
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.55.1.2017.KS           

Protokół Nr 177/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.05 zakończenie o godz. 12.25 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 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. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli o wyrażenie 

zgody na zakup wyposażenia do pracowni stolarski-technicznej. 

4. Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (ul. Poniatowskiego). 

5. Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Zaleszany-Zbydniów). 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KKS „Victoria”). 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli (ZKS „STAL”). 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu nieruchomości 

zabudowanej nr. ew. 382 i 383/1 przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli. 



 
 

10. Zawiadomienie p.o Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Firmy ELMAT. 

11. Informacja dotycząca utworzenia w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 

12. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o objęcie patronatem honorowym 

VII Powiatowego Konkursu „Kolędowanie po niemiecku” oraz ufundowanie I nagrody dla solisty. 

13. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o ufundowanie nagród dla 

laureatów III Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Dziecięce kolędowanie” dla najmłodszych uczestników 

Stalowej Woli i powiatu. 

14. Wniosek Stowarzyszenia „Dobro Powraca” w Stalowej Woli o wsparcie merytoryczne przy 

redagowaniu strony internetowej „Super Senior” skierowanej do mieszkańców powiatu 

stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego. 

15. Wniosek Pana Konrada Mężyńskiego o wsparcie projektu „DNO, A MEGA MOC” z cyklu - „Dozwolone 

od lat 16+”. 

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

wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą pn. „Porozumienie w sprawie 

powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

w 2018 roku”. 

17. Projekt uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2017 rok. 

19. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do porządku obrad 

XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 29 listopada 2017 r.: 

a. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie 

porozumienia z Wojewodą pn. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania 

niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 

roku”. 

20. Przyjęcie protokołu nr 176/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 177. 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. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej 

Woli o wyrażenie zgody na zakup wyposażenia do pracowni stolarski-technicznej. 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli o wyrażenie zgody na zakup wyposażenia 

do pracowni stolarsko-technicznej: 

 - opalarki Makita 1600W (246 zł – 1 szt.), 

 -wyrzynarki z układem elektronicznym 450W Makita (326 zł – 1 szt.) 

 - wiertarki udarowej Makita 680W (299 zł – 1 szt.) 

 - zestawu COMBO 10,8V DF331D (wkrętarka) Makita (649 zł). 

 Łączna kwota wyposażenia – 2236,00 zł.  

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

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

za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

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

 Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 4. Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (ul. Poniatowskiego). 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji o oddaniu w trwały zarząd 

na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 

6 w Stalowej Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1025R - ul. 

Poniatowskiego. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. 

 

Ad. 5. Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (Zaleszany-Zbydniów). 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji o oddaniu w trwały zarząd 

na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 



 
 

6 w Stalowej Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1012R 

Zaleszany–Zbydniów. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. 

 

Ad. 6. 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 w sprawie wyrażenia 

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

Woli dla Katolickiego Klubu Sportowego VICTORIA, w dniu 23.11.2017 r. (2 godz.) w celu 

prowadzenia eventu lekkoatletycznego. Odpłatność -10 zł netto za godzinę. Starosta Janusz 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/1027/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (KKS „Victoria”). 

 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys powiedział, że nie widzi podstaw, aby wynajem dla Stowarzyszenia Sportowe „Miasto 

Sportu” odbywał się na podstawie niższych stawek czynszu, z uwagi na to, że jest to 

działalność komercyjna i to, że ZSP Nr 3 jest współorganizatorem Amatorskiego Turnieju 

Piłki Halowej w jego ocenie nie jest szczególnie uzasadnionym przypadkiem do zastosowania 

niższej stawki. Wicestarosta stwierdził, że wynajem sali gimnastycznej powinien odbyć się 

na zasadach ogólnych i zaproponował, aby zmienić punkt 4. w załączniku do uchwały. 

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

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

za przyjęciem uchwały wraz ze zmianą. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/1028/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli (ZKS „STAL”). 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 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”, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola 

w terminie 26.11.2017 r. – 21.12.2017 r. (16 godzin) w celu prowadzenia zawodów 

sportowych z gry w koszykówkę. Odpłatność w wysokości 800,00 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/1029/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu 

nieruchomości zabudowanej nr. ew. 382 i 383/1 przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej 

Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przeprowadzenie remontu - po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń wynikających 

z przepisów ustawy Prawo budowlane - nieruchomości zabudowanej nr. ew. 382 i 383/1 

obręb 0002– Rozwadów przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-464 Stalowa Wola stanowiącej 

własność Powiatu Stalowowolskiego oddanej w dzierżawę Gminie Stalowa Wola na okres 

od 16.11.2017 r. – 16.02.2018 r. Zakres remontu obejmuje: wykonanie przepierzeń 

systemowych AL w salach lekcyjnych, remont posadzek, remont sanitariatów, remont 

instalacji c.o., odmalowanie stolarki okiennej i pomieszczeń. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/1030/2017 w sprawie wyrażenia zgody 

na przeprowadzenie remontu nieruchomości zabudowanej nr. ew. 382 i 383/1 przy ul. 

Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 10. Zawiadomienie p.o Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Firmy 

ELMAT. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła Zawiadomienie p.o Dyrektora ZSP Nr 

2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Firmy ELMAT reprezentowanej przez Pana 



 
 

Andrzeja Wójtowicza, w celu gry w piłkę siatkową dla grupy osób z terenu powiatu 

stalowowolskiego. Okres zawarcia umowy od 13.11.2017 r. do 30.04.2018 r. (łącznie 

22 godz.). Odpłatność w wysokości 1100,00 zł netto za cały okres trwania umowy (50 

zł/godz.). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi 

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie. 

 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła również informację dotyczącą ustaleń w 

sprawie wydzielenia i wydzierżawienia działki z firmą T-mobile. Naczelnik powiedziała, że 

firma przystała na zaproponowaną cenę wydzierżawienia części działki. Starosta 

zaproponował, aby zostało ustalone spotkanie, celem omówienia szczegółów wydzielenia.  

 

Ad. 11. Informacja dotycząca utworzenia w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację dotycząca utworzenia 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego. Minister Edukacji Narodowej w celu realizacji zadań związanych z programem 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, udziela JST wsparcia finansowego w formie 

dotacji celowej na utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.  

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli posiadający zaplecze kadrowe i techniczne 

oraz realizujący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, został wskazany przez 

MEN jako szkoła, która będzie pełniła funkcję wiodącego ośrodka w Powiecie 

Stalowowolskim. Na realizację w/w zadań MEN przekaże Powiatowi Stalowowolskiemu w latach 

2017-2021 dotację celową w kwocie 961 320,00 zł, w pięciu transzach: 

a) 2017 r. - 40 920,00 zł na realizację 432 godzin zajęć, w tym kwota 15 000,00 zł na wyposażenie 

ośrodka w środki dydaktyczne niezbędne do organizowania zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 

b) 2018 r. - 187 200,00 zł (3 120 godzin zajęć) 

c) 2019 r. - 202 800,00 zł (3 380 godzin zajęć) 

d) 2020 r. - 265 200,00 zł (4 420 godzin zajęć) 

e) 2021 r. - 265 200,00 zł (4 420 godzin zajęć).  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że obawia się, że przyznana dotacja celowa 

na w/w zadanie może zostać uszczuplona z subwencji oświatowej. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że wątpi w taką możliwość, ale chciałby wiedzieć więcej szczegółów 

na temat tego projektu. 

 Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą utworzenia w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w 

Stalowej Woli ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 



 
 

 

Ad. 12. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o objęcie 

patronatem honorowym VII Powiatowego Konkursu „Kolędowanie po niemiecku” 

oraz ufundowanie I nagrody dla solisty. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o objęcie patronatem honorowym VII 

Powiatowego Konkursu „Kolędowanie po niemiecku” oraz ufundowanie I nagrody dla solisty. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby jako nagrodę przyznać kwotę 250 zł w postaci 

bonu podarunkowego do Księgarni „Stańczyk”. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 13. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o ufundowanie 

nagród dla laureatów III Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Dziecięce kolędowanie” dla 

najmłodszych uczestników Stalowej Woli i powiatu. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o ufundowanie nagród dla laureatów III Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek „Dziecięce kolędowanie” dla najmłodszych uczestników Stalowej Woli 

i powiatu. Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk zaproponował, aby przyznać kwotę 500 

zł. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował również, aby Starosta objął patronatem w/w 

wydarzenie. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Stalowej Woli i postanowił przyznać 500 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród 

dla laureatów III Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Dziecięce kolędowanie” dla najmłodszych 

uczestników Stalowej Woli i powiatu oraz objąć patronatem w/w Festiwal.  

 

Ad. 14. Wniosek Stowarzyszenia „Dobro Powraca” w Stalowej Woli o wsparcie merytoryczne 

przy redagowaniu strony internetowej „Super Senior” skierowanej do mieszkańców 

powiatu stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego. 



 
 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Stowarzyszenia 

„Dobro Powraca” pana Konrada Mężyńskiego o wsparcie merytoryczne przy redagowaniu 

strony internetowej „Super Senior”, w zakresie informowania redakcji o działaniach Urzędu 

skierowanych do seniorów, informowania redakcji o planowanych wydarzeniach, imprezach, 

eventach, przesyłanie zaproszeń na planowaną imprezę dla redakcji portalu 

oraz informowaniu o przebiegu imprez. Naczelnik powiedział, że nowy portal internetowy 

ma za zadanie integrowanie wszelkich środowisk umownie nazywanych „seniorskimi”. 

Tematyka prezentowana na portalu będzie obejmować lokalne aktualności (kulturalne, 

z życia seniorów, z sąsiednich powiatów, inicjatywy, imprezy), poradnictwo (z różnych 

dziedzin) oparte na wypowiedziach lokalnych autorytetów, regularnie aktualizowaną bazę 

adresową niezbędną do codziennego funkcjonowania instytucji. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa zaproponowała, aby poinformować wnioskodawcę o możliwości współpracy w tego 

rodzaju przedsięwzięciu z Gminą Stalowa Wola, ponieważ działa tam Rada Seniorów. 

Ponadto, Gmina posiada bazę z rejestrem kilkudziesięciu stowarzyszeń, w których działają 

seniorzy i mogłoby to zostać szerzej rozpowszechnione. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

powiedział, że nie widzi możliwości przygotowywania informacji dla komercjalnej inicjatywy 

i zaproponował, udostępnianie tych samych materiałów jakie przygotowywane są dla 

mediów. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy są inne propozycje lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Wniosek Stowarzyszenia „Dobro Powraca” w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 15. Wniosek Pana Konrada Mężyńskiego o wsparcie projektu „DNO, A MEGA MOC” z cyklu 

- „Dozwolone od lat 16+”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Pana Konrada Mężyńskiego 

o wsparcie projektu „DNO, A MEGA MOC” z cyklu - „Dozwolone od lat 16+”. Naczelnik 

zaproponował, negatywne rozpatrzenie wniosku z uwagi na brak podstaw formalno-

prawnych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego 

wniosku? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Pana Konrada Mężyńskiego został rozpatrzony negatywnie. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą 



 
 

pn. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych 

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku”. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

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

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/1031/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą pn. 

„Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych 

z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku”. 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie akceptacji 

wyboru biegłego rewidenta (Spółkę Zespół Biegłych Rewidentów „BILANS” Sp. z o.o. 37-700 

Przemyśl, ul. Słowackiego 104) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

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

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/1032/2017 w sprawie akceptacji wyboru biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2017 rok. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/1033/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2017 rok. 

 



 
 

Ad. 19. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 

29 listopada 2017 r.: 

a. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie 

porozumienia z Wojewodą pn. „Porozumienie w sprawie powierzenia wykonania 

niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 

roku”. 

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

do wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

Ad. 20. Przyjęcie protokołu nr 176/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. 

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

do wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

 

Ad. 21. Wolne wnioski. 

 Nie zgłoszono.  

 

Ad. 22. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 177. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  

 


