
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.53.1.2017.KS 

Protokół Nr 175/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 09 listopada 2017roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.45 zakończenie o godz. 12.25 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Żminda, 

 Główny specjalista w Wydziale E Ewa Szewczyk.  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Program Naprawczy SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 

2017-2019.  

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2017/2018. 

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

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (Akademia Piłkarska). 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości 

oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów położonej przy ul. Jagiellońskiej. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli (Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 

„Solidarność” Huty Stalowa Wola). 

8. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu w najem sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia 

Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA”. 

9. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu w najem sali lekcyjnej dla Rzeszowskiego Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 



 
 

10. Wniosek operatora telefonii komórkowej T-Mobile na wynajęcie części działki nr 33/1 (działka 

z tyłu budynku CKUiODiDZ). 

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

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 

na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

12. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku 

o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

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

14. Przyjęcie protokołu nr 174/2017 z dnia 02 listopada 2017 r. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 175. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował wykreślenie punktu 3. Program Naprawczy SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2017-2019 i przeniesienie go na kolejne 

posiedzenie Zarządu. Wicestarosta 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 zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2017/2018. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zwrócił uwagę, aby ze względu na ruch, jaki odbywa się na odcinku drogi 

Pysznica - Stalowa Wola zostały zachowane procedury związane z utrzymaniem tej kategorii drogi w III 

standardzie. Wicestarosta dodał, że wielokrotnie apelował w tej sprawie do ZDP, jednak problem wciąż 

pozostaje i droga ta wygląda jakby była w kategorii IV, a nie III. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

powiedziała, że podejmie rozmowy z Dyrektorem ZDP w tej sprawie. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Podjął Uchwałę Nr 175/1011/2017 w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018. 



 
 

 

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

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (Akademia Piłkarska). 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej dla Akademii Piłkarskiej 

w terminie 01.11.2017 r. – 30.03.2018 r. (166 godzin) w celu prowadzenia zajęć piłkarskich dla dzieci 

do 12 roku życia. Odpłatność w wysokości 8 300,00 zł netto za cały okres trwania umowy. 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 175/1012/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (Akademia Piłkarska). 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej 

nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów położonej przy 

ul. Jagiellońskiej. 

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

że w związku z koniecznością przystosowania budynku przez Gminę Stalowa Wola do realizacji zadań 

własnych, zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i samorządowej istnieje 

potrzeba podpisania umowy dzierżawy na okres 3 miesięcy. Przekazanie w/w nieruchomości w formie 

darowizny możliwe będzie dopiero po zakończeniu procedury przekazania nieruchomości. Naczelnik 

zaproponowała, aby wydzierżawić nieruchomość za symboliczną odpłatnością w wysokości 100,00 zł 

netto miesięcznie (123,00 zł brutto) oraz koszty zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, c.o. oraz 

monitoringu. Szczegółowe warunki dzierżawy nieruchomości zostałyby określone w zawartej pomiędzy 

stronami umowie. 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 175/1013/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

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

przy ul. Jagiellońskiej. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli (Międzyzakładowa Organizacja 

Związkowa NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola). 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, w dniu 02.12.2017 



 
 

r. w celu organizacji turnieju piłki nożnej dla członków związku. Odpłatność w wysokości 200 zł netto 

za cały okres trwania umowy. 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 175/1014/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu w najem sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia 

Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu 

w najem sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA”, w celu 

przeprowadzenia szkolenia dla kadry pracującej w pieczy zastępczej pn. „Praca terapeutyczna 

z osobami z zaburzonymi więziami”. Umowa została zawarta na okres: 15.11.2017 r. – 16.11.2017 r. 

(łącznie 16 godz.). Odpłatność za wynajęcie - 244,00 zł netto (15,25 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. 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie.  

 

Ad. 8. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu w najem sali lekcyjnej dla Rzeszowskiego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu 

w najem sali lekcyjnej dla Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Rzeszowskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A., w celu przeprowadzenia warsztatów dla słuchaczy CKUiODiDZ w zawodzie 

technik rachunkowości pn. „Prowadzenie rachunkowości w podmiotach ekonomii społecznej 

i przedsiębiorstwach społecznych”. Umowa została zawarta na dzień: 18.11.2017 r. (łącznie 8 godz.). 

Odpłatność za wynajęcie - 260,16 zł netto (32,52 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. 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie. 

 

Ad. 9.Wniosek operatora telefonii komórkowej T-Mobile na wynajęcie części działki nr 33/1 

(działka z tyłu budynku CKUiODiDZ). 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek operatora telefonii komórkowej T-mobile 

na wynajęcie części działki nr 33/1. Naczelnik powiedziała, że jest to działka przeznaczona 

do sprzedaży. Obecnie, T-mobile posiada antenę, która jest umieszczona na stadionie miejskim obok 



 
 

szkoły, jednak chciałby ją przenieść na działkę Powiatu. Na działce miałaby stanąć stalowa konstrukcja 

na wysokość ok. 40-50 metrów wraz z antenami. Naczelnik dodała, że jest możliwość wydzielenia 

geodezyjnie w/w działki, dotyczyłoby to powierzchni ok. 125 m2. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zaproponował, aby podjąć rozmowy z operatorem telefonii komórkowej T-Mobile i przedstawić 

warunki cenowe najmu, które byłyby atrakcyjne dla Powiatu tj. w granicach 4000 – 5000 zł miesięcznie. 

W przypadku, gdy negocjacje byłyby zadowalające oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Prezydentem 

Miasta ewentualnie rozważyć wydzielenie geodezyjne części działki, w wyznaczonym przez Powiat 

miejscu, na którym mogłaby stanąć wieża wraz z antenami. Wicestarosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i pytań nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu zadecydował, aby podjąć rozmowy z operatorem telefonii komórkowej T-Mobile, co 

do ceny najmu. W przypadku korzystnych warunków cenowych rozważyć wydzielenie geodezyjne działki.  

 

Ad. 10. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 

przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku 

z usuwaniem pojazdów. 

Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Żminda 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 175/1015/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 

na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

 

Ad. 11. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku 

o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

Główny specjalista w Wydziale E Ewa Szewczyk przedstawiła wniosek. 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.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”. 

 

Ad. 12. 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 175/1016/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 13. Przyjęcie protokołu nr 174/2017 z dnia 02 listopada 2017 r. 

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

nr 174/2017 z dnia 02 listopada 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 14. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 175. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

  

 


