
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.43.1.2017.KS 

Protokół Nr 167/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 21 września 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.25 zakończenie o godz.12.10 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części aerobowej siłowni w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

7. Zawiadomienie o oddaniu w najem pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet po mastektomii „Amazonka”. 

8. Zawiadomienie o oddaniu w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Stalowej Woli dla Katolickiej Szkoły Podstawowej. 



 
 

9. Zawiadomienie o oddaniu w najem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Firmy Euro-Forum Marek Gudków. 

10. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin dla grup 

międzyoddziałowych na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

11. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin na realizację zajęć 

laboratoryjnych w czterech oddziałach klas II w roku szkolnym 2017/2018. 

12. Wniosek Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe Stalowowolskiego Pikniku Strzeleckiego. 

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

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-

2033. 

16. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do porządku 

obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 28 września 2017 r.: 

1. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym 

w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących 

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. 

2. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok. 

3. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2033. 

17. Przyjęcie protokołu nr 166/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2017 roku. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 167. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby punkty 10 oraz 11 zostały przeniesione na kolejne 

posiedzenie Zarządu oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do proponowanego 

porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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

nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 167/967/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

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

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



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 167/968/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części aerobowej siłowni 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie części aerobowej siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Pani Marii Serwońskiej na okres od 01.10.2017r. do 30.04.2018r. (6 godz./miesięcznie) na potrzeby 

prowadzenia zajęć aerobiku. Odpłatność za wynajęcie będzie wynosić 150,00 zł netto miesięcznie (25 

zł/godz.). Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 167/969/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części 

aerobowej siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” w terminie 20.09.2017r. – 29.09.2017r. (6 godzin) 

w celu prowadzenia zajęć szkoleniowych z koszykówki dla dorosłych. Wicestarosta zaproponował, 

aby odpłatność wyniosła 10 zł/h oraz zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 167/970/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Zawiadomienie o oddaniu w najem pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet 

po mastektomii „Amazonka”. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła zawiadomienie o oddaniu w najem 

pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla 

Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet po mastektomii „Amazonka”, w dniach 29, 30 września 

2017 r. celem przeprowadzenia warsztatów kulinarnych na temat diety przeciwnowotworowej we 

współpracy z nauczycielami i uczniami ZSP Nr 3 w ramach praktycznej nauki zawodu. Łączny czas 

trwania warsztatów to 2 godziny. Odpłatność w wysokości 20,00 zł netto za cały okres trwania 

umowy (10 zł/godz.) Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania 



 
 

lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zawiadomienie o oddaniu w najem pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet po mastektomii „Amazonka” 

zostało przyjęte. 

 

Ad. 8. Zawiadomienie o oddaniu w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Katolickiej Szkoły Podstawowej. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła zawiadomienie o oddaniu w najem 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Katolickiej Szkoły 

Podstawowej, w celu prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych z piłki nożnej dla uczniów 

szkoły i ministrantów (młodzież do lat 15). Okres zawarcia umowy od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 

(łącznie 18 godz.). Odpłatność w wysokości 180,00 zł netto (10 zł/godz.) za cały okres trwania 

umowy. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zawiadomienie o oddaniu w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w 

Stalowej Woli dla Katolickiej Szkoły Podstawowej zostało przyjęte. 

 

Ad. 9. Zawiadomienie o oddaniu w najem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Firmy Euro-

Forum Marek Gudków. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła zawiadomienie o oddaniu w najem 

sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli dla Firmy Euro-Forum Marek Gudków w celu prowadzenia zajęć 

językowych. Umowa została zawarta na okres: 12.09.2017 r. -11.02.2018 r. (łącznie 240 godz.). 

Odpłatność za wynajęcie wyniesie 3.600,00 zł netto (15 zł/godz.). Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zawiadomienie o oddaniu w najem sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Firmy Euro-Forum Marek Gudków 

zostało przyjęte. 

 

Ad. 10. Wniosek Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” 

w Stalowej Woli o wsparcie finansowe Stalowowolskiego Pikniku Strzeleckiego. 



 
 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek o wsparcie finansowe 

Stalowowolskiego Pikniku Strzeleckiego, który odbędzie się 24 września br. Impreza ma charakter 

ponadgminny, a jej celem jest popularyzacja sportu strzeleckiego w ramach wdrażania polityki 

proobronnej. Naczelnik zaproponował, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek i dofinansować w/w 

przedsięwzięcie w kwocie 550,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu i albumu. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

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

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

Wniosek Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” w Stalowej Woli 

został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Skarbnik Wicestarosta Mariusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 167/971/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 12. 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. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Podjął Uchwałę Nr 167/972/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

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

 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2033. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 167/973/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2033. 



 
 

 

Ad. 14. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 

28 września 2017 r.: 

1. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów 

prac. 

2.Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok. 

3. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2033. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do wniosku? Uwag nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

 

Ad. 15. Przyjęcie protokołu nr 166/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2017 

roku. 

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

nr 166/2017 z dnia 14 września 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 166/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 16. Wolne wnioski  

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 167. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 



 
 

  

 


