
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.4.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 189/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 24 stycznia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.14.50 zakończenie o godz. 15.00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącego zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 

listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej 

własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 

4. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do XXXV 

porządku obrad Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

a. projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zmiany Uchwały 

Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej 

oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej 

własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  



 
 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 189. 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, 

obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy 

Stalowa Wola. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że Prezydent Miasta Stalowej Woli 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie zmiany w uchwale podjętej 

przez Powiat Stalowowolski dotyczącej przekazania w formie darowizny 

nieruchomości zabudowanej położonej w Stalowej Woli przy ul. Jagiellońskiej 17, 

położonej na działkach o nr ew. 382 i 383/1 obręb 2- Rozwadów, będącej własnością 

Powiatu Stalowowolskiego.  Wnioskowana zmiana dotyczy rozszerzenia celu na jaki 

Gmina Stalowa Wola będzie mogła wykorzystać przedmiot darowizny. W uchwale 

podjętej w listopadzie 2017r. określono cel darowizny zgodnie z wnioskiem Gminy 

tj. na realizację zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych z zakresu 

administracji rządowej i samorządowej. Obecnie z uwagi na to, że nieruchomość ma 

być wykorzystywana przez Zarząd Zlewni w Stalowej Woli na podstawie zawartej z 

Gminą Stalowa Wola umowy, na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 

2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566), aby nie narazić Gminy na zarzut 

wykorzystania nieruchomości niezgodnie z celem określonym w uchwale z dnia 29 

listopada 2017r., rozszerza się cel darowizny poprzez dodanie w uchwale zapisu, że 

nieruchomość będąca przedmiotem darowizny może być wykorzystana na realizację 

zadań należących do zadań z zakresu działania Wód Polskich. 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 189/1104/2018 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -

Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 

 

Ad. 4. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 189. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


