
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.41.1.2017.KS         

Protokół Nr 164/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.45 zakończenie o godz.13.35 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

 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. Informacja dotycząca realizacji zadania polegającego na wykonaniu dodatkowego pasa ruchu dla 

pojazdów skręcających w prawo z ul. Czarnieckiego w ul. Poniatowskiego. 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej nieruchomości o nr ew. 804, obręb 0003 

– Centrum Stalowa Wola, ul. Okulickiego 12, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/744/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę sal 

gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 



 
 

9. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN o wynajęciu sal lekcyjnych 

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

10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pani Agaty Krzek dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli do realizacji 

i rozliczenia projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych 

i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

11. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy 

na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego w oddziałach o mniejszej 

liczebności w CEZ roku szkolnym 2017/2018. 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska drugiego wicedyrektora w roku szkolnym 

2017/2018. 

13. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanków bursy - zawodników Klubu ZKS 

„STAL”. 

14. Przyjęcie informacji pn. „Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach 

ponadgimnazjalnych – wyniki matur i egzaminów zawodowych”. 

15. Przyjęcie „Informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018”. 

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 Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury o wsparcie finansowe konkursu „Pamiętajcie 

o ogrodach i balkonach…”. 

18. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie kwoty 200 000 zł na remont pomieszczeń na Oddziale Chorób Dziecięcych.  

19. Zapoznanie się z decyzją Ministra Rozwojów i Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.  

20. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2017 rok. 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina 

Czersk). 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina 

Zaklików). 

23. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  



 
 

24. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 146/816/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

13 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego. 

25. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pani Agaty Krzek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego. 

26. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o zwołanie XXX Sesji 

nadzwyczajnej. 

27. Przyjęcie protokołu nr 163/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2017 roku. 

28. Wolne wnioski. 

29. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 164. 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 -4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3 Informacja dotycząca realizacji zadania polegającego na wykonaniu dodatkowego pasa 

ruchu dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Czarnieckiego w ul. Poniatowskiego. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła Informację, że zasadne jest wykonanie 

dodatkowego pasa ruchu tj. prawoskrętu dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Czarnieckiego 

w ul. Poniatowskiego. Ponieważ obecnie trwa rozbudowa ul. Poniatowskiego zasadne jest 

wykonanie w/w zadania wraz z tą inwestycją, jako zamówienia tzw. „uzupełniającego” 

do zamówienia podstawowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego 

w Stalowej Woli”. Zamówienie to planuje się udzielić, jako zamówienie w trybie z wolnej ręki 

na podstawie art. 67 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ.U. 

z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak 

w zamówieniu podstawowym tj. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego 

w Stalowej Woli”. Zamówienie to zostanie udzielone po negocjacjach z jednym wykonawcą. Wartość 

robót zamówienia „uzupełniającego” wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 296 159,80zł. Kosztorys 

inwestorski został wyliczony na podstawie stawek firmy STRABAG z kosztorysu ofertowego dla 



 
 

zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli”. Starosta 

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

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

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

 Zarząd Powiatu przyjął informację oraz wyraził zgodę na wykonanie dodatkowego pasa ruchu tj. 

prawoskrętu dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Czarnieckiego w ul. Poniatowskiego. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącej wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej nieruchomości o nr ew. 

804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, ul. Okulickiego 12, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego. 

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

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Stalowej Woli oznaczonej numerem ewidencyjnym 804, obręb 0003 – 

Centrum Stalowa Wola, wpisanej do księgi wieczystej TB1S/00045149/3 przy ul. Okulickiego 12, 

zabudowanej budynkiem parterowym o pow. użytkowej 516,78 m2, będącym własnością Powiatu 

Stalowowolskiego na okres 10 lat tj. od 01.11.2017r. do 31.10.2027r. dla Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Stalowej Woli. 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 164/942/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, ul. Okulickiego 12, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/744/2017 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat 

za wynajem lub dzierżawę sal gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały, gdzie w §3 otrzymuje 

brzmienie: „Dopuszcza się zastosowanie stawek niższych niż określone w § 2 w przypadku, gdy sala 

gimnastyczna lub hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży szkolnej, a uczestnicy zajęć nie ponoszą odpłatności z tytułu udziału w zajęciach. W takim 

przypadku ustala się minimalną stawkę czynszu netto za 1 godzinę zegarową w wysokości 10,00 zł.” 

 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 164/943/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/744/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat 

za wynajem lub dzierżawę sal gimnastycznych i hal sportowych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni 

użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

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

na wynajęcie pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

3 w Stalowej Woli dla: 

1.  BUsport – Marek Butryn, Pysznica, wynajmuje część powierzchni użytkowej ok. 1 m2 w holu 

budynku ZSP Nr 3 w celu umieszczenia automatu z napojami i przekąskami. Odpłatność 

w wysokości 150,00 zł netto miesięcznie. W miesiącu ferii zimowych odpłatność wynosi 50% 

ustalonej kwoty, natomiast w okresie wakacji tj. lipiec, sierpień odpłatność wynosi 10,00 zł 

netto. Będzie to kolejna umowa najmu. 

2. PPHU Emtek Mariusz Wantrych Rudna Mała 36-060 Głogów Małopolski, wynajmuje ok. 2 m2 

powierzchni użytkowej w holu budynku w celu umieszczenia dwóch automatów z napojami 

i przekąskami. Odpłatność 300,00 zł netto miesięcznie. W miesiącu ferii zimowych odpłatność 

wynosi 50% ustalonej kwoty, natomiast w okresie wakacji tj. lipiec, sierpień odpłatność wynosi 

10,00 zł netto. Będzie to kolejna umowa najmu. 

3. Vending Service Horzyk, Matuszny Sp. J. 43-470 wynajmuje ok. 0,6m2 powierzchni użytkowej 

w części korytarza szkolnego pod automat do sprzedaży napojów. Odpłatność 150,00 zł netto 

miesięcznie. W miesiącu ferii zimowych odpłatność wynosi 50% ustalonej kwoty, natomiast 

w okresie wakacji tj. lipiec, sierpień odpłatność wynosi 10,00 zł netto. Będzie to kolejna umowa 

najmu. 

4. PH „Karol” Beata Szafarz, ul. Ofiar Katynia 27/7, 37-450 Stalowa Wola wynajmuje ok. 8 m2 

powierzchni użytkowej na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego. Odpłatność 270,00 zł 

netto miesięcznie. W miesiącu ferii zimowych odpłatność wynosi 50% ustalonej kwoty, 

natomiast w okresie wakacji tj. lipiec, sierpień odpłatność wynosi 10,00 zł netto. Będzie to 

kolejna umowa najmu. 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 164/944/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczeń i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

 



 
 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody na zawarcie 

umowy najmu na pomieszczenie gospodarcze (garaż w dobudówce, bez mediów) o pow. 12,5 m2 dla 

Pana Walawender Ryszard (woźny szkolny) na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. na potrzeby 

własne. Odpłatność za wynajem w wysokości 49,20 zł brutto miesięcznie. 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 164/945/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody na wynajem 

pomieszczenia o pow. 29 m2 dla Pani Magdaleny Łoin – Bufet szkolny WERONI na okres 

od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. na potrzeby prowadzenia bufetu szkolnego. Odpłatność 

za wynajem w wysokości 399,75 zł brutto miesięcznie. 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 164/946/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN o wynajęciu sal 

lekcyjnych Woli dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego 

w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie, że zgodnie z zaleceniami Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego cena najmu za pomieszczenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli wyniesie 4,00 zł za godz. (3 200 zł brutto 

miesięcznie).  

 Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie.  

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia pani Agaty Krzek dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli do realizacji 

i rozliczenia projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 



 
 

oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych 

i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 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 164/947/2017 w sprawie upoważnienia pani Agaty Krzek 

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

do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych 

i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

 

Ad. 11. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w sprawie wyrażenia zgody na podział 

na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego w oddziałach 

o mniejszej liczebności w CEZ roku szkolnym 2017/2018. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej z prośbą o wyrażenie zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018 w następujących oddziałach 

o mniejszej liczebności: 

 kl. I branżowej szkoły I stopnia-lakiernik/mechanik pojazdów samochodowych (25 

uczniów) 

 kl. I branżowej szkoły I stopnia - kierowca mechanik (21 uczniów) 

 kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - mechanik pojazdów samochodowych (26 uczniów) 

 kl. IV technikum - technik mechatronik (26 uczniów) 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby utworzyć podział na grupy w klasach, gdzie liczba 

uczniów wynosi 26 oraz 25 uczniów. Starosta Janusz Zarzeczny 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. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział na grupy na obowiązkowe zajęcia edukacyjnych z wf 

w klasach, gdzie liczba uczniów wynosi 26 i 25.  

  

Ad. 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska drugiego wicedyrektora 

w roku szkolnym 2017/2018. 



 
 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska drugiego wicedyrektora na jeden rok 

szkolny (2017/2018). Starosta Janusz Zarzeczny 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 13. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanków bursy - 

zawodników Klubu ZKS „STAL”. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt 

w Bursie Międzyszkolnej 10 wychowanków bursy - zawodników Klubu ZKS „STAL” w okresie 

od września 2017 r. do stycznia 2018 r. Starosta Janusz Zarzeczny 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 Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

Ad. 14. Przyjęcie informacji pn. „Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach 

ponadgimnazjalnych – wyniki matur i egzaminów zawodowych”. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono.  

 Informacja pn. „Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych – 

wyniki matur i egzaminów zawodowych” została przyjęta i przekazana na Komisję Edukacji, Kultury 

i Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

Ad. 15. Przyjęcie „Informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018”. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono.  

 Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 została przyjęta 

i przekazana na Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 



 
 

Ad. 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. 

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

do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 164/948/2017 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. 17. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury o wsparcie finansowe konkursu 

„Pamiętajcie o ogrodach i balkonach…”. 

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

dofinansować w/w przedsięwzięcie kwotą 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup statuetek. Starosta 

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

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

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

 Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 18. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie kwoty 200 000 zł na remont pomieszczeń na Oddziale Chorób 

Dziecięcych.  

 Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie kwoty 200 000 zł na remont 

pomieszczeń na Oddziale Chorób Dziecięcych tj.: 

1. remont 3 łazienek, 

2. remont świetlicy z adaptacją na Gabinet Lekarski, 

3. remont Gabinetu Lekarskiego Nocnego, 

4. remont Dyżurki Pielęgniarek, 

5. remont Gabinetu Kardiologicznego, 

6. remont Pracowni EEG z przeznaczeniem na Gabinet Ordynatora 

7. zakup klimatyzatorów do dwóch Gabinetów Zabiegowych i Sali Intensywnego Nadzoru. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że w obecnym roku nie widzi możliwości realizacji 

w/w zadania, ponieważ nie ma podstaw finansowania i zaproponowała ewentualne, aby w roku 

następnym ująć tę kwotę w planie wydatków. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że są rozpoczęte 

termomodernizacje obiektów oświatowych oraz inwestycja drogowa na ul. Poniatowskiego i 

zaproponował, aby odroczyć wniosek do momentu ich rozliczenia przez Powiat.  



 
 

 Starosta Janusz Zarzeczny 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. 

 Zarząd Powiatu zdecydował, aby wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

został rozpatrzony po rozliczeniu przez Powiat inwestycji drogowych oraz oświatowych.  

 

Ad. 19. Zapoznanie się z decyzją Ministra Rozwojów i Finansów w sprawie zwrotu nienależnie 

uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.  

 W trakcie omawiania punktu posiedzenie Zarządu opuścił radny Andrzej Gargaś.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła decyzję Ministra Rozwoju i Finansów podtrzymującą 

w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji 

ogólnej za rok 2012. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zaproponowała, aby odroczyć płatność 

do roku 2018 z możliwością rozłożenia na raty. Starosta Janusz Zarzeczny poparł propozycję 

Skarbnik Powiatu i zarządził głosowanie za w/w rozwiązaniem. 

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

 

Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2017 rok. 

 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-3, przeciw-0, wstryzmujące-0.  

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 164/949/2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2017 rok.  

 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego (Gmina Czersk). 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania kwoty 

20 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, 

poczynionych przez nawałnice, wichury i huragany. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 164/950/2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego (Gmina Czersk). 

 



 
 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego (Gmina Zaklików). 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania kwoty 1000 

zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie promocji, na dofinansowanie udziału laureatów VII edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Angielskiej w Zaklikowie, w polonijnej imprezie 

organizowanej pod nazwa Morliny Polish Festival w Londynie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 164/951/2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego (Gmina Zaklików). 

 

Ad. 23. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

 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-3, przeciw-0, wstryzmujące-0.  

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 164/952/2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 24. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 146/816/2017 Zarządu Powiatu 

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

Sekulskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. 

Kościuszki w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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-3, przeciw-0, wstryzmujące-0.  

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 164/953/2017 zmieniającą Uchwałę nr 146/816/2017 Zarządu 

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

Sekulskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

Powiatu Stalowowolskiego. 

 



 
 

Ad. 25.  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pani Agaty Krzek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego. 

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

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

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 164/954/2017 w sprawie upoważnienia Pani Agaty Krzek 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego w Stalowej Woli do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 26. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o zwołanie XXX Sesji 

nadzwyczajnej. 

 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, wstryzmujące-0.  

 

Ad.27. Przyjęcie protokołu nr 163/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2017 

roku. 

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

nr 163/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Protokół nr 163/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 28. Wolne wnioski  

 Nie zgłoszono. 

 

Ad.29. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 164. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 


