
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.47.1.2017.KS         

Protokół Nr 170/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 października 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.20 zakończenie o godz.11.40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś, Marek Tyza. 

 

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. Zawiadomienia Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Pana Jerzego 

Konopki. 

4. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „STAL”. 

5. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Domu Zakonnego 

Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. 

6. Zawiadomienie Dyrektora CEZ o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla UKS Sportowa Pasja. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Pana Krzysztofa Więckowicza. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Pana Marka Kościołka.  

9. Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych godzin na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku 

szkolnym 2017/2018. 

10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie organizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego dla 

ucznia powracającego zza granicy. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

12. 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. 



 
 

13. Przyjęcie protokołów nr 168/2017 z dnia 28 września 2017 r. oraz 169/2017 z dnia 04 

października 2017 r. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 170. 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. Zawiadomienia Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Pana Jerzego 

Konopki. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu 

w najem sali gimnastycznej dla Pana Jerzego Konopki, w celu gry w piłkę siatkową dla grupy osób 

z powiatu stalowowolskiego. Okres zawarcia umowy od 01.10.2017 r. do 30.12.2017 (łącznie 19,5 

godz.). Odpłatność w wysokości 975,00 zł netto (50 zł/godz.). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zawiadomienia Dyrektora ZSP Nr 2 zostało przyjęte. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Zakładowego 

Klubu Sportowego „STAL”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu 

w najem sali gimnastycznej dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”, w celu prowadzenia zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Stalowej Woli i okolic pod opieką trenerów ZKS. Okres 

zawarcia umowy od 06.11.2017r. do 16.03.2018r. (łącznie 165 godz.). Odpłatność w wysokości 8 250,00 

zł netto za cały okres trwania umowy (50 zł/godz.), Radny Alfred Rzegocki zwrócił się z pytaniem 

do Naczelnik Wydziału, czy w/w zajęcia mają charakter komercyjny? Naczelnik odpowiedziała, że nie 

ma informacji na ten temat. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby wycofać z porządku obrad 

w/w punkt z uwagi na nieścisłości we wniosku i przenieść go na kolejne posiedzenie Zarządu. Starosta 



 
 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do proponowanej zmiany? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu zdecydował przenieść na kolejne posiedzenie Zarządu punkt 4. 

 

Ad. 5. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Domu 

Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu 

w najem sali gimnastycznej dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, w celu 

prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży z terenu Stalowej Woli i okolic pod opieką trenerów 

z klubu młodzieżowego Michał prowadzonego przez Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała 

Archanioła w Stalowej Woli. Okres zawarcia umowy od 01.10.2017r. do 30.05.2018r. (łącznie 51 godz.). 

Odpłatność w wysokości 510,00 zł netto za cały okres trwania umowy (10 zł/godz.). Starosta Janusz 

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

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

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

Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 zostało przyjęte.  

 

Ad. 6. Zawiadomienie Dyrektora CEZ o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla UKS Sportowa 

Pasja. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora CEZo oddaniu w najem 

sali gimnastycznej dla UKS Sportowa Pasja, w celu prowadzenia treningów piłkarskich w szkółce 

piłkarskiej Lech Poznań Football Academy Stalowa Wola dla dzieci w wieku 4 – 12 lat. Okres zawarcia 

umowy od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r. (łącznie 153 godz.). Odpłatność w wysokości 7 650,00 zł netto 

(50 zł/godz.) za cały okres trwania umowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

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

zarządził głosowanie.  

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

Zawiadomienie Dyrektora CEZ zostało przyjęte. 

 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Pana Krzysztofa Więckowicza. 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej dla Pana Krzysztofa Więckowicza na okres od 03.10.2017 r. 

do 19.12.2017 r. (łącznie 18 godz.) w celu gry w koszykówkę dla grupy osób z terenu powiatu 

stalowowolskiego. Odpłatność w wysokości 900 zł netto (50 zł/godz.) za cały okres trwania umowy.  

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 170/982/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Pana Krzysztofa 

Więckowicza. 

 

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Pana Marka Kościołka.  

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej dla Pana Marka Kościołka, na okres od 02.10.2017 r. 

do 31.12.2017 r. (łącznie 19,5 godz.) w celu gry w koszykówkę dla grupy osób z terenu powiatu 

stalowowolskiego. Odpłatność w wysokości 975 zł netto (50 zł/godz.) za cały okres trwania umowy. 

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 170/983/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Pana Marka Kościołka. 

 

Ad.9. Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych godzin na wybrane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski w roku szkolnym 2017/2018. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek w sprawie przyznania dodatkowych godzin 

na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2017/2018. Naczelnik powiedziała, że organ prowadzący 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla 

każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na 

okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

W związku z powyższym Dyrektorzy szkół przekazali informacje o ewentualnym wykorzystaniu w/w 

godzin w ilości równej liczbie klas maturalnych, tj. 29 godzin tygodniowo (CEZ wykazał tylko dwie 

godziny), w okresie od października 2017 r. do kwietnia 2018 r. oraz informacje dotyczące kosztów 

organizacji tych zajęć (ogółem 38 108,40 zł). Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że zasadnym było 

przyznanie dodatkowych godzin, zaznaczył jednak, że efekty przyznania tych godzin muszą być 

„widoczne” przy wynikach egzaminów maturalnych. Starosta 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 w sprawie przyznania dodatkowych godzin na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla 

uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 

2017/2018 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie organizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego 

dla ucznia powracającego zza granicy. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektor ZSP Nr 1 w sprawie organizacji 

dodatkowych zajęć z języka polskiego dla ucznia powracającego zza granicy w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo. Koszt organizacji w/w zajęć w okresie od 16.10.2017 r. do 22.06.2018 r. w wymiarze 2 

godzin tygodniowo wynosi ogółem 4 672,02 zł, w tym 1 054,97 zł w 2017 r. i 3 617,05 w 2018 r. Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby zmienić termin zakończenia zajęć z 22.06.2018 r. do końca mają 

2018 r. Starosta 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 ZSP Nr 1 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

Radny Marek Tyza, jako Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawił projekt uchwały oraz 

przedstawił listę osób nagrodzonych. 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 170/984/2017 w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia 

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

Stalowowolski. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 170/985/2017 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. 

 



 
 

13. Przyjęcie protokołów nr 168/2017 z dnia 28 września 2017 r. oraz 169/2017 z dnia 04 

października 2017 r. 

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

nr 168/2017 z dnia 28 września 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw-0, wstrzymujące-1. 

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

nr 169/2017 z dnia 04 października 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw-0, wstrzymujące-1. 

Protokoły zostały przyjęte. 

 

14. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad.15. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 170. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 


