
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.7.1.2018.KS/3 

 

Protokół Nr 193/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 08 lutego 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.1110 zakończenie o godz. 1155 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk, 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Zarzeczny wraz z Członkami Zarządu wręczyli list 

gratulacyjny i bon towarowy dla Pana brygadiera Jerzego Lipko zastępcy komendanta Państwowej 

Powiatowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli w związku z przejściem na emeryturę. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3.  Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli,     

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia za łączną kwotę 4500,00 zł brutto.  

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zastępstwa za p. Włodzimierza Smutka – dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli.  

6. Wniosek „Uczniowskiego Klub Sportowego Zbydniów” w Publicznym Gimnazjum nr 2 

w Zbydniowie, w sprawie dofinansowania zadania pn. „Wiatr ekologii w żaglach”.  
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7. Wniosek Fundacji SMK Fundusz Lokalny w sprawie wsparcia finansowego inicjatyw w ramach 

obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.  

8. Wniosek Redakcji Echa Dnia o wsparcie finansowe organizacji Gali na Najpopularniejszego 

Sportowca i zakup nagród dla wyróżnionych sportowców, trenerów, młodzieżowych 

sportowców a także laureatów Plebiscytu Człowiek Roku 2017.  

9. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie zakupu sprzętu 

transportowego z udziałem środków finansowych pozyskanych przez jednostki Policji od 

samorządów lokalnych w ramach tzw. sponsorignu.  

10. Przyjęcie protokołu nr 191/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 193. 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.  Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli, 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia za łączną kwotę 4500,00 zł brutto. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

wyposażenia za łączną kwotę 4500,00 zł brutto.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup wyposażenia za łączną kwotę 4500,00 zł brutto dla 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli. 

 

Ad.4. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli zwrócił się do Zarząd Powiatu z wnioskiem 
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o wyrażenie zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej (800 m2) w ZSP Nr 3, ul. Polna 15, 

37-464 Stalowa Wola dla Alberta Czarneckiego, w okresie od 05.02.2018 r. do 26.03.2018 r. 

w celu gry w piłkę nożną halową. (łącznie 12 godz.). Odpłatność w wysokości 720,00 zł netto 

za cały okres trwania umowy tj. 60 zł netto/godz. (Zgodnie z Uchwałą Nr 137/744/2017 z 

dn. 20 lutego 2017r. minimalna stawka godzinowa za wynajęcie hali o powierzchni pow. 500 

m2 wynosi 50 zł netto).Pani Naczelnik dodała, że  jest to kolejna umowa najmu dla tego 

samego podmiotu dlatego wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu wyrażona w formie 

Uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub 

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

głosowanie.  

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

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 193/1119/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.  

 

Ad. 5.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia zastępstwa za p. Włodzimierza Smutka – 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiając projekt uchwały powiedziała, iż 

w związku z decyzją Starosty Stalowowolskiego z dnia 31.01.2018 r. przedłużającą okres 

zawieszenia pana Włodzimierza Smutka w pełnieniu obowiązków dyrektora ZSP Nr 2  

do 12 sierpnia 2018 r., zachodzi konieczność ustalenia zastępstwa za pana dyrektora 

i zaproponowała aby zastępstwo od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 12 sierpnia 2018 r. pełnił 

pan Tomasz Sekulski – wicedyrektor szkoły. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 192/1120/2018 w sprawie ustalenia zastępstwa za 

p. Włodzimierza Smutka – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Wniosek „Uczniowskiego Klub Sportowego Zbydniów” w Publicznym Gimnazjum nr 

2 w Zbydniowie, w sprawie dofinansowania zadania pn. „Wiatr ekologii w żaglach”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego wniosku? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek „Uczniowskiego Klubu Sportowego Zbydniów” 

w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie w sprawie dofinansowania zadania pn. „Wiatr 
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ekologii w żaglach” i postanowił przyznać kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na usługę 

transportową. 

 

Ad.7 Wniosek Fundacji SMK Fundusz Lokalny w sprawie wsparcia finansowego inicjatyw 

w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek i zaproponował przeznaczyć 

kwotę 1000 zł na sfinansowanie grantów dla grup nieformalnych i organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu stalowowolskiego w ramach programu Fundacji „ 100 lat 

Niepodległej. Historia. Ludzie. Przyszłość.” Wicestarosta  Mariusz Sołtys zapytał, czy Powiat 

Stalowowolski nie mógłby uczestniczyć we wszystkich trzech inicjatywach? Naczelnik 

Wydziału PKZ Tomasz Wosk odpowiedział, że ta inicjatywa zaproponowana przez niego jest 

najbardziej bliższa społeczeństwu z terenu naszego Powiatu. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji SMK Fundusz Lokalny i postanowił 

wesprzeć kwotą 1000 zł brutto z przeznaczeniem na sfinansowanie grantów dla grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenu powiatu stalowowolskiego w ramach 

programu Fundacji „ 100 lat Niepodległej. Historia. Ludzie. Przyszłość.” Rozliczenie zadania 

w ramach środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego ujętych w planie wydatków (Dz. 750 

Rozdz. 75095 Par. 4300). 

 

Ad.8 Wniosek Redakcji Echa Dnia o wsparcie finansowe organizacji Gali na 

Najpopularniejszego Sportowca i zakup nagród dla wyróżnionych sportowców, 

trenerów, młodzieżowych sportowców a także laureatów Plebiscytu Człowiek Roku 

2017. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Redakcji Echa Dnia i postanowił  wesprzeć  

finansowo organizację 24. Plebiscytu Sportowego Echa Dnia poprzez ufundowanie nagrody 

w kategorii „Talentu Roku” w kwocie 600, 00 zł brutto. Przyznana nagroda zostanie 

przekazana w formie talonu finansowego do zrealizowania w sklepie sportowym „Maraton” 

w Stalowej Woli. Rozliczenie zadania w ramach środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego 

ujętych w planie wydatków (Dz. 750 Rozdz. 75095 Par. 4300).  
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Ad.9  Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie zakupu 

sprzętu transportowego z udziałem środków finansowych pozyskanych przez 

jednostki Policji od samorządów lokalnych w ramach tzw. sponsorignu. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej 

Woli w sprawie zakupu sprzętu transportowego z udziałem środków finansowych 

pozyskanych przez jednostki Policji od samorządów lokalnych w ramach tzw. sponsoringu 

na Konwencie Wójtów w dniu 05.02.2018 roku proponując dofinansowanie Furgonu 

Patrolowego przez Powiat Stalowowolski oraz Gminę Stalowa Wola w wysokości po 22,5 tys. 

zł a Gminy: Pysznica, Bojanów, Zaleszany, Zaklików po 10 tys. zł. Zaproponowano również, 

aby wpłat dokonać na Fundusz Wsparcia Policji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego wniosku i propozycji? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek KPP w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 10. Przyjęcie protokołu nr 191/2018 z dnia 05 lutego 2018 r. 

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

nr 191/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 191/2018 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 11. Wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk zaproponował, aby jak najszybciej 

podjąć działania w kierunku rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, gdyż liczba 

ludzi wymagających opieki z naszego powiatu ciągle wzrasta. Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa 

powiedziała, że Gmina Stalowa Wola ma projekt na duży obiekt, w którym mogłaby powstać 

placówka tego typu, co Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i można by było rozważyć 

sytuację, w której dwa samorządy wybudowałyby takie hospicjum. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że potrzeby są ogromne i Zarząd Powiatu już od dawna myśli nad 

rozbudową ZPO, ale nie ma środków zewnętrznych, aby mogły być pozyskane na taki cel, 

całość inwestycji realizowana z własnych środków jest niemożliwa ze względu na ogromne 

koszty. Członek Zarządu Andrzej Gargaś powiedział, że swego czasu był program rządowy 

odnośnie seniorów, ale czy nasz Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy mógłby się starać 

o środki z tego programu to nie wiadomo.  Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że 

może by zastanowić się nad takim wariantem, że Gmina Stalowa Wola prowadzi hospicja 

a Powiat placówki typu Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze. Członek Zarządu Andrzej Gargaś 
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powiedział, że na pewno trzeba się pochylić nad tym problemem, ale najważniejsze jest 

teraz pozyskanie źródła dofinansowania. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że 

w ubiegłym roku Pani Dyrektor ZPO Małgorzata Stańczak podjęła decyzję o wyłączeniu 

3 łóżek, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie płacił za nadwykonania. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że na pewno tym problemem Zarząd Powiatu będzie musiał się zająć 

i wybudować taki ośrodek w naszym powiecie. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zaproponował, aby Gmina Stalowa Wola starała się o rozbudowę już istniejącego Zakładu 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego? Pani Skarbnik odpowiedziała, że najlepiej jest wybudować 

nową placówkę, która by spełniała wszystkie standardy. Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Tadeusz Samołyk zapytał czy fundacje nie mogą się włączyć w budowę takich 

ośrodków? Pani Skarbnik odpowiedziała, że to są ogromne pieniądze i przerasta ich to 

finansowo. Starosta podsumowując dyskusję powiedział, że ma zaplanowane spotkanie 

z Prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym i będzie rozmawiał z nim o podjęciu działań w tym 

temacie przez obydwa samorządy. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk 

zapytał jak przedstawia się sytuacja w sprawie przedłużenia ścieżki rowerowej na drodze 

wojewódzkiej Nr 871 Jamnica – Stalowa Wola? Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, 

że był na miejscu z Nadleśniczym Jackiem Pomykała i będzie zrobiony ten brakujący 

odcinek ścieżki rowerowej, dodał również, iż zaistniał taki pomysł, aby na wolnej działce 

przy tej ścieżce rowerowej wybudować plac rekreacyjny. Na tym dyskusję zakończono. 

 

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 193. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Marta Lebioda 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


