
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.10.1.2018.KS          

     Protokół Nr 195/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 22 lutego 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.8.50 zakończenie o godz. 9.40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś.  

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Kierownik PTZ Katarzyna Wieprzęć, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek o zajęcie stanowiska w przedmiocie zlecenia specjalistycznej firmie przeprowadzenia 

niezależnego badania Spółki PKS w Stalowej Woli S.A pod kątem zdolności do bycia Operatorem 

publicznego transportu zbiorowego w formule podmiotu wewnętrznego oraz o wyrażenie 

zgody na zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2018.  

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia szkolnego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia szkolnego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej 

Woli. 



 
 

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

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali lekcyjnej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli dla Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych NOWATOR. 

8. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie oddania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1013R 

Zbydniów- Turbia. 

9. Informacja w sprawie dochodów z najmu sal gimnastycznych w Szkołach Ponadgimnazjalnych. 

10. Informacja Dyrektor CEZ o przekazaniu pomieszczeń na rzecz ZSP Nr 1.  

11. Wniosek Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” 

w Radomyślu nad Sanem w sprawie współorganizacji, a także wsparcia finansowego Pikniku 

Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca – „Strzał w 10”. 

12. Wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowo-Artystycznego w Zamościu w sprawie 

dofinansowania Turnieju Par w Brydżu Sportowym pn. „Puchar Roztocza”. 

13. Wniosek Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu nowej powieści Jego autorstwa 

pt. „W bliskim kręgu”. 

14. Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania oraz objęcia honorowym patronatem 

Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. 

15. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli-wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Licealiady”, z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji 

na sfinansowanie jego realizacji, w trybie i na zasadach art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz.1118 ze zm.). 

16. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych 

na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku. 

17. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2017. 

18. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2017. 

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

20. Przyjęcie protokołu nr 194/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. 

21. Wolne wnioski. 



 
 

22. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 195. 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.Wniosek o zajęcie stanowiska w przedmiocie zlecenia specjalistycznej firmie 

przeprowadzenia niezależnego badania Spółki PKS w Stalowej Woli S.A pod kątem zdolności 

do bycia Operatorem publicznego transportu zbiorowego w formule podmiotu 

wewnętrznego oraz o wyrażenie zgody na zabezpieczenie na ten cel środków finansowych 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018.  

Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzęć powiedziała, że Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na Powiat Stalowowolski zadanie planowania, 

organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze jego właściwości. 

Powiat Stalowowolski, jako Organizator publicznego transportu zbiorowego jest odpowiedzialny 

za zorganizowanie i funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Przewozy 

te mogą być realizowane przez Operatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie 

zawartej z Organizatorem umowy. Zgodnie z Ustawą o ptz, Organizator może dokonać wyboru 

Operatora w jednym z trybów konkurencyjnych, tj. w oparciu o Ustawę Prawo zamówień 

publicznych lub Ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi albo w trybie 

bezpośredniego powierzenia, w tym tzw. podmiotowi wewnętrznemu w rozumieniu 

Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych 

w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanego do świadczenia usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. Rada Powiatu Stalowowolskiego mając na uwadze realizację 

nowego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, Uchwałą nr XLIV/292/10 z dnia 

31 marca 2010 r. wyraziła zgodę na nabycie od Skarbu Państwa akcji Spółki PKS w Stalowej Woli 

S.A., a następnie w dniu 16.06.2010 r. została zawarta ze Skarbem Państwa umowa nieodpłatnego 

przeniesienia praw z akcji Spółki, na podstawie, której Powiat Stalowowolski stał się właścicielem 

100 % akcji PKS w Stalowej Woli SA. Wszystkie dotychczasowe działania Powiatu 



 
 

Stalowowolskiego, w tym m. in. zawarcie w dniu 8 października 2015 r. porozumienia z Powiatem 

Niżańskim, na mocy, którego Powiat Niżański przekazał Powiatowi Stalowowolskiemu organizację 

przewozów na swoim terenie, były realizowane z myślą o wyborze PKS w Stalowej Woli S.A. 

na Operatora publicznego transportu zbiorowego. Mając na uwadze powyższe, Starosta 

Stalowowolski wykonując zadania Organizatora publicznego transportu zbiorowego, w dniu 

21.12.2017 r. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej stosowne ogłoszenia, informujące o zamiarze bezpośredniego zawarcia z podmiotem 

wewnętrznym umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Kierownik powiedziała, że decydując się na wybór Operatora publicznego transportu zbiorowego 

z pominięciem procedur przetargowych, poprzez bezpośrednie powierzenie tzw. podmiotowi 

wewnętrznemu, powinno się mieć absolutną pewność, że Spółka spełnia wszystkie kryteria 

wymagane prawem krajowym oraz unijnym. W przeciwnym wypadku, istnieje ryzyko postawienia 

Powiatowi Stalowowolskiemu zarzutu, co do udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. 

Powiat Stalowowolski, dysponuje dwiema odrębnymi opiniami prawnymi w tym zakresie. Opinia 

Radcy Prawnego PKS w Stalowej Woli S.A. potwierdza, iż Spółka PKS spełnia wszystkie kryteria 

i posiada status podmiotu wewnętrznego. Natomiast Radca Prawny Starostwa Powiatowego 

w Stalowej Woli ma co do tego pewne wątpliwości i stoi na stanowisku, iż Spółka nie spełnia 

wszystkich kryteriów pozwalających uznać ją za podmiot wewnętrzny. Wątpliwości budzi fakt, 

że Spółka oprócz działalności przewozowej, którą można zakwalifikować jako działalność 

o charakterze użyteczności publicznej, funkcjonuje na rynku konkurencyjnym, prowadząc 

na szeroką skalę działalność dodatkową w zakresie przeprowadzania badań i napraw pojazdów 

obcych, sprzedaży paliw silnikowych do pojazdów obcych, sprzedaży ogólnie dostępnych 

artykułów motoryzacyjnych. Natomiast, podmiot wewnętrzny musi wykonywać przeważającą 

część swojej działalności na rzecz jednostki, która dokonuje powierzenia, a działalność komercyjna 

może być realizowana, ale w ograniczonym zakresie. 

Z uwagi na powyższe, koniecznym jest rzetelne zbadanie Spółki pod kątem jej zdolności 

do funkcjonowania w roli Operatora w formule podmiotu wewnętrznego. Zasadnym jest 

skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, która dokona szczegółowego badania w tym zakresie 

i potwierdzi bądź rozwieje wątpliwości. W przypadku, gdy analiza potwierdzi, że Spółka nie jest 

obecnie podmiotem wewnętrznym, firma przedstawi rozwiązania, które umożliwią dojście do tego 

modelu, ale także wskaże rozwiązania alternatywne. 

W związku z powyższym Naczelnik zaproponowała, aby podzielić zlecenie na dwa etapy:  

- I to badanie Spółki i przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań,  

- II będzie polegał na opracowaniu dokumentów wykonawczych, niezbędnych dla dokonania 

powierzenia usług przewozowych Spółce PKS, w szczególności: opracowanie wzoru umowy wraz 

z niezbędnymi załącznikami oraz modelem rozliczania rekompensaty, a także przygotowanie 



 
 

wieloletniej prognozy ekonomiczno – finansowej w zakresie kalkulacji planowanych kosztów 

i przychodów Operatora, na cały okres obowiązywania umowy powierzenia. Zlecenie etapu II nie 

będzie wymagane, w przypadku podjęcia decyzji przez Powiat Stalowowolski o odstąpieniu 

od zamiaru bezpośredniego powierzenia podmiotowi wewnętrznemu. Wskazane jest jak 

najszybsze zlecenie usługi, ponieważ zgodnie z przepisami, Powiat Stalowowolski ma 6 m-cy 

na dokonanie zmian w treści opublikowanego w dniu 21.12.2017 r. ogłoszenia, o którym mowa 

w treści wniosku. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy w przypadku powierzenia analizy firmie 

zewnętrznej i stwierdzeniu, że Spółkę PKS można uznać za podmiot wewnętrzny będzie konieczne 

przeprowadzanie kolejnych analiz? Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzęć odpowiedziała, 

że opinia niezależnej firmy sprawdzającej byłaby podstawą do tego, aby uznać Spółkę PKS, jako 

Operatora i nie byłoby konieczności przeprowadzania kolejnych analiz. Naczelnik Wydziału IMP 

Alicja Mach zapytała, czy kancelaria wydając taką opinię będzie brała na siebie za to 

odpowiedzialność? Kierownik odpowiedziała, że w przypadku podpisania umowy z daną 

kancelarią chciałaby zawrzeć zapis o odpowiedzialności za przygotowaną opinię/analizę. Skarbnik 

Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że potrzebne jest rzetelne wykazanie rachunku kosztów, aby 

jednoznacznie stwierdzić czy PKS można uznać za podmiot wewnętrzny. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował, aby podzielić zlecenie na dwa etapy. Pierwszy zbadać Spółkę pod kątem 

możliwości bycia Operatorem, zaś drugi na opracowaniu dokumentów wykonawczych. Starosta 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

Ad. 4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia 

szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

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

w najem części ogrodzenia szkolnego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola w terminie 

01.03.2018r. – 30.09.2018r. w celu umieszczenia na nim banera reklamowego promującego nowy 

kierunek kształcenia w MSCKZiU. Odpłatność za wynajęcie będzie wynosić 10,00 zł netto 

miesięcznie, 70,00 zł netto za cały okres trwania umowy. Starosta 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 195/1126/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części ogrodzenia szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Medyczno-

Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia 

szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Fundacji Uniwersyteckiej 

w Stalowej Woli. 

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

w najem części ogrodzenia szkolnego dla Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, ul. Ofiar 

Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola w terminie 01.03.2018r. – 31.12.2018r. w celu umieszczenia 

na nim banera reklamowego promującego działalność Fundacji. Odpłatność za wynajęcie będzie 

wynosić 10,00 zł netto miesięcznie, 120 zł netto za cały okres trwania umowy. 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 195/1127/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części ogrodzenia szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Fundacji 

Uniwersyteckiej w Stalowej Woli. 

 

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

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego 

„STAL”. 

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

w najem hali sportowej dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa 

Wola w dniu 24.02.2018 r. (3 godz./10 zł za godz.) w celu prowadzenia turnieju mini-koszykówki 

dziewcząt. 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 195/1128/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „STAL”. 

 

Ad. 7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali lekcyjnej 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli dla Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych NOWATOR. 



 
 

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

w najem sali lekcyjnej dla Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych NOWATOR s.c., ul. Kozielska 

52, 44-100 Gliwice w dniu 14.03.2018 r. łącznie 5 godz. w celu przeprowadzenia szkolenia 

„Praktyczna obsługa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej”. Odpłatność 

w wysokości 125,00 zł netto tj. 25 zł/godz. 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 195/1129/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli dla Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych NOWATOR. 

 

Ad. 8.Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie oddania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 

1013R Zbydniów- Turbia. 

Naczelnik powiedziała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli wystąpił do Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego o oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości zajętej pod 

drogę powiatową nr 1013R Zbydniów - Turbia, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 

220/3 o pow. 0,0203 ha. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Stalowowolskiego, 

działka zostaje przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej 1013R Zbydniów- Turbia. Starosta 

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

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

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

Zarząd Powiatu w dniu 22.02.2018 r. zdecydował oddać w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli, nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1013R 

Zbydniów- Turbia. 

 

Ad. 9. Informacja w sprawie dochodów z najmu sal gimnastycznych w Szkołach 

Ponadgimnazjalnych. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła informację w sprawie dochodów z najmu sal 

gimnastycznych w Szkołach Ponadgimnazjalnych. 



 
 

Przedstawione poniżej kwoty są faktycznymi dochodami Powiatu z tytułu najmu sal 

gimnastycznych. Są to kwoty, które wpłynęły na konto jednostek w trakcie przedstawionego okresu 

rozliczeniowego. Każda jednostka organizacyjna podpisująca umowę z najemcą sama określa 

termin płatności faktury. Przeważnie są to miesięczne terminy płatności tj. obowiązujące 

w poniższych jednostkach: ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, CEZ, ZSO. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

1 podpisując umowy z najemcami indywidualnie określa termin płatności. Umowa podpisana 

z Politechniką Rzeszowską na najem sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 zawarta na okres 02.10.2017 - 

26.06.2018 na kwotę 12.600 zł ma rozłożoną płatność na dwie części tj. pierwsza faktura na kwotę 

6,300 zł netto została wystawiona dnia 31.01.2018r natomiast druga również na kwotę 6 300 zł 

będzie wystawiona z dniem 26.06.2018r. Mimo, iż umowa została zawarta w 2017 r. dochód będzie 

wykazany w roku 2018. 

Zawarte umowy w w/w okresie nie zawsze przekładają się na dochody w tym okresie, gdyż okres 

płatności przesuwa się na inny okres rozliczeniowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. 

Ponadto w porównywanych okresach zmieniała się liczba wynajmujących podmiotów i tak w 2016 

w ZSO umowy były zawarte z 4 kontrahentami a w porównywanym okresie w roku 2017 

z 10 kontrahentami co daje dużą różnicę w zestawieniu. Ponadto w dwóch szkołach tj. ZSP Nr 

1 oraz ZSP Nr 2 w okresie rozliczeniowym obejmującym 2016 rok najem sal gimnastycznych był 

Szkoła Okres  Kwota 

netto (zł) 

Podatek 

VAT 

Kwota 

brutto 

Razem 

netto (zł) 

Razem 

brutto (zł) 

 

ZSP Nr 3 
01.09.2016 r. – 

31.12.2016 r. 

12 150,00  12 150,00   

01.09.2017 – 

31.12.2017 

13 625,00 3 133,75 16 758,75   

 

ZSP Nr 2 
01.09.2016 r. – 

31.12.2016 r. 

- - -   

01.09.2017 – 

31.12.2017 

2 515,00 578,45 3 093,45   

 

ZSP Nr 1 
01.09.2016 r. – 

31.12.2016 r. 

1 760,00 - 1 760,00   

01.09.2017 – 

31.12.2017 

560,00  688,80   

 

ZSO 
01.09.2016 r. – 

31.12.2016 r. 

2 925,00  2 925,00   

01.09.2017 – 

31.12.2017 

9 037,72 2 078,68 11 116,40   

 

CEZ 

01.09.2016 r. – 

31.12.2016 r. 

772,35 177,65 950,00   

01.09.2017 – 

31.12.2017 

7 800,00 1 794,00 9 594,00   

 01.09.2016 r. – 

31.12.2016 r. 

   17 607,35 17 785,00 

 01.09.2017 – 

31.12.2017 

   33 537,72 41 251,40 



 
 

bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy ze względu na trwające w obiektach remonty tj. 

termomodernizacje w ZSP Nr 1 oraz remont sali gimnastycznej (02.09.2016r. – 30.06.2017r.) w ZSP 

Nr 2. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że teraz może jeszcze nie być znaczącej różnicy 

w płatnościach z uwagi na remonty prowadzone w szkołach. Porównać również należy liczbę 

podmiotów wynajmujących, wówczas będzie można rzetelnie porównać obecną sytuację 

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

do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 10.Informacja Dyrektor CEZ o przekazaniu pomieszczeń na rzecz ZSP Nr 1.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła informację Dyrektor Centrum Edukacji 

Zawodowej, że w związku z realizacją Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli projektu 

„Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum 

Centralnego Okręgu Przemysłowego” przekazuje pomieszczenia Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli będące w użyczeniu Centrum Edukacji Zawodowej dla 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozwiązanie umowy najmu na w/w pomieszczenia 

na mocy porozumienia stron nastąpi z dniem 28.02.2018 r. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził 

opinię, że zasadnym byłoby zrobić elewację budynków stacji obsługi pojazdów znajdujących się 

przy Muzeum przy ZSP Nr 1, aby tworzyły estetyczną całość. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

powiedziała, że można by pozyskać na to środki z RPO, jednak obecnie nie ma naboru wniosków. 

Starosta powiedział, aby starać się pozyskać środki zewnętrzne z innych źródeł lub z RPO 

w przypadku ogłoszenia naboru wniosków oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

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

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.  

 

Ad. 11.Wniosek Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej 

„Augustianum” w Radomyślu nad Sanem w sprawie współorganizacji, a także wsparcia 

finansowego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca – „Strzał w 10”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Diecezjalnego Ośrodka 

Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” w Radomyślu nad Sanem, w sprawie 

współorganizacji, a także wsparcia finansowego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Matki 

i Ojca – „Strzał, w 10”, który zostanie przeprowadzony w dniu 27 maja 2018 r. na placu przy 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Jest to impreza cykliczna, 

którą rokrocznie wspiera Powiat Stalowowolski. Organizator wzorem lat ubiegłych prosi 

o rozważenie możliwości współorganizacji oraz przygotowania i przeprowadzenia panelu 

edukacyjnego o tematyce ekologicznej poprzez organizację konkursów i konkurencji związanych 



 
 

z ochroną środowiska. Starosta Janusz Zarzeczny zarekomendował, aby przychylić się do wniosku 

i przyznać kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu. Starosta 

powiedział także, że należy nagłośnić to wydarzenie, szczególnie w lokalnym radiu, ponieważ jest 

to duże i ważne wydarzenie. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej „Augustianum” w Radomyślu 

nad Sanem został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 12.Wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowo-Artystycznego w Zamościu 

w sprawie dofinansowania Turnieju Par w Brydżu Sportowym pn. „Puchar Roztocza”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

Sportowo-Artystycznego w Zamościu o objecie honorowym patronatem Otwartego Turnieju Par 

w Brydżu Sportowym pn. Puchar Roztocza oraz jego wsparcie finansowe. Dwudniowe zawody, 

dotychczas rozgrywane w Narolu (woj. podkarpackie) i Tomaszowie Lubelskim, zostaną rozegrane 

w tym roku w IV kwartale, w dniach 6 – 7 października 2018 roku w Stalowej Woli i Janowie 

Lubelskim. Naczelnik nadmienił, iż w Stalowej Woli, w ramach Pucharu Roztocza, rozegranych 

zostanie 40 rozdań będących jednocześnie eliminacją Grand Prix Par Polski Południowo – 

Wschodniej. Naczelnik zaproponował, aby przychylić się do prośby i dofinansować powyższe 

przedsięwzięcie w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację Turnieju w Stalowej Woli, 

w tym na zakup pucharu Starosty Stalowowolskiego dla zwycięzcy zawodów – w kwocie 300,00 

złotych oraz na zakup nagród rzeczowych – w kwocie 700,00 złotych. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowo-Artystycznego w Zamościu został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 13.Wniosek Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu nowej powieści Jego autorstwa pt. 

„W bliskim kręgu”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek pana Mirosława Osowskiego 

w sprawie zakupu przez Powiat 10 egzemplarzy swojej nowej powieści pt. „W bliskim kręgu”. 

Proponowana cena zakupu książki wynosi 25,00 złotych za jeden egzemplarz. Naczelnik 

zaproponował, aby przychylić się do wniosku i zakupić, na kwotę 125,00 złotych, 5 egzemplarzy 

książki pt. „Nowe czasy”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 



 
 

lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Wniosek Mirosława Osowskiego został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 14. Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki 

Rzeszowskiej w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania oraz objęcia honorowym 

patronatem Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno-

Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli o ufundowanie trzech pucharów dla 

zwycięzców Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej, który odbędzie się w dniu 10 maja 2018 

roku na obiektach MOSIR w Stalowej Woli. W Turnieju wezmą udział studenci Politechniki 

Rzeszowskiej w Stalowej Woli oraz zaprzyjaźnionych uniwersytetów technicznych z Koszyc 

i Presova, które w bieżącym roku akademickim nawiązały wzajemną współpracę. Dziekan 

Wydziału zawrócił się także z prośbą o objecie przez pana Starostę patronatem honorowym 

w/wym. imprezy. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że z uwagi na dotychczasową dobrą 

współpracę z Politechniką zaproponował przychylić się do prośby Dziekana Wydziału 

Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej i dofinansować powyższe 

przedsięwzięcie w kwocie 450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pucharów. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej 

Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 15.Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej - Powiatowemu 

Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli-wykonania zadania publicznego dla 

Powiatu Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej i Licealiady”, z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz 

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, w trybie i na zasadach art.19a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 

2014 poz.1118 ze zm.). 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 



 
 

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

Zarząd Powiatu zdecydował, aby powierzyć organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli - wykonanie zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady”, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, 

w trybie i na zasadach art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz.1118 ze zm.). 

 

Ad. 16.Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów 

finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 195/1130/2018 w sprawie w sprawie przyznania wyróżnień 

w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 

roku. 

 

Ad. 17.Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2017. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 195/1131/2018 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2017. 

 

Ad. 18.Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

w roku 2017. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 195/1132/2018 w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym 

i prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

w roku 2017. 

 

Ad. 19.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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 195/1133/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 20.Przyjęcie protokołu nr 194/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. 

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

nr 194/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 194/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 21. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad. 22. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 195. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


