
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.52.1.2017.KS 

Protokół Nr 174/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 02 listopada 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.30 zakończenie o godz. 12.45 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako 

działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, 

na rzecz Gminy Stalowa Wola. 

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

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia biurowego 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KKS VICTORIA). 



 
 

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

sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KUL). 

9. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Pana Jacka Gątarza. 

10. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla I-Tech Poland Łukasz 

Wilk. 

11. Informacja dotycząca Uchwały 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 

Kościółka. 

12. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Ekologiczny rajd Doliną Sanu – sprzątanie nabrzeża”. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program 

Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 

rok”. 

14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

stalowowolskiego w 2018 roku”. 

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

16. Przyjęcie protokołów nr 172/2017 z dnia 19 października 2017 r. oraz 173/2017 z dnia 

26 października 2017 r. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 174. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

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 -5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej 

własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 



 
 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik powiedziała, 

że z Gminy Stalowa Wola ma wpłynąć pismo o wyrażenie zgody na wynajęcie obiektu, celem 

przeprowadzenia w nim prac remontowych. Naczelnik Wydziału IMP powiedziała, że nie ma 

do tego przeciwskazań, tym bardziej, że w okresie do trzech miesięcy nie jest wymagane ogłoszenie 

o przeznaczeniu nieruchomości. Wówczas Gmina zostałaby obciążona kosztami za energię 

elektryczną oraz centralne ogrzewanie w okresie korzystania z obiektu. Szczegółowe warunki 

zostałby określone w umowie. Naczelnik powiedziała, że wycena nieruchomości na dzień 

z 1 sierpnia 2017 r. to 743 700 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie.  

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1002/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność 

Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 

 

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

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

oddanie w najem sali gimnastycznej w CEZ dla ZKS STAL Stalowa Wola, w terminie 30.10.2017r. – 

30.03.2018 r. (łącznie 94,5 godz.) w celu prowadzenia zajęć piłki nożnej dla dzieci do 10 roku życia. 

Odpłatność za wynajęcie - 945 zł netto za cały okres trwania umowy (10 zł netto/godz.). Starosta 

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

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

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1003/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia biurowego 

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 oddanie 

w najem pomieszczenia biurowego w CKUiODiDZ, dla Ośrodka Szkolenia INNOWACJA na okres 

01.11.2017 r.-31.10.2020 r. na potrzeby prowadzenia prac administracyjno-biurowych firmy 

związanych z działalnością szkoleniową w zakresie szkolenia operatorów maszyn budowalnych. 

Odpłatność z najmu to 310,00 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.  



 
 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1004/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczenia biurowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia 

użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

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

w najem pomieszczenia użytkowego dla Mała Gastronomia „Żaczek” Renata Bożek, ul. 1-go Sierpnia 

26, 37-450 Stalowa Wola na czas nieokreślony od 01.11.2017 r. w celu prowadzenia działalności 

handlowej gastronomicznej – sklepiku szkolnego. Odpłatność w wysokości 420,00 zł netto 

miesięcznie. W okresie ferii zimowych czynsz będzie obniżony do kwoty 315,00 zł a w okresie ferii 

letnich (lipiec, sierpień) do kwoty 210,00 zł netto. Naczelnik dodała, że w umowie najmu 

ze względu na to, że byłaby to umowa na czas nieokreślony zaleca się zawarcie zapisu o corocznej 

waloryzacji w oparciu o ogólnopolski wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

za poprzedni rok oraz dokładnych zapisów dotyczących wypowiedzenia umowy. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1005/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

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

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KKS VICTORIA). 

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

w najem hali sportowej w ZSO, dla Katolickiego Klubu Sportowego VICTORIA, ul. na okres 

od 13.11.2017 r. do 31.03.2018 r. (łącznie 38 godz./10 zł za godz.) w celu prowadzenia zajęć 

lekkoatletycznych dla dzieci. Dochody z najmu 76,00 zł netto miesięcznie tj. 380,00 zł netto za cały 

okres trwania umowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

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

głosowanie.  

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1006/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KKS VICTORIA). 

 

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

oraz hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KUL). 



 
 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej - łącznie 121,68 godz./20 zł za godz. tj. 2 433,60 zł 

oraz hali sportowej - łącznie 40,56 godz./50 zł za godz. tj. 2 028 zł w ZSO dla Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 

na okres od 06.11.2017 r. do 15.06.2018 r. w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla 

studentów studiów stacjonarnych. Dochody z najmu to 557,70 zł netto miesięcznie, tj. 4.461.60 zł 

netto za cały okres trwania umowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

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

zarządził głosowanie.  

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1007/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej oraz hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KUL). 

 

9. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Pana Jacka 

Gątarza. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu 

w najem Sali gimnastycznej dla Pana Jacka Gątarza, w celu prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla 

pracowników szkoły. Okres zawarcia porozumienia od 01.11.2017 r. do 31.12.2018 r. (łącznie 56 

godz.). Odpłatność w wysokości 100,00 zł netto 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu przyjął Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla 

Pana Jacka Gątarza. 

 

10. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla I-Tech Poland 

Łukasz Wilk. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu 

w najem Sali gimnastycznej dla I-Tech Poland Łukasz Wilk w celu organizacji obozu piłkarskiego 

dla dzieci z powiatu stalowowolskiego w wieku od 7 do 17 lat. Okres zawarcia umowy 

od 18.11.2017 r. do 09.02.2018 r. (łącznie 19 godz.). Odpłatność w wysokości 950,00 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu przyjął Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 3 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla 

I-Tech Poland Łukasz Wilk. 

 



 
 

11. Informacja dotycząca Uchwały 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 Kościółka. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła informację dotyczącą rezygnacji Pana Marka 

Kościółka z wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej 

Woli, w okresie od 02.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w celu gry w koszykówkę. Starosta zapytał, 

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

zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

 

12. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Ekologiczny rajd Doliną Sanu – 

sprzątanie nabrzeża”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek ZSP Nr 2 w Stalowej Woli. 

Zadanie będzie polegało na przebyciu pieszo trasy doliną rzeki San z miejscowości Brandwica, 

przez Stalową Wolę do Niska po stronie zachodniej i powrocie doliną Sanu po stronie wschodniej. 

Podczas wyprawy zostanie zorganizowany konkurs ekologiczny, podczas którego reprezentanci 

czterech klas sportowych ZSP nr 2 będą sprzątali dolinę Sanu ze śmieci różnego pochodzenia 

z zachowaniem segregacji. Każda drużyna będzie startować indywidualnie. Realizacja zadania 

będzie trwała 4 dni. O wyniku konkursu zadecyduje ilość i właściwa segregacja śmieci znalezionych 

na terenie realizowanego zadania. Kierownik Referatu powiedział, że planowaną nagrodą w 

konkursie jest magazyn wielofunkcyjny przeznaczony na potrzeby szkoły. Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Kulpa powiedziała, że nie widzi możliwości sfinansowania magazynu ze środków 

z zakresu edukacji ekologicznej, ponieważ nie widzi związku z ekologią. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zaproponował, aby zmienić nagrodę i przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na zakup 

nagród rzeczowych dla zwycięskiej drużyny. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że ma obawy, 

co do terminu realizacji zadania, ponieważ 20 listopada może już nie być warunków pogodowych. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że w przypadku nie zrealizowania zadania, nie zostanie 

ono rozliczone. Starosta poprał propozycję Wicestarosty i zaproponował przyznanie kwoty 1000 

zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczniów zwycięskiej drużyny. Starosta 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu 

nagród rzeczowych dla zadania pn. „Ekologiczny rajd Doliną Sanu – sprzątanie nabrzeża” został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 



 
 

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

„Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Naczelnik powiedział, 

że wstępny projekt uchwały był już przedstawiany na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Teraz jest 

już po konsultacjach społecznych, jego treść nie uległa zmianie, dlatego rekomenduje podjęcie 

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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1008/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 

 

14. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

powiatu stalowowolskiego w 2018 roku”. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń powiedziała, że już po raz trzeci, zgodnie z Ustawą z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nałożono na powiaty 

zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiaty zostały zobowiązane 

do powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom 

pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zgodnie z zasadami ustalania ilości 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat stalowowolski zobowiązany jest do utworzenia 4 

punktów, z których prowadzenie 2 powierzyć ma organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający powierzyć 

realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, jaka kwota dotacji została przeznaczona na realizacje w/w 

zadania? Sekretarz Powiatu Helena Krasoń odpowiedziała, że 247 200 zł, w tym 123 600 zł na 

prowadzenie dwóch punktów dla organizacji pozarządowych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały 

lub ogłoszenia o konkursie? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1009/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

na terenie powiatu stalowowolskiego w 2018 roku”. 

 



 
 

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

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Skarbnik powiedziała, że w zakresie 

wydatków Urzędu brakuje środków na zakupy materiałów wyposażenia oraz zakup różnych usług. 

W roku bieżącym nie będzie rozpoczynana przebudowa archiwum zakładowego, a jedynie będzie 

ogłoszone postępowanie przetargowe. W związku z powyższym Skarbnik zarekomendowała, aby 

kwotę uwzględnioną w kosztorysie na przebudowę archiwum tj. 360 000 zł uzupełnić w planie 

wydatków w roku bieżącym.  

Skarbnik powiedziała, że jest po wstępnej analizie finansowej szkół i jest tylko jedna jednostka 

oświatowa, która prawdopodobnie zamknie się w ramach planowanego budżetu. Wszystkie 

pozostałe są na minusie. W zakresie oświaty musi zostać również uzupełnione 100 000 zł na 

wypłaty dla nauczycieli, aby nie przekroczyć planu wydatków. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że należy zorganizować spotkanie i zaprosić dyrektorów szkół, aby poczynili 

ograniczenia w zakresie zakupów. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/1010/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

16. Przyjęcie protokołów nr 172/2017 z dnia 19 października 2017 r. oraz 173/2017 z dnia 26 

października 2017 r. 

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

nr 173/2017 z dnia 26 października 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Protokół nr 173/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

nr 172/2017 z dnia 19 października 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Protokół nr 172/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

17. Wolne wnioski. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk powiedział, że zwrócił się z prośbą do największych 

fundacji w kraju - TVN, Polsat oraz Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” 

o przekazanie informacji dotyczących procedur, umożliwiających zakwalifikowanie danej osoby 

do udzielenia pomocy. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że każda osoba, która ubiega się 

o jakąkolwiek formę wsparcia musi przejść wstępną weryfikację i złożyć odpowiednie dokumenty. 



 
 

Przede wszystkim wniosek mogą złożyć tylko i wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni, a także 

badana jest również sytuacja finansowa rodziny przez miejscowe Ośrodki Pomocy Społecznej.  

 Innych wniosków nie zgłoszono. 

 

18. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 174. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin    

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  

  

 


