
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.58.1.2017.KS          

Protokół Nr 180/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.15 zakończenie o godz. 11.45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys,  

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Alfred Rzegocki, 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: 

 Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka, 

 Naczelnik Wydziału ABS Grzegorz Janiec. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Oferta Agencji Reklamy NADO w sprawie nieodpłatnego druku oraz dostarczenia Dzienników 

Budowy dla Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych 

ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Stalowowolski organizacjom pozarządowym 

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

7. Przyjęcie protokołów nr:  

- 177/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. 

-178/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 



 
 

-179/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 180. 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. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli 

do Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew (czereśnia 

ptasia, jesion) z działki o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum, Stalowa Wola, położonej przy 

ul. Okulickiego 12, 37-450 Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

Podczas porządkowania terenu zielonego na w/w działce przedstawiciel firmy zajmującej się 

utrzymaniem zieleni na terenie Miasta Stalowa Wola zwrócił uwagę na zły stan drzew. 

Ponieważ teren działki o nr ew. 804 nie jest ogrodzony a drzewa rosną w sąsiedztwie chodnika, 

sytuacja ta zagraża bezpieczeństwu ludzi. Powyższa zgoda jest niezbędna z uwagi na zapisy 

ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew może 

nastąpić po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości. 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 180/1038/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 



 
 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 5. Oferta Agencji Reklamy NADO w sprawie nieodpłatnego druku oraz dostarczenia 

Dzienników Budowy dla Powiatu Stalowowolskiego. 

W trakcie omawiania punktu 5. do grona radnych dołączył Wicestarosta Mariusz Sołtys.  

 Naczelnik Wydziału ABS Grzegorz Janiec przedstawił ofertę Agencji Reklamy NADO 

w sprawie nieodpłatnego druku oraz dostarczenia Dzienników Budowy dla Powiatu 

Stalowowolskiego w ilości 1000 sztuk. Dzienniki Budowy stanowiące urzędowy dokument 

przebiegu robót byłyby wydawane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Stalowej 

Woli Wydział ABiŚ, inwestorom. Naczelnik dodał, że po dodatkowych ustaleniach 

z przedstawicielem Agencji - firma zobowiązała się także do bezpłatnego wydruku 

i przekazania dla Powiatu Stalowowolskiego indywidualnych kalendarzy w ilości: 

- kalendarze trójdzielne – szt. 120 

- kalendarze książkowe – szt. 40 

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

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

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

Oferta Agencji Reklamy NADO została rozpatrzona pozytywnie. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania 

złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Stalowowolski 

organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez 

Powiat Stalowowolski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Członkowie Zarządu do w/w Komisji wyznaczyli osoby w następującym 

składzie:  

1. Mariusz Sołtys   - przedstawiciel Zarządu Powiatu 

2. Alfred Rzegocki   - przedstawiciel Zarządu Powiatu  

3. Helena Krasoń   -  kierownik komórki merytorycznej 

4. Katarzyna Safin   -  pracownik komórki merytorycznej 

5. Magdalena Sołtys-Kurek  - przedstawiciel organizacji pozarządowej 

6. Agnieszka Wołoszyn   -  przedstawiciel organizacji pozarządowej 



 
 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń zaproponowała, aby obrady Komisji odbyły się 4.12.2017 r. 

o godzinie 13.00. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do terminu Komisji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie:  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 180/1039/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Stalowowolski 

organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt 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 180/1040/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 8. Przyjęcie protokołów nr:  

- 177/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. 

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

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

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

Protokół nr 177/2017 został przyjęty jednogłośnie.  

-178/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 

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

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

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

Protokół nr 178/2017 został przyjęty jednogłośnie.  

-179/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 

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

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

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

Protokół nr 179/2017 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 9. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła analizę realizacji wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z dnia 30.11.2017 



 
 

r. Skarbnik powiedziała, ze tylko wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych nie osiągają 

wymaganych wielkości, w związku z powyższym Skarbnik zaproponowała wypłatę godzin 

nadliczbowych, doraźnych zastępstw i innych dodatków wynikających ze stosunku pracy 

za miesiąc grudzień. Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na w/w rozwiązanie.  

 

Ad.10. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 180. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 
 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


