
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.45.1.2017.KS 

 

Protokół Nr 168/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 28 września 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.40 zakończenie o godz. 12.20 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 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, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przekazania środków pieniężnych na zakup rolet w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Mechaniczno-

Technologicznego. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn 

i Lotnictwa. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego – samochodu 

Volkswagen Transporter będącego na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. 



 
 

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

dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

9. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia  

 Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy start w życiu 

zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój (PO WER), przyjętego 

Uchwałą Nr 159/900/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lipca 2017 r.  

10. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjętego Uchwałą 

Nr 159/899/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. 

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody 

Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

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

międzyoddziałowych na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

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

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

14. Wniosek Jednostki Wojskowej Nr 3538 o wsparcie finansowe na wykonanie materiałów 

promocyjnych z okazji Dorocznego Święta 3. Batalionu Inżynieryjnego. 

15. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej – Powiatowemu Szkolnemu Związkowi 

Sportowemu w Stalowej Woli – wykonania zadania publicznego dla Powiatu Stalowowolskiego pn. 

”Organizacja powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady” z pominięciem 

otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, w trybie 

i na zasadach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817). 

16. Wniosek Mirosława Osowskiego, członka Związku Literatów Polskich o zakupienie pięciu 

egzemplarzy powieści pt. „Sitwa”. 

17. Wniosek Stowarzyszenia Równowaga w Stalowej Woli o sfinansowanie kosztów transportu Chóru 

Gaude Vitae na Festiwal Gaude Cantem w Bielsku - Białej. 

18. Wniosek Wydawnictwa „Sztafeta” o przyznanie środków finansowych na wydanie płyty z muzyką 

autorstwa Pawła Bajka. 

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

20. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2017.  

21. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego UZP Nr 167/972/2017 z 21 września 2017 roku. 



 
 

22. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2033 przyjętego UZP 

Nr 167/973/2017 z 21 września 2017 roku. 

23. 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 dotyczącej zabezpieczenia środków 

finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

24. Przyjęcie protokołu nr 167/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2017 roku. 

25. Wolne wnioski. 

26. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 168. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby wykreślić z porządku obrad punkt 12 oraz zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do proponowanego porządku obrad? Wicestarosta 

zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przekazania środków pieniężnych na zakup rolet 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli 

o przekazanie środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży złomu, pochodzącego z demontażu rur 

CO i grzejników, na wyposażenie sal w rolety przeciwsłoneczne. Sale lekcyjne, które mają zostać 

wyposażone w rolety są położone od strony południowej a padające promienie słoneczne utrudniają 

nauczycielom korzystanie z urządzeń multimedialnych. Szacunkowy koszt rolet to 13 455 zł brutto plus 

montaż. 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 Dyrektora ZSP Nr 1 został rozpatrzony pozytywnie.  

 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki Rzeszowskiej 

Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. 



 
 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla 

Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w terminie 02.10.2017r. – 

26.06.2018r. w celu prowadzenia zajęć sportowych ze studentami Politechniki Rzeszowskiej. 

Odpłatność w wysokości 9.000,00 zł netto za cały okres trwania umowy. 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 168/974/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki Rzeszowskiej 

Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. 

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki Rzeszowskiej 

Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla 

Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa w terminie 02.10.2017r. – 

26.06.2018r. w celu prowadzenia zajęć sportowych ze studentami Politechniki Rzeszowskiej. 

Odpłatność w wysokości 3.600,00 zł netto za cały okres trwania umowy. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 168/975/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki Rzeszowskiej 

Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego – samochodu 

Volkswagen Transporter będącego na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji środka 

trwałego – samochodu Volkswagen Transporter, nr ewidencyjny 7-74-741 poz. 23., rok produkcji 1996. 

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 168/976/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka 

trwałego – samochodu Volkswagen Transporter będącego na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 



 
 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w terminie 02.10.2017r. – 30.04.2018r. (21 godzin) w celu 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Odpłatność w wysokości 1 050,00 zł netto za cały okres 

trwania umowy. 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 168/977/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 

Ad.8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 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 168/978/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. 

 

Ad. 9. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy 

start w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój (PO 

WER), przyjętego Uchwałą Nr 159/900/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lipca 

2017 r.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. 

„Praktyki zawodowe lepszy start w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER), w zakresie: 

1. wartości budżetu projektu poprzez zastąpienie kwoty 216 460,00 Euro kwotą 148 570,00 Euro. 

2. okresu realizacji projektu poprzez zastąpienie okresu od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. okresem 

od 31.12.2017 r. do 30.04.2019 r. Zmiana wysokości dofinansowania dla w/w projektu wynika 

ze zmniejszonej puli środków finansowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Fundacja 



 
 

Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przesunęła termin realizacji projektu 

o 4 miesiące. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionych autopoprawek? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy start 

w życiu zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój (PO WER), przyjętego 

Uchwałą Nr 159/900/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lipca 2017 r.  

 

Ad.10. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilny uczeń dziś – to 

fachowiec jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

przyjętego Uchwałą Nr 159/899/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lipca 

2017 r. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. 

„Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER), wprowadza się autopoprawkę, w zakresie wartości budżetu projektu poprzez zastąpienie 

kwoty 192 116,00 Euro kwotą 149 520,00 Euro. Zmiana wysokości dofinansowania dla w/w projektu 

wynika ze zmniejszonej puli środków finansowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

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

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

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

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec 

jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjętego Uchwałą Nr 

159/899/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. 

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby przewodniczącym komisji został radny Marek Tyza. Wicestarosta 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 168/979/2017 w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

 

Ad.12. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin na realizację 

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

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w sprawie 

przyznania dodatkowych godzin na realizację zajęć laboratoryjnych w czterech oddziałach klas II 

w roku szkolnym 2017/2018. w następującym wymiarze: 

1. klasa II a – fizyka – 1 godzina tygodniowo 

2. klasa II c - informatyka – 1 godzina tygodniowo 

3. klasa II b, h (łączone) – biologia, chemia – 2 godziny tygodniowo 

Zajęcia te w formie zajęć laboratoryjnych (16 godzin w miesiącu) miałyby być prowadzone przez 

pracowników Zamiejscowego Wydziału KUL na obiektach uczelni od października 2017 r. do czerwca 

2018 r. w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Eksperyment, edukacją przyszłości”. 

Roczny koszt prowadzenia w/w zajęć wyniósłby 8 100,00 zł (miesięcznie 900,00 zł). Naczelnik 

zaproponowała jednak, aby zajęcia rozpoczęły się od miesiąca listopada. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.13. Wniosek Jednostki Wojskowej Nr 3538 o wsparcie finansowe na wykonanie materiałów 

promocyjnych z okazji Dorocznego Święta 3. Batalionu Inżynieryjnego. 

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

dofinansować przedsięwzięcie kwotą 500 zł brutto z przeznaczeniem na wykonanie materiałów 

promocyjnych. 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 Jednostki Wojskowej Nr 3538 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.14. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej – Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli – wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego pn. ”Organizacja powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Licealiady” z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji 

na sfinansowanie jego realizacji, w trybie i na zasadach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817). 



 
 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Radny Andrzej Gargaś zaproponował, 

aby zorganizować spotkanie z szefami klubów „Victoria” oraz „Sparta” celem ustalenia wspólnego 

kalendarza imprez.  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 w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej – Powiatowemu Szkolnemu Związkowi 

Sportowemu w Stalowej Woli – wykonania zadania publicznego dla Powiatu Stalowowolskiego pn. 

”Organizacja powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady” został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad.15. Wniosek Mirosława Osowskiego, członka Związku Literatów Polskich o zakupienie pięciu 

egzemplarzy powieści pt. „Sitwa”. 

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

się do wniosku i sfinansować zakup pięciu egzemplarzy powieści w kwocie 125 zł brutto (25 zł/szt.). 

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

do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-2, przeciw-0, wstrzymujące -1.  

Wniosek Mirosława Osowskiego został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.16. Wniosek Stowarzyszenia Równowaga w Stalowej Woli o sfinansowanie kosztów 

transportu Chóru Gaude Vitae na Festiwal Gaude Cantem w Bielsku - Białej. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik powiedział, że ze względu na 

brak środków finansowych proponuje oddalić wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Stowarzyszenia Równowaga w Stalowej Woli został rozpatrzony negatywnie ze względu na brak 

środków finansowych.  

 

Ad.17. Wniosek Wydawnictwa „Sztafeta” o przyznanie środków finansowych na wydanie płyty 

z muzyką autorstwa Pawła Bajka. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zdecydował, aby oddalić wniosek ze względu na brak środków finansowych oraz zapytał czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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



 
 

Wniosek Wydawnictwa „Sztafeta” został rozpatrzony negatywnie ze względu na brak środków 

finansowych.  

 

Ad.18. Projekt uchwały 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 uchwały? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 168/972/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego 

na 2017 rok. 

 

Ad.19. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2017.  

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 168/973/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2017. 

 

Ad.20. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego UZP Nr 167/972/2017 z 21 

września 2017 roku. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki. Skarbnik dodała, że w Dz. 801 Rozdz. 

80120 §4300 dokonuje się zmiany tytułu zmiany ze „Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 455,- dla 

ZSP Nr 1 na zakup rolet do szkoły” na „ze „Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 455,- dla ZSP Nr 1 

na montaż rolet szkolnych”. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionych autopoprawek? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok przyjętego UZP Nr 167/972/2017 z 21 września 

2017 roku. 

 



 
 

Ad.21. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2033 przyjętego 

UZP Nr 167/973/2017 z 21 września 2017 roku. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na 

lata 2017 - 2033 przyjętego UZP Nr 167/973/2017 z 21 września 2017 roku. 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 przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2033 przyjętego UZP 

Nr 167/973/2017 z 21 września 2017 roku. 

 

Ad. 22. 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 dotyczącej zabezpieczenia środków 

finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 

2018. 

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. 

 

Ad.23. Przyjęcie protokołu nr 167/2017 z dnia 21 września 2017 r. 

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

nr 167/2017 z dnia 21 września 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. 

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

Protokół nr 167/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.24. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik w porozumieniu z Radcą Prawnym Andrzejem Ziarkiem ustalili, 

że projekty uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego ws. przekształceń szkół nie są aktami prawa 

miejscowego w związku z tym należy wprowadzić autopoprawki, w §3, który po zmianie otrzymałby 

brzmienie: „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, 

aby zagłosować za przyjęciem zmian w proponowanym zakresie i zarządził głosowanie. 

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



 
 

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki projektów Uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego przyjętych 

Uchwałami Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w dniu 10 sierpnia 2017 r.: 

1. 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, 

przyjętej uchwałą Nr 162/921/2017, 

2. 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, 

przyjętej uchwałą Nr 162/922/2017, 

3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, przyjętej uchwałą 

Nr 162/923/2017, 

4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kos ciuszki w Stalowej Woli, 

przyjętej uchwałą Nr 162/924/2017, 

5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Kro la Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, 

przyjętej uchwałą Nr 162/925/2017, 

6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, przyjętej uchwałą Nr 162/926/2017, 

7. 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, 

przyjętej uchwałą Nr 162/927 /2017, 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Kro la Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, przyjętej uchwałą 

Nr 162/928/2017, 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kos ciuszki w Stalowej Woli, przyjętej uchwałą Nr 162/929/2017, 

10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, przyjętej uchwałą 

Nr 162/930/2017 

 

Ad.25. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 168. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


