
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.42.3.2017.KS     

Protokół Nr 165/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 07 września 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.40 zakończenie o godz.12.35 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Marek Ujda. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Cezary Drzymała, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzęć.  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie o rezygnacji z wynajęcia hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli dla Pani Małgorzaty Likus. 

4. Zawiadomienie o oddaniu części nieruchomości w najem w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli. 

5. Zawiadomienie o oddaniu części nieruchomości w najem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Stalowej Woli. 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.  

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza w Centrum 

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

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/301/2015 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania 



 
 

postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli 

oraz trybu jej pracy. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu istniejących dróg wojewódzkich 

o numerach: 854, 855, 856, 857, 861, 871, 872 przez teren Powiatu Stalowowolskiego. 

11. Wniosek Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody o przeznaczenie środków finansowych na wydanie 

folderu informacyjno-edukacyjnego dla właścicieli lasów prywatnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego oraz zakup kontrolera GPS. 

12. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2017/2018. 

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

sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

15. Przyjęcie protokołu nr 164/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2017 roku. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 165. 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. Zawiadomienie o rezygnacji z wynajęcia hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pani Małgorzaty Likus. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSO o rezygnacji Pani 

Małgorzaty Likus z wynajmu hali sportowej o powierzchni 1 104 m2 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli, w okresie od 04.09.2017 r. do 31.03.2018 r. w celu prowadzenia 

przedszkola piłkarskiego LSS dla dzieci i młodzieży. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia? Pytań i uwag nie zgłoszono.  



 
 

Zawiadomienie o rezygnacji z wynajęcia hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli dla Pani Małgorzaty Likus zostało przyjęte. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie o oddaniu części nieruchomości w najem w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

nieruchomości o powierzchni 8 m2 – pomieszczenie biurowe na parterze w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących, dla Gabinetu Psychoterapii Psychoanalitycznej Dąbek Katarzyna w celu 

prowadzenia gabinetu psychoterapii. Okres zawarcia umowy od 11 września 2017 r. do 31 sierpnia 

2018, liczba godzin w miesiącu 32. Odpłatność w wysokości 320,00 zł netto miesięcznie. Starosta Janusz 

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

zawiadomienia? Pytań i uwag nie zgłoszono.  

Zawiadomienie o oddaniu części nieruchomości w najem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli zostało przyjęte. 

 

Ad. 5. Zawiadomienie o oddaniu części nieruchomości w najem w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

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

nieruchomości o powierzchni 30 m2 – pomieszczenie zlokalizowane w prawym skrzydle budynku 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

związkowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” Komisja Międzyzakładowa. Pani 

Dyrektor Agata Krzek w dniu 06.09.2017 r przekazała informację, że nie wyraża zgody na oddanie ww. 

części nieruchomości w najem na prowadzenie działalności związkowej Wolnego Związku Zawodowego 

„Solidarność – Oświata” Komisja Międzyzakładowa z uwagi na niekorzystne dla szkoły zapisy w umowie. 

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

przedstawionego zawiadomienia? Pytań i uwag nie zgłoszono.  

Zawiadomienie o oddaniu części nieruchomości w najem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli zostało przyjęte. Dodatkowo Zarząd zdecydował, aby umowa ze związkami została zaaneksowana w 

zakresie korzystania z nieruchomości.  

 

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

użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.  

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

wynajęcie: 

1. pomieszczenia o pow. 6 m2 mieszczącego się na drugim piętrze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Stalowej Woli dla Kawiarni Młodzieżowej „LUBA” Agnieszka Rutkowska na okres od 01.09.2017 

r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku uczniowskiego – sprzedaż artykułów 



 
 

spożywczych, odpłatność w wysokości 138,21 zł netto miesięcznie, a w okresie ferii letnich lipiec i 

sierpień 40,65 zł netto miesięcznie; 

2. powierzchni użytkowej o pow. 1 m2 w holu na parterze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 

Stalowej Woli, Stalowa Wola dla BUsport na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2020 r. z przeznaczeniem 

pod automat vendingowy – sprzedaż napojów gorących, odpłatność w wysokości 120,00 zł netto 

miesięcznie, a w okresie ferii letnich lipiec i sierpień 32,52 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. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/955/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia i powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. 

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

części powierzchni korytarza o pow. 1 m2 dla BUsport, Marek Butryn, na okres od 01.09.2017 r. do 

30.06.2018 r. w celu ustawienia automatu do sprzedaży gorących napojów. Odpłatność w wysokości 

90,00 zł netto miesięcznie, a w okresie ferii zimowych zmniejszenie czynszu do wysokości 50 %. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/956/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części 

powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

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

części powierzchni korytarza o pow. 2 m2 dla BUsport, na okres od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. pod 

automat do sprzedaży przekąsek i zimnych napojów. Odpłatność w wysokości 87,00 zł netto miesięcznie 

(IX.2017–I.2018 i III.2018–VI.2018), a w okresie ferii zimowych 45 zł netto miesięcznie (II.2018). 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/957/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części 

powierzchni korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/301/2015 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w 

Stalowej Woli oraz trybu jej pracy. 

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. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/958/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/301/2015 Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej 

Woli oraz trybu jej pracy. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu istniejących dróg 

wojewódzkich o numerach: 854, 855, 856, 857, 861, 871, 872 przez teren Powiatu 

Stalowowolskiego. 

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. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/959/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu 

istniejących dróg wojewódzkich o numerach: 854, 855, 856, 857, 861, 871, 872 przez teren Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 11. Wniosek Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody o przeznaczenie środków finansowych 

na wydanie folderu informacyjno-edukacyjnego dla właścicieli lasów prywatnych na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego oraz zakup kontrolera GPS.  

Kierownik Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Cezary Drzymała przedstawił wniosek o zakup 

kontrolera GPS. Zakup jest konieczny dla prawidłowej orientacji w terenie. Obecnie brak takiego 

urządzenia powoduje niejednokrotnie błędną lokalizację działek przez pracownika, wydłuża czas pracy 

związany z dojazdem na właściwą działkę – koszt urządzenia ok. 6000 zł. Dodatkowo, Kierownik zwrócił 

się z prośbą o wydanie następnej wersji folderu informacyjnego edukacyjnego dla właścicieli lasów 

prywatnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego- koszt 5000 zł brutto. Zarząd Powiatu wspólnie i w 

porozumieniu zdecydował, że zakup kontrolera GPS jest niezbędny do prawidłowego wykonywania 

pomiarów i wyraził zgodę na przeznaczenie 11 000 zł na zakup urządzenia jak i na wydanie folderów 

informacyjnych. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 



 
 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu wspólnie i w 

porozumieniu do komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski wyznaczył Marka Tyzę. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/960/2017 w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 

2017/2018. 

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. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/961/2017 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku 

szkolnym/akademickim 2017/2018. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej 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? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 165/962/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 



 
 

 

Ad.15. Przyjęcie protokołu nr 164/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2017 

roku. 

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

nr 164/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 164/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 16. Wolne wnioski  

Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzęć przedstawiła opinię radcy prawnego dotyczącą analizy 

obecnego stanu faktycznego i prawnego PKS-u. Biorąc pod uwagę, że Powiat nie jest czynnym 

organizatorem, czyli nie finansuje przewozów użyteczności publicznej aczkolwiek jest właścicielem 

spółki kapitałowej, w opinii radcy najprostszą formą pomocy Spółce jest jej dokapitalizowanie.  Starosta 

Janusz Zarzeczny stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien dostać przygotowany przez Prezesa PKS plan 

rozwoju oraz kosztorys np. wymiany taboru. 

 

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 165. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

  

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 


