
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.2.1.2018.KS/3 

 

Protokół Nr 187/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 11 stycznia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.20 zakończenie o godz. 12.40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii Janusz Sudoł.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja o wynikach rozstrzygniętego konkursu w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno 

- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018.  

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

dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy 

ul. R. Dmowskiego 8. 

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

dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej 

im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli 

przy ul. R. Dmowskiego 2a. 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Akademii Piłkarskiej. 



 
 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla MKS Ring Sikorski. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych będących na stanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 

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

na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

12. Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli o zabezpieczenie w budżecie na 2018 r. środków 

finansowych na remont pomieszczeń. 

13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny 

za Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sekulskiemu p.o. dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w sprawach 

dotyczących projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu 

Erasmus+. 

15. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej 

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

ZKS „STAL”. 

16. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem 

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

17. Wniosek Akademii Piłkarskiej w Stalowej Woli w sprawie ufundowania nagród dla uczestników 

Halowego Turnieju Piłki Nożnej. 

18. Wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego konkursu pn. 

„Polszczyzna bez tajemnic - Ile wiesz o swoim języku”.  

19. Przyjęcie protokołu nr 186/2017 z dnia 04 stycznia 2018 r. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 187. 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. Informacja o wynikach rozstrzygniętego konkursu w sprawie realizacji rządowego programu 

korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił informację na temat rozstrzygniętego konkursu w sprawie 

realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc rodzinie na rok 

2018. Komisja opiniująca oferty pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy 

Psychologicznej „Integracja” w ramach, którego działa SOWiIK. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

 

Ad. 4.Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną 

w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8. 

W trakcie omawiania salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. 

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

na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8 na rok 

budżetowy 2018. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1080/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. 

Dmowskiego 8. 

 

Ad. 5.Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu 

Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. 

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

na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła 

w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 



 
 

2a na rok budżetowy 2018. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1081/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy 

Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej 

Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. 

 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Akademii Piłkarskiej. 

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 Akademii Piłkarskiej, w dniu 

13.01.2018 r. w celu organizacji Turnieju Piłki Nożnej. Odpłatność w wysokości 200,00 zł netto. Starosta 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1082/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali 

sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Akademii Piłkarskiej. 

 

Ad. 7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej, na okres od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno-

sportowych. Odpłatność w wysokości 100,00 zł netto za cały okres najmu. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1083/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali 

sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. 

 

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla MKS Ring Sikorski. 

W trakcie omawiania projektu uchwały do grona członków Zarządu dołączył Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

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

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla MKS Ring Sikorski, 

w terminie 15.01.2018 r. – 31.05.2018 r. w celu prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży. Odpłatność 

w wysokości 100 zł netto za cały okres trwania umowy. W związku, z prośbą Zarządu z poprzedniego 

posiedzenia o przygotowanie informacji uzupełniających na temat ilości uczniów biorących udział 

w zajęciach oraz ustawienia ringu naczelnik przedstawiła w/w informacje. Naczelnik powiedziała, że zajęcia 



 
 

z boksu do tej pory odbywały się na małej sali gimnastycznej, która znajduje się na terenie dawnych 

warsztatów. Pomieszczenia te, w tym także mała sala mają zostać w najbliższym czasie przekazane na rzecz 

Muzeum Regionalnego. Na treningach nie będzie wykorzystywany ring (konstrukcja składana). Ring jest 

głównie używany przy organizacji zawodów jednak są to sytuacje wyjątkowe i sporadyczne. W zajęciach 

biorą udział uczniowie pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w tym ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, CEZ w ilości 

od 15 do 23 uczniów a także uczniowie szkół gimnazjalnych ok. 10 osób oraz szkół podstawowych - 

3 uczniów. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że posiadając informacje uzupełniające rekomenduje 

podjęcie uchwały oraz 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 187/1084/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla MKS Ring Sikorski. 

 

Ad. 9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty. 

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

w najem pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Komisji 

Międzyzakładowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w terminie 04.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

w celu prowadzenia działalności związkowej. Odpłatność w wysokości 10,00 zł netto miesięcznie. 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 187/1085/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Komisji Międzyzakładowej MOZ 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty. 

 

Ad. 10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych będących na stanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

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

środków trwałych i pozostałych środków trwałych tj. sprzętu komputerowego ze względu na to, że są 

przestarzałe, wyeksploatowane, zepsute – naprawa nieopłacalna, nie nadają się do dalszej eksploatacji, są 

nieprzydatne na potrzeby placówki, należy je zlikwidować. Środki trwałe zostały zamortyzowane w 100 %. 

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 187/1086/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 



 
 

 

Ad. 11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

W trakcie omawiania punktu do grona członków Zarządu dołączył radny Alfred Rzegocki. 

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

pozostałych środków trwałych będących na stanie ZDP zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały. Komisja 

Likwidacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli po dokonaniu oceny przydatności składników 

majątku ruchomego, stwierdziła, że przedmioty wyszczególnione w Załączniku Nr 1 nie nadają się do dalszej 

eksploatacji z uwagi na: 

  niespełnienie wymogów i norm wg standardów UE, 

 sprzęt wyeksploatowany, przestarzały, uszkodzony, 

 utrata właściwości. 

Ze względu, na powyższe przedmioty wyszczególnione w Załączniku Nr 1 nie nadają się do dalszej 

eksploatacji i należy je zlikwidować. Pozostałe środki trwałe są amortyzowane jednorazowo, z chwilą ich 

oddania do użytku. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1087/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych 

środków trwałych będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 12.Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli o zabezpieczenie w budżecie na 2018 r. 

środków finansowych na remont pomieszczeń. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

o zabezpieczenie w budżecie na 2018 r. środków finansowych w wysokości 66 100,00 zł (jest to wyliczenie 

wskaźnikowe). DPS planuje wykorzystać środki na remont pomieszczeń w budynku technicznym 

i przeznaczenie ich na potrzeby pracowników działu ekonomiczno-finansowego, pracownię kulturalno-

oświatową i pokój gościnny, umożliwiający mieszkańcom DPS przyjmowanie gości i utrzymywanie kontaktu 

z rodzinami. Pomieszczenia dotychczas zajmowane przez pracowników działu ekonomiczno-finansowego 

oraz pracownię kulturalno-oświatową zostaną przeznaczone na cztery dodatkowe miejsca mieszkalne. 

W kwocie tej uwzględnione są koszty w wysokości 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. 

Na podstawie opinii dyrektora PCPR, DPS ma obecnie duże obłożenie i uruchomienie dodatkowych miejsc 

jest wskazane. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że od dawna były plany, aby wyremontować te 

pomieszczenia. To jest szansa dla DPS, aby pozyskać środki finansowe i zwiększyć fundusz tej placówki. 

Poprzez powiększenie liczby miejsc można będzie zyskać dofinansowanie na każdą dodatkową osobę. 

Skarbik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, ze należy zapytać dyrektora DPS czy jest możliwość pozyskania 

częściowego dofinansowania na remont przy ewentualnej partycypacji Powiatu. Skarbnik zapytała również 

czy jest możliwość, aby prace remontowe wykonywali uczniowie z „Budowlanki”? Naczelnik Wydziału IMP 

Alicja Mach odpowiedziała, że w tej szkole jest tylko jedna klasa, która ma zajęcia raz w tygodniu i nie ma 

możliwości pomocy z ich strony ze względu na to, że uczniów jest bardzo mało. Starosta powiedział, że byłaby 

to dobra inwestycja, która szybko by się zwróciła. Dodatkowo, Starosta dodał, że chciałby, aby wszystko 



 
 

sprawnie poszło, żeby pokoje mogły zafunkcjonować już od połowy roku. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zaproponował, aby przyznać kwotę 10 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a po przedstawieniu 

szczegółowego kosztorysu przez dyrektora przyznać kolejną transzę. Starosta poparł wypowiedź 

Wicestarosty i zaproponował rozbicie przyznania pomocy finansowej na dwa etapy oraz zapytał 

czy członkowie Zarządu maja inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji 

i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora DPS został rozpatrzony pozytywnie. Przyznano 10 000 zł na opracowanie dokumentacji 

projektowej.  

 

Ad. 13.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny 

za Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli. 

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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1088/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia 

„Medal Srebrny za Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sekulskiemu p.o. 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” 

w ramach Programu Erasmus+. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały o udzielenie pełnomocnictwa 

do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyki zawodowe 

– dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Erasmus+, Dokument ten jest niezbędny do złożenia 

wniosku o dofinansowanie w/w projektu do Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w terminie do dnia 

01.02.2018 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1089/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi 

Sekulskiemu p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość” w ramach 

Programu Erasmus+. 

 

Ad. 15. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

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

- zawodników ZKS „STAL”. 



 
 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła opinię pana Leszka Kaczmarskiego Prezesa ZKS „STAL” 

Stalowa Wola dotyczącą 10 zawodników (sześciu uczniów technikum z ZSP 2, jednego ucznia technikum 

z ZSP 1, dwóch uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego ucznia Gimnazjum w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 12). Wszyscy wymieniani chłopcy trenują w zespołach juniorskich klubu i są 

wyróżniającymi się zawodnikami. W sezonie 2016/17, zawodnicy reprezentowali drużynę, która zdobyła 

mistrzostwo Podkarpacia. Są to chłopcy, z którymi klub wiąże duże nadzieje na przyszłość. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że obecnie trwają rozmowy stworzenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej klasy 

mistrzostwa sportowego. Starosta wyraził opinię, że wówczas byłoby to rozwiązanie systemowe i uczniowie 

byliby kształceni w tym kierunku. 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. 

Wniosek dyrektora ZPO-W został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16.Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/1090/2018 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

 

Ad. 17.Wniosek Akademii Piłkarskiej w Stalowej Woli w sprawie ufundowania nagród dla 

uczestników Halowego Turnieju Piłki Nożnej. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Akademia Piłkarska w Stalowej Woli 

organizuje dla zawodników z rocznika 2006 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PZPN Zbigniewa 

Bońka. Turniej odbędzie się 13 stycznia 2018 roku na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN 

w Stalowej Woli. Udział w nim zapowiedziały drużyny z Ropczyc, Tarnobrzega, Rzeszowa, Łańcuta. 

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o objęcie honorowym patronatem przedsięwzięcie oraz jego wsparcie 

finansowe w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na ufundowanie nagród dla najlepszych zawodników. 

Ze względu na złożenie wniosku po terminie naboru wniosków na zadania w dziedzinie kultury fizycznej 

i sportu na rok 2018, naczelnik zaproponował dofinansować turniej w kwocie 200,00 złotych, 

z przeznaczeniem na zakup nagród. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 

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

głosowanie.  

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

Wniosek Akademii Piłkarskiej został rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania – 200 zł. 

 



 
 

Ad. 18.Wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego konkursu 

pn. „Polszczyzna bez tajemnic - Ile wiesz o swoim języku”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli 

w sprawie wsparcia finansowego II edycji powiatowego konkursu pn. „Polszczyzna bez tajemnic. Ile wiesz 

o swoim języku”, adresowanego do studentów stalowowolskich uczelni, uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

oraz mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego zainteresowanych poprawnym posługiwaniem się językiem 

polskim, kwotą 2 500 zł. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o języku polskim 

oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, zgodnie z zasadami normy językowej. 

Konkurs będzie miał formę testu przygotowanego pod merytoryczną opieką językoznawcy prof. Andrzeja 

Markowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który po jego zakończeniu wygłosi wykład dla uczestników 

konkursu oraz wszystkich zainteresowanych. Mając na uwadze fakt, iż w tym roku Powiat będzie organizował 

podobna imprezę z udziałem prof. Jerzego Bralczyka, naczelnik zaproponował dofinansować powyższe 

przedsięwzięcie w kwocie 400,00 złotych, z przeznaczeniem na nagrodę Starosty Stalowowolskiego. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. Kwota dofinansowania – 400 

zł. 

 

Ad. 19. Przyjęcie protokołu nr 186/2018 z dnia 04 stycznia 2018 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 186/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 20. Wolne wnioski. 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że jest już na finiszu temat przeniesienia Państwowego Inspektoratu 

Weterynarii. Budynek z uwagi na to, że był przez dwa lata nieużytkowany uległ zniszczeniu. Starosta poprosił 

o przedstawienie szczegółowego stanu budynku Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii Janusz Sudoł powiedział, że po oględzinach obiektu wyszło wiele nieprawidłowości. Przede 

wszystkim głównym problemem jest stan dachu, który wymaga wymiany. Na chwilę obecną dało się zrobić 

drobne naprawy tak, aby nie przeciekał jednak w dalszej perspektywie konieczny będzie remont zarówno 

budynku zasadniczego jak i dołączonego. Hydrofornia jest technicznie do przeniesienia i jeżeli by doszło 

do rozmów ze Spółdzielnią mogłaby zostać wyprowadzona z budynku i nie byłoby żadnych ograniczeń w 

dostosowaniu budynku do działalności. Problemem są również instalacje elektryczne, wodne i ciepłownicze. 

Znajdują się tam rury, które należy usunąć. Jeśli zaś chodzi o kanalizację wodną to wszystko jest do 

całkowitego remontu. Ściany od strony północnej posiadają okna, które zamontowane są poniżej poziomu 

gruntu. Okna te są zakratowane i przeciekające, dlatego podjęte zostały działania do zamontowania daszków, 

aby woda nie przeciekała do środka budynku. Dużym problemem jest również wilgoć, dlatego niezbędna jest 

termoizolacja od fundamentów po samą górę. Od strony wschodniej kiedyś był taras dla dzieci z przedszkola 



 
 

i z tego tytułu spółdzielnia umieściła magistrale wodne ze studniami wyżej. Jest możliwość ich obniżenia, 

ponieważ znajdują się one na 2/3 długości ściany, gdzie jest nasyp ziemi, który w przypadku chęci ogrodzenia 

budynku mógłby to uniemożliwić. To, co zostało zrobione, aby doprowadzić budynek to użyteczności to: 

wymalowanie ścian, wyrównanie ubytków w tynkach, wymiana kontaktów, nowe żaluzje. Wyremontowana 

została także łazienka. Nie ma w niej jednak ciepłej wody a jedynie instalacja wodna z termą. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że budynek wymaga termomodernizacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 

przekazanie budynku na rzecz Państwowego Inspektoratu Weterynarii i będą prowadzone rozmowy w tym 

temacie z Wojewodą.  

Starosta podziękował za przedstawienie informacji. Na tym rozmowy zakończono.  

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 187. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


