
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.62.1.2017.KS         

Protokół Nr 184/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 21 grudnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.20 zakończenie o godz. 11.45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Zaproszone osoby: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Stalowej Woli.  

4. Zawiadomienie Dyrektor ZSP Nr 2 w Stalowej Woli o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Firmy 

WP-TRANSFER Witold Puskarczyk. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych będących 

na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (ZSP Nr 3). 

8. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (ZSP Nr 1). 

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

10. Przyjęcie protokołu nr 183/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 



 
 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 184. 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. Dyrektor powiedział, że zmiany w Regulaminie nie wiążą się z żadnymi 

kosztami, są to jedynie zmiany w schemacie organizacyjnym. 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 184/1058/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektor ZSP Nr 2 w Stalowej Woli o oddaniu w najem sali gimnastycznej 

dla Firmy WP-TRANSFER Witold Puskarczyk. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Firmy WP-

TRANSFER Witold Puskarczyk, ul. Grabskiego 44, 37-450 Stalowa Wola reprezentowanej przez Pana 

Witolda Puskarczyk w celu gry w piłkę siatkową dla grupy osób z terenu powiatu stalowowolskiego. 

Okres zawarcia umowy od 02.01.2018 r. do 31.05.2018 r. (łącznie 30 godz.). Odpłatność w wysokości 

1500,00 zł netto za cały okres trwania umowy (50 zł/godz.). Wicestarosta Mariusz Sołtys zwrócił się 

z prośbą do Naczelnik Wydziału IMP o przygotowanie informacji na temat tego, ile w roku bieżącym 

szkoły uzyskały z tytułu wynajmu sali gimnastycznych od września do grudnia oraz w porównaniu 

do analogicznego okresu roku ubiegłego. 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. 

Zawiadomienie zostało przyjęte. 

 



 
 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń biurowych 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

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

pomieszczeń biurowych dla Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej OHP, Al. Piłsudskiego 31, 

Rzeszów na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. na potrzeby prowadzenia statutowej 

działalności OHP. Ustala się odpłatność w wysokości 400,00 zł netto miesięcznie. 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 184/1059/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczeń biurowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

będących na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

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

na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie ZPO-W tj.: tapczan, stolik, dywan, 

wiertarka elektryczna, młot udarowy, krzesło drewniane, prześcieradło, poduszka. 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 184/1060/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych 

środków trwałych będących na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (ZSP Nr 3). 

Z uwagi na nieobecność Skarbnik Powiatu uchwały z Wydziału Budżetu zostały omówione przez Starostę.  

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił projekt uchwały oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 184/1061/2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć (ZSP Nr 1). 



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił projekt uchwały oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 184/1062/2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił projekt uchwały oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 184/1063/2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

 

Ad. 10. Przyjęcie protokołu nr 183/2017 z dnia 14 grudnia 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 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Wolne wnioski. 

Starosta Janusz Zarzeczny poinformował członków Zarządu, że 28.12.2017 r. o godzinie 12.00 

odbędzie się odbiór ul. Poniatowskiego. Będzie gotowy również do odbioru prawoskręt jednak z uwagi 

na to, że była podpisywana oddzielna umowa termin oddania będzie inny.  

 

Starosta poinformował również o zmianie terminu poświęcenia ronda wybudowanego na skrzyżowaniu 

ulic Poniatowskiego oraz Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Poświęcenie nastąpi po Nowym 

Roku.  

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 184. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


