
Zarząd Powiatu  

Stalowowolskiego  

 OZK.0022.63.1.2017.KS  

 

Protokół Nr 185/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 28 grudnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.14.10 zakończenie o godz. 14.20 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

Starosta Janusz Zarzeczny,  

Wicestarosta Mariusz Sołtys,  

Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Andrzej Gargaś.  

 

Osoby z głosem doradczym:  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk,  

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń,  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa.  

 

Zaproszone osoby:  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach,  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik.  

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.  

4. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 177/1028/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w 

Stalowej Woli.  

5. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanków bursy - zawodników Klubu ZKS 

„STAL”.  

6. Projekt uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w 



sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w 

Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2018 r.  

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

9. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 185/1068/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z 

dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

10. Przyjęcie protokołu nr 184/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.  

11. Wolne wnioski.  

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 185. 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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.  

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

oddanie w najem sali gimnastycznej dla Pana Krzysztofa Więckowicza w celu gry w koszykówkę dla 

grupy osób z terenu powiatu stalowowolskiego. Okres zawarcia umowy od 02.01.2018 r. do 

30.01.2018 r. (łącznie 7,5 godz.). Odpłatność w wysokości 375,00 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 185/1064/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 



Ad. 4. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 177/1028/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. 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 w sprawie wyrażenia zgody na 

zmianę ilości godzin najmu sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia Miasto Sportu, Wojciech Wierzbicki, 

w okresie od 07.01.2018 r. – 25.02.2018 r. z ilości 37,5 godz. na 18 godz. przez cały okres trwania 

umowy. Odpłatność w wysokości 50 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 185/1065/2017 zmieniającą Uchwałę Nr 177/1028/2017 z dnia 23 

listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.  

 

Ad. 5. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w 

sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanków bursy - 

zawodników Klubu ZKS „STAL”.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli o zwolnienie z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej dziesięciu 

wychowanków bursy - zawodników Klubu ZKS „STAL”, w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 

r. Wysokość opłaty za zakwaterowanie dla wychowanków bursy wynosi 50 zł miesięcznie, a za posiłki 

dla wychowanków bursy - 11,50 zł dziennie. W związku z powyższym, zwolnienie dziesięciu 

wychowanków bursy z w/w opłat za okres sześciu miesięcy, przy pobycie 106 dni (na podstawie 

przesłanej kalkulacji), dotyczyłoby kwoty 15 190,00 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby 

wniosek został uzupełniony o informacje nt. zawodników, ich osiągnięcia w sporcie oraz rokowania i 

wówczas po uzyskaniu pełnych wiadomości zostanie ponownie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do 

przedstawionego wniosku? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu zdecydował, aby wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 

Stalowej Woli w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanków bursy - 

zawodników Klubu ZKS „STAL” został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu. Dodatkowo Zarząd 

polecił, aby wniosek został uzupełniony o informacje nt. zawodników, ich osiągnięcia w sporcie oraz 

rokowania.  

 

Ad. 6. Projekt uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 

r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu 



określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 185/1066/2017 dotyczącą przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 

marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ ul. 

Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 

2018 r.  

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 185/1067/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z 

SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 

2018 r.  

 

Ad. 8. 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? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 185/1068/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok.  

 

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 185/1068/2017 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku 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? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 185/1069/2017 zmieniającą Uchwałę Nr 185/1068/2017 Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 10. Przyjęcie protokołu nr 184/2017 z dnia 21 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-4, przeciw-0,wstrzymujące-0.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 11. Wolne wnioski.  

Nie zgłoszono.  

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 185. posiedzenie Zarządu Powiatu.  

 

Protokołowała:  

Katarzyna Safin     

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


