
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.9.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 194/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 15 lutego 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.1115 zakończenie o godz. 1220 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

4. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 

12. 

5. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2018 roku. 

6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie środków na wykonanie zadań szkolnego 

koordynatora projektu pn."Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców". 



 
 

7. Informacja dotycząca udziału szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w ogólnopolskim 

programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY. 

8. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na ponowne zatrudnienie nauczycieli wychowania fizycznego panów: Pawła Głaza i Roberta 

Bołotiucha na stanowiskach lokalnych animatorów sportu na obiekcie „Orlik ” w 2018 roku. 

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie pana Jacka Partyki 

na stanowisku lokalnego animatora sportu na obiekcie „Orlik” w 2018 roku.  

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie pana Krzysztofa Momota na stanowisku 

lokalnego animatora sportu na obiekcie „Orlik ” w 2018 roku. 

11. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola w sprawie wsparcia finansowego 

imprezy pn. „Prezentacja Piłkarzy Stali Stalowa Wola”. 

12. Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli o wsparcie finansowe i objęcie honorowym 

patronatem jubileuszu 80 - lecia powstania Koła. 

13. Wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza 

o wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz organizacji jubileuszu 25 – lecia 21. Brygady 

Strzelców Podhalańskich.  

14. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego 

w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego w zakresie edukacyjnym bądź sportowym 

uczennicy ZSO. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

16. Przyjęcie protokołów nr 192/2018 z dnia 07 lutego 2018 r. oraz 193/2018 z dnia 08 lutego 2018 

r. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 194. 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 Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik przedstawiła 

propozycję tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - 22 godziny. 

  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli: 

1) liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej 

wynosi 18 godzin 

2) przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i w szkołach 

zawodowych prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 18 godzin, 

3) praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i w szkołach 

zawodowych prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 22 godziny. 

 Naczelnik dodała, że do obowiązkowego wymiaru godzin zalicza się: 

 godziny konsultacji zbiorowych, ćwiczeń, konferencji instruktażowych i zajęć praktycznej 

nauki zawodu, przy czym przez godzinę należy rozumieć jednostkę 45 minut, 

przeprowadzanie egzaminów ustnych i egzaminów z zakresu kształcenia zawodowego 

praktycznego, licząc cztery osoby na jedną godzinę, przy czym przez godzinę należy rozumieć 

jednostkę 60 minut, nadzorowanie egzaminów pisemnych w wymiarze dwie godziny po 60 

minut, poprawianie i ocenianie prac pisemnych (semestralnych i egzaminacyjnych), licząc 

poprawienie trzech prac za jedną godzinę zajęć, przy czym przez godzinę należy rozumieć 

jednostkę 60 minut. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych projekt powyższej Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

należy przesłać do związków zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, celem zaopiniowania. Naczelnik dodała, że jest to 

„uporządkowanie” nowych zapisów Karty Nauczyciela. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że jest to zrozumiałe, ponieważ zmiany w oświacie są gruntowne. Radny Alfred 

Rzegocki zapytał, czy wiąże się to z kosztami dla Powiatu? Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że pociągnie to za sobą koszty, jednak jest to wymóg ustawowy. 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 194/1121/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. 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 194/1122/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2018 roku. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. 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 194/1123/2018 w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski w 2018 roku. 

 

Ad. 6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie środków na wykonanie zadań 

szkolnego koordynatora projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców". 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik powiedziała, że w 2017 r. Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego przyznał środki dla koordynatorów szkół biorących udział w projekcie 

„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” na okres 10 miesięcy, tj. od marca do grudnia 

2017 r. w wysokości 36 827,00 zł (76 godzin miesięcznie). Na podstawie informacji 



 
 

pozyskanych z biura projektu szkolni koordynatorzy w zakresie swoich obowiązków 

realizują następujące zadania: 

 rekrutacji uczniów na kursy, zajęcia pozalekcyjne, staże i praktyki zawodowe 

 

 

estników projektu 

 

na terenie szkoły 

 

towaniu opisów przedmiotu zamówienia do przetargów i zapytań 

ofertowych 

 Czynności te byłyby rozliczane, jako godziny ponadwymiarowe, które są wpisane w arkusze 

organizacji szkół i uwzględnia się je w średnich wynagrodzeniach nauczycieli dla 

poszczególnych stopni awansu zawodowego. Naczelnik powiedziała, że po uzgodnieniu 

z biurem projektu proponuje się, przeznaczyć środki dla koordynatorów w 2018 r. na okres 

10 miesięcy (bez lipca i sierpnia) w wysokości 39 840,80 zł (82 godziny miesięcznie). Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że dzięki udziale szkół w tym projekcie wyposażono wiele 

pracowni w różnego rodzaju sprzęty, głównie komputerowe. Dodatkowo, nauczyciele 

i uczniowie mogli skorzystać ze szkoleń, jednak zaznaczył, że jest to trudny projekt i nie łatwy 

do skoordynowania, wymagający ciężkiej pracy. 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. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie środków na wykonanie zadań szkolnego 

koordynatora projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców". 

 

Ad. 7. Informacja dotycząca udziału szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

w ogólnopolskim programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację dotyczącą udziału szkół 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w ogólnopolskim programie SZKOLNY KLUB 

SPORTOWY. Naczelnik powiedziała, że do udziału w programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY 

w 2018 r. zgłoszone zostały 4 szkoły prowadzone przez Powiat Stalowowolski: 

1. ZSP 1 - jedna grupa - 20 uczniów 

2. ZSP 2 - dwie grupy - 30 uczniów 

3. ZSP 3 - dwie grupy - 35 uczniów 



 
 

4. CEZ - jedna grupa -15 uczniów 

 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Operator Wojewódzki 

programu do projektu zakwalifikował wszystkie zgłoszone szkoły, tj. 6 grup. W dniu 

12.02.2018 r. została zawarta umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Podkarpackim 

Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie a Powiatem Stalowowolskim 

w sprawie realizacji projektu SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej zostanie pokryte wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia 

(umowa – zlecenie) w wysokości 40 zł (brutto) za 1 godzinę (60 minut) zajęć, maksymalnie 

za 70 jednostek szkoleniowych w 2018 r. na każdą zakwalifikowaną grupę. Wkładem 

własnym Powiatu Stalowowolskiego będzie nieodpłatne udostępnienie szkolnych obiektów 

sportowych oraz przekazanie kwoty 900,00 zł (150 zł x 6 grup) na częściowe pokrycie 

kosztów realizacji programu. Program będzie realizowany w okresie od 12.02.2018 

do 15.12.2018 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 Informacja dotycząca udziału szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

w ogólnopolskim programie SZKOLNY KLUB SPORTOWY została przyjęta. 

 

Ad. 8. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie nauczycieli wychowania fizycznego panów: 

Pawła Głaza i Roberta Bołotiucha na stanowiskach lokalnych animatorów sportu 

na obiekcie „Orlik ” w 2018 roku. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora CEZ w sprawie 

wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie Panów: Pawła Głaza i Roberta Bołotiucha. 

Naczelnik powiedział, że przez ostatnie 4 lata byli oni zatrudnieni w Centrum Edukacji 

Zawodowej na stanowiskach animatorów sportu na obiekcie „Orlik”. W opinii Dyrektora 

Szkoły przez okres swojej pracy dali się poznać, jako bardzo sumienni i odpowiedzialni 

pracownicy. Mając na względzie powyższe zobowiązania Powiatu do zatrudniania 

animatorów sportu na oddanych obiektach „Orlik”, naczelnik zaproponował przychylić się 

do wniosku Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? 

Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Dyrektora CEZ został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie 



 
 

pana Jacka Partyki na stanowisku lokalnego animatora sportu na obiekcie „Orlik” 

w 2018 roku.  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w sprawie 

wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie pana Jacka Partyki na stanowisku lokalnego 

animatora sportu na obiekcie „Orlik” w 2018 roku. Naczelnik powiedział, że mając 

na względzie zobowiązania Powiatu do zatrudniania animatora sportu na oddanym przy 

Szkole obiekcie „Orlik” oraz dobrą opinię Dyrektora o wykonywanej pracy na tym stanowisku 

przez pana Jacka Partykę w latach ubiegłych zaproponował przychylić się do wniosku 

Dyrektora ZSP Nr 3. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Dyrektora ZSP NR 3 został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 

w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zatrudnienie pana Krzysztofa 

Momota na stanowisku lokalnego animatora sportu na obiekcie „Orlik ” w 2018 roku. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 11. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola w sprawie wsparcia 

finansowego imprezy pn. „Prezentacja Piłkarzy Stali Stalowa Wola”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Stowarzyszenia 

„Kibiców Stali Stalowa Wola” o wsparcie finansowe, imprezy pn. „Prezentacja Piłkarzy Stali 

Stalowa Wola”, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 18.00 w sali 

widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Przyznane środki finansowe 

zostałyby przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych organizowanego 

przedsięwzięcia. Starosta zaproponował, aby przychylić się do prośby Prezesa 

Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola” i dofinansować powyższą imprezę w kwocie 

500,00 zł z przeznaczeniem wskazanym we wniosku. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? 

Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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



 
 

Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 12. Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli o wsparcie finansowe i objęcie 

honorowym patronatem jubileuszu 80 - lecia powstania Koła. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Koła Łowieckiego 

„Knieja” w Stalowej Woli z prośbą o wsparcie finansowe 80 – lecia powstania Koła i objęcie 

jubileuszu honorowym patronatem. Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w maju 

zawodami strzeleckimi, które odbędą się na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego 

w Tarnobrzegu. W czerwcu członkowie Koła planują organizację uroczystego spotkania 

w osadzie myśliwskiej w leśnictwie Morgi koło Cholewianej Góry. W programie uroczystości 

przewidziano m. in. wręczenie odznaczeń i wyróżnień, część artystyczną zakończoną 

biesiadą myśliwską. W pierwszych dniach listopada odbędzie się uroczyste polowanie 

zakończone ogniskiem. W planach jest także organizacja balu myśliwskiego.  Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował pozytywnie przychylić się do wniosku i objąć patronatem 

honorowym jubileusz 80 – lecia Koła Łowieckiego „Knieja” i przyznać kwotę 500 zł brutto 

z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców zawodów. Starosta zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-4, przeciw-1, wstrzymujące-0. 

Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 13. Wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty - 

Spiechowicza o wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz organizacji jubileuszu 25 – 

lecia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dowódcy 21. Brygady 

Strzelców Podhalańskich z prośbą o patronat oraz wsparcie finansowe lub rzeczowe 

w postaci materiałów promocyjnych na rzecz organizacji Święta 21. Brygady Strzelców 

Podhalańskich. Jubileusz 25 – lecia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich odbędzie się 

w dniach 24-25 maja 2018 roku w Rzeszowie. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby 

przyznać kwotę 200 zł z przeznaczeniem jak we wniosku. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji 

i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – 

Spiechowicza został rozpatrzony pozytywnie. 



 
 

Ad. 14. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum 

Ogólnokształcącego w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego w zakresie 

edukacyjnym bądź sportowym uczennicy ZSO. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezes Stowarzyszenia 

Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli o wsparcie finansowe, 

w zakresie edukacyjnym bądź sportowym, uczennicy ZSO, poprzez ufundowanie karnetu 

na zajęcia z pływania na basenie MOSIR w Stalowej Woli. Starosta Powiedział, że uczennica 

jest ofiarą nożownika z galerii Handlowej „VIVO” i w dalszym ciągu wymaga długotrwałej 

rehabilitacji, m.in. poprzez pływanie w basenie. Biorąc pod uwagę stan zdrowia Starosta 

zaproponował przychylić się do prośby Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

Liceum Ogólnokształcącego i przekazać środki finansowe, w kwocie 400,00 złotych, na zakup 

dwóch karnetów na zajęcia z pływania. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego 

w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. 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 194/1124/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na remont sanitariatów w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek dyrektor ZSP Nr 1 Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na wykonanie remontu węzłów sanitarnych na parterze i I piętrze w budynku szkoły 

oraz zabezpieczenie środków w wysokości 15 000 zł na remont, w związku z awarią. Urwał 

się wężyk od dolnopłata, co spowodowało, zalanie pomieszczeń szkoły. W wyniku zalania 

najbardziej uszkodzony został węzeł sanitarny na parterze oraz na I piętrze. Konieczne jest 

jak najszybsze usunięcie skutków zalania w węźle sanitarnym na parterze tj. skucie 

odpadających płytek i położenie nowych na ścianie, wymiana płytek na posadzce, wymiana 



 
 

stropu podwieszonego, wymiana skrzydeł drzwiowych, wymiana opraw oświetleniowych, 

malowanie pomieszczenia, wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej w przestrzeni stropu 

podwieszanego i udrożnienie odpływu z kratki ściekowej. W węźle sanitarnym na I piętrze 

konieczne jest wykonanie udrożnienia odpływu, wymiana stropu podwieszonego, skrzydeł 

drzwiowych i opraw oświetleniowych. Koszty remontu Pani dyrektor oszacowała na kwotę 

ok. 15 000 zł i wnioskuje o jej zabezpieczenie w budżecie Powiatu. Naczelnik Wydziału IMP 

zaproponowała, aby w pierwszej kolejności szkoła powinna przeznaczyć środki z własnego 

budżetu (przeznaczone na remont sal dydaktycznych w okresie wakacji). Do tego czasu, być 

może uda się pozyskać środki na usunięcie skutków zalania od ubezpieczyciela (zgłoszona 

szkoda na kwotę 25 000 zł) lub/i pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej po ogłoszeniu naboru 

wniosków przez Ministerstwo Edukacji. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie 

uchwały. 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 194/1125/2018 w sprawie wyrażenia zgody na remont 

sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołów nr 192/2018 z dnia 07 lutego 2018 r. oraz 193/2018 z dnia 08 

lutego 2018 r. 

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

do protokołu nr 192/2018 z dnia 07 lutego 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

 Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-1. 

Protokół nr 192/2018 został przyjęty. 

 

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

do protokołu nr 193/2018 z dnia 08 lutego 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

 Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-1. 

 Protokół nr 193/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia.  



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 194. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
  

  

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


