. § 3 minimalna stawka godzinowa za wynajęcie sali wynosi 

10zł). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego zawiadomienia? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

   Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o zawarciu umowy na wynajem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli zostało przyjęte. 

 

Ad. 12. Wniosek wicedyrektor ZSP Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie stanowiska drugiego wicedyrektora w roku szkolnym 2017/2018. 

  Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że z uwagi na braki formalne nie jest możliwe 

rozpatrzenie wniosku na obecnym posiedzeniu Zarządu i zaproponował, aby oddalić wniosek.  

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do przedstawionej 

propozycji? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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



 
 

   Wniosek wicedyrektor ZSP Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego został oddalony z uwagi na braki 

formalne.  

 

Ad. 13. Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia 

zatrudnienia o 1 etat pedagogiczny. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby zwiększyć zatrudnienie o 1 etat pedagogiczny w roku 2017/2018.  Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub inne propozycje do 

przedstawionego wniosku? Pytań i propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 145/811/2017 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Zespołu 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? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 163/937/2017 zmieniającą Uchwałę Nr 145/811/2017 Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

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

 

Ad. 15. Wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

kosztów przejazdu członków Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” do Meksyku. 

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

przyznać kwotę 1650 zł na dofinansowanie kosztu usługi transportowej (Stalowa Wola-Okęcie). 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania 

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

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

  Wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie o wsparcie finansowe 

na pokrycie kosztów zakwaterowania w Londynie laureatów VII Międzywojewódzkiego 

Festiwalu Piosenki Angielskiej w Zaklikowie. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 1000 zł z przekazaniem do budżetu gminy na realizację w/w 



 
 

zadania. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub 

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

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

  Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 17. 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 163/938/2017 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. 18. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli 

o zwiększenie puli środków na dofinansowanie realizowanego programu zdrowotnego. 

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

z prośbą o zwiększenie o 20 000 zł puli środków na dofinansowanie realizowanego programu 

zdrowotnego. 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. 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

  W trakcie omawiania projektu uchwały salę obrad opuścił radny Marek Tyza. 

   Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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-4, przeciw -0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 163/939/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 



 
 

  W trakcie omawiania projektu uchwały na salę obrad wrócił radny Marek Tyza.  

  W trakcie omawiania projektu uchwały salę obrad opuścił radny Andrzej Gargaś.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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-4, przeciw -0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 163/940/2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

 

Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie informacji za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.  

   Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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-4, przeciw -0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 163/939/2017 w sprawie informacji za I półrocze 2017 roku 

o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 22. Wniosek Związku Powiatów Polskich o pomoc finansową albo darowiznę na potrzeby 

realizacji wspólnej inicjatywy służącej społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów 

po nawałnicach, jakie przeszły nad województwami: pomorskim, kujawsko-pomorskim 

i wielkopolskim. 

 W trakcie omawiania wniosku salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. 

 Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, 

aby przekazać środki finansowe dla konkretnej Gminy, która najbardziej ucierpiała po 

nawałnicach. Członkowie Zarządu wspólnie i w porozumieniu zdecydowali, aby przekazać środki 

finansowe dla jednej poszkodowanej gminy, jednak forma pomocy oraz konkretna kwota zostaną 

ustalone na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

Ad.23. Przyjęcie protokołu nr 162/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2017 

roku. 

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

nr 162/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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



 
 

Protokół nr 162/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 24. Wolne wnioski  

 Nie zgłoszono. 

 

Ad.25. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 163. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 


