
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.13.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 198/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 8 marca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1125 zakończenie o godz. 1330 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor ZDP Piotr Śliwiński, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

  Główny Specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu Stalowowolskiego w roku 2018 

zakupu urządzeń do przeprowadzania imiennego głosowania i nagrywania obrad. 

4. Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli o zabezpieczenie w budżecie środków 

na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowego DPS na cele 

socjalno-bytowe. 

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu budżetu i zadań remontowo-modernizacyjnych 

na drogach powiatowych wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w roku 

2017. 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu 

Stalowowolskiego w roku 2018.  
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7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum 

Regionalnemu w Stalowej Woli sprzętu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Stalowej Woli. 

9. Wniosek Pani Agaty Krzek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. 

Sikorskiego w sprawie organizacji w szkole dodatkowych zajęć z języka polskiego dla Miriam 

Calcagno uczennicy klasy I a/d LO powracającej z zagranicy. 

10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

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

11. 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, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe. 

12. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Dobro Powraca” w Stalowej Woli w sprawie wsparcia 

finansowego Biegu Charytatywnego „Stalowy Run III”. 

13. Wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Stalowej 

Woli o pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup nagród i dyplomów dla uczniów – 

finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz nauczycieli. 

14. Wniosek Redakcji Echo Dnia o wsparcie finansowe i zakup nagrody dla Miss Studniówki 2018 

w plebiscycie prowadzonym przez „Echo Dnia”. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego.  

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budz ecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok . 

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 

– 2033. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 198. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
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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 w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu Stalowowolskiego w roku 

2018 zakupu urządzeń do przeprowadzania imiennego głosowania i nagrywania obrad. 

Inspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego Magdalena 

Sołtys - Kurek przedstawiła informację na temat możliwości zakupu urządzeń do 

przeprowadzania imiennego głosowania i nagrywania obrad Sesji Rady Powiatu w związku ze 

zmianami przepisów prawa. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, co będzie jeśli urządzenie do 

głosowania się zepsuje? Pani Inspektor odpowiedziała, że jeśli urządzenie do głosowania się 

zepsuje to zgodnie z art.13 ust.1b przeprowadza się głosowanie imienne. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zaproponował, aby zakupić więcej tabletów z uwagi na to, że może się taki tablet zepsuć 

i dobrze by było mieć taki sprzęt w zapasie. Dodał, również, aby zastanowić się nad zakupem 

laptopów zamiast tabletów, ponieważ laptopy są łatwiejsze w obsłudze a nie każdy Radny jest 

biegły w obsłudze urządzeń elektronicznych.  Wicestarosta powiedział, że jego zdanie jest takie, 

aby wstrzymać się z decyzją w sprawie wyboru systemu do obsługi rady powiatu do czasu wakacji, 

ponieważ będzie przybywać firm zajmujących się sprzedażą tych systemów i wtedy wybrać 

najbardziej optymalny system, zgodny z wymogami zapisanymi w ustawie. Pani Naczelnik IMP 

odpowiedziała, że jest jeszcze czas i można wysłać zapytanie ofertowe nie zobowiązujące do 

zakupu. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że lepsze rozwiązanie widziałby jeśli przy 

mikrofonach stojących byłyby umieszczone przyciski do głosowania. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że są plusy i minusy systemu obsługującego kompleksowo rady powiatu, z jednej 

strony będą oszczędności na papierze ale za to będziemy płacić opłaty abonamentowe. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby zrobić analizę zakupu kosztów laptopów oraz 

mikrofonów. Pani Naczelnik Wydziału IMP powiedziała, że można złożyć zapytanie ofertowe tylko 

jako badanie rynku co mamy do tego prawo a na razie nic nie kupować. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że musimy dostosować się do tego co nam nakazuje ustawa i jego zdaniem najprostsza 

wersja czyli: głosowanie, transmisja obrad, materiały przekazywane do Radnych w wersji 

papierowej byłaby najlepszym rozwiązaniem. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają  inne pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Innych uwag i pytań nie 

zgłoszono.  
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Zarząd Powiatu wysłuchał informacji w sprawie zakupu urządzeń do przeprowadzania imiennego 

głosowania i nagrywania obrad. Zlecił wykonanie analizy zakupu kosztów laptopów oraz mikrofonów 

z możliwością głosowania. 

 

Ad. 4. Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli o zabezpieczenie w budżecie 

środków na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowego DPS na 

cele socjalno-bytowe. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Domu Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli o zabezpieczenie w budżecie środków na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części 

budynku usługowego DPS na cele socjalno-bytowe. Pani Naczelnik poinformowała, że zakres prac 

polega na przebudowie części istniejącego budynku usługowego, w którym po przebudowie 

powstanie 4 pokoje biurowe, serwerownia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie biurowe, 

wiatrołap, sanitariaty oraz korytarz. Łączna powierzchnia 119,68 m2. Zakres prac obejmuje; 

wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, remont ścian i sufitów, remont posadzek, 

wykonanie ścianek działowych, montaż stropu podwieszonego, remont instalacji wentylacji, 

wymiana instalacji c.o. i wod-kan, instalacja elektryczna – montaż opraw oświetleniowych 

w stropie podwieszonym. Wykonanie prac budowlanych pozwoli na przeniesienie działu 

ekonomiczno-finansowego i pracowni kulturalno-oświatowej z II piętra budynku DPS i zwolnienie 

pomieszczeń  zajmowanych przez w/w działy i przeznaczenie ich na potrzeby mieszkańców – 

dodatkowe 4 lub 5 miejsc dla pensjonariuszy. Obecnie Dyrektor DPS uzgadnia ze służbami 

województwa zwiększenie ilości miejsc w DPS. Pan Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że 

umówił się z Panem Dyrektorem, aby zobaczyć te pomieszczenia przeznaczone do remontu, 

ponieważ musi się przekonać co do słuszności podejmowanych decyzji.  

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 zdecydował, aby na miejscu zapoznać się z planowanym zakresem prac remontowych 

związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego DPS na cele 

socjalno-bytowe i wtedy podejmie decyzję o zabezpieczeniu środków w budżecie.  

 

Ad.5.Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu budżetu i zadań remontowo-

modernizacyjnych na drogach powiatowych wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli w roku 2017. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński przedstawił sprawozdanie z realizacji planu 

budżetu i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych wykonanych przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w roku 2017. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, 
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że w 2017 roku dobrze układała się współpraca z Lasami Państwowymi, gdzie można było liczyć 

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ale powoli już zaczyna się to kończyć, ponieważ Dyrekcja 

Lasów Państwowych poinformowała, że jeśli chcieliby pomagać samorządom to musieliby 

przeznaczyć około 100 mln zł a takiej kwoty nie ma,  więc trzeba się cieszyć z tego ile udało się  

zrobić. Starosta zapytał, także czy Zarząd Dróg Powiatowych zaoszczędził na odśnieżaniu? Pan 

Dyrektor odpowiedział, że ze względu na łagodną zimę udało się trochę zaoszczędzić i te środki 

będą przeniesione na inne zadania. Wicestarosta Mariusz Sołtys  zapytał, kiedy odbędzie się 

czyszczenie ulic? Dyrektor ZDP odpowiedział, że jest przygotowana umowa z Miejskim Zakładem 

Komunalnym i najprawdopodobniej będzie to w połowie marca. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji planu budżetu i zadań remontowo-

modernizacyjnych na drogach powiatowych wykonanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej 

Woli w roku 2017. 

 

Ad. 6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach 

powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2018. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań 

remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2018. 

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

przedstawionego projektu? Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, co w planie oznacza zapis 

w punkcie 3 i 11  zmiana organizacji ruchu opłaty 40 tys. zł? Dyrektor ZDP odpowiedział, że punkt 

3 to realizacja i wykonanie tych projektów organizacji ruchu. Dyrektor ZDP Piotr Śliwiński 

powiedział, że Urząd Marszałkowski ma przekazać 0,5 mln zł na odnowę drogi powiatowej 

Maziarnia – Nisko. Wicestarosta zapytał, czy to wystarczy? Dyrektor odpowiedział, że ZDP będzie 

kompleksowo odnawiać ten odcinek, aby doprowadzić do stanu z przed remontu mostów. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zauważył, że utrzymanie sygnalizacji świetlnej będzie kosztowało 25 

tys. zł a w ubiegłym roku było 15 tys. zł z czego wynika ta zmiana?  Dyrektor ZDP odpowiedział, że 

na ul. Popiełuszki wymagają konserwacji dwie komory sygnalizacyjne stąd ta zmiana. 

Wicestarosta zapytał dlaczego w punkcie remonty i przebudowa odwodnienia dróg powiatowych 

jest ujęta budowa kanalizacji? Dyrektor odpowiedział, że zachodzi potrzeba wykonania odcinka 

kanalizacji ze względu na zanieczyszczenie terenu. Wicestarosta zapytał, jaki jest koszt km 
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renowacji rowów? Dyrektor ZDP odpowiedział, że szacunkowo jest to koszt około 9 tys. zł. Innych 

uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

Pan Starosta opuścił salę obrad. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 198/1139/2018 w sprawie zatwierdzenia planu realizacji 

budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na 

drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2018. 

 

Ad. 7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków 

trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.  

Pan Starosta powrócił na salę obrad. 

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

likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli.  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 198/1140/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum 

Regionalnemu w Stalowej Woli sprzętu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Stalowej Woli. 

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

nieodpłatne przekazanie Muzeum Regionalnemu w Stalowej Woli sprzętu przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy Muzeum Regionalne wystąpiło z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie sprzętu?  Pani 

Naczelnik Alicja Mach odpowiedziała, że szkoła już nie prowadzi zajęć z zakresu obróbki 

skrawaniem więc sprzęt jest bezużyteczny, brakuje pomieszczeń na magazynowanie tego 

muzealnego sprzętu, a ponadto pomieszczenia w którym znajduje się sprzęt Szkoła przekazała 

z końcem lutego Muzeum i w tym przypadku Muzeum wyraziło chęć przejęcia tych eksponatów.  

Innych uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 198/1141/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie Muzeum Regionalnemu w Stalowej Woli sprzętu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Stalowej Woli. 
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Ad. 9. Wniosek Pani Agaty Krzek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. 

Wł. Sikorskiego w sprawie organizacji w szkole dodatkowych zajęć z języka polskiego dla 

Miriam Calcagno uczennicy klasy I a/d LO powracającej z zagranicy. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek  Pani Agaty Krzek dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w sprawie organizacji w szkole 

dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczennicy klasy I LO powracającej z zagranicy. Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że według niego lepiej aby te lekcje odbywały się do końca maja, 

ponieważ w czerwcu uczniowie prawie w ogóle nie biorą udziału w zajęciach lekcyjnych. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy jest obowiązek przyznania takich dodatkowych lekcji 

przez organ prowadzący? Pani Naczelnik Edukacji odpowiedziała, że zgodnie z zapisem § 17 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1655), to „organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka 

polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 

2 godziny tygodniowo”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął wniosek Pani Agaty Krzek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. gen. Wł. Sikorskiego w sprawie organizacji w szkole dodatkowych zajęć z języka polskiego dla 

uczennicy klasy I  LO powracającej z zagranicy i wyraził zgodę na organizację w/w zajęć w okresie od 

05.03.2018 r. do 31.05.2018 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

 

Ad. 10.Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

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

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, 

ul. Hutnicza 12. 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. 
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 198/1142/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

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

 

Ad. 11.Projekt uchwały 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, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały 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, po zaopiniowaniu przez związki 

zawodowe. 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 198/1143/2018 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, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe. 

 

Ad. 12.Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Dobro Powraca” w Stalowej Woli w sprawie 

wsparcia finansowego Biegu Charytatywnego „Stalowy Run III”. 

Wniosek przedstawiła Pani Lila Wojciak główny specjalista w Wydziale PKZ. Starosta zapytał 

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

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przyznać 1000 zł wsparcia finansowego. Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Dobro Powraca” został rozpatrzony pozytywnie. Przyznano  kwotę 

1000 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali dla uczestników biegu Stalowy Run III.   
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Ad. 13. Wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział 

w Stalowej Woli o pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup nagród i dyplomów dla 

uczniów – finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz nauczycieli. 

Wniosek przestawiła Pani Lila Wojciak główny specjalista w Wydziale PKZ. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Stalowej Woli 

został rozpatrzony pozytywnie.  Postanowiono przyznać kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup 

nagród i dyplomów dla finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz nauczycieli. 

 

Ad. 14. Wniosek Redakcji Echo Dnia o wsparcie finansowe i zakup nagrody dla Miss 

Studniówki 2018 w plebiscycie prowadzonym przez „Echo Dnia”. 

Wniosek przestawiła Pani Lila Wojciak główny specjalista w Wydziale PKZ. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Redakcji Echo Dnia został rozpatrzony pozytywnie. Zarząd Powiatu postanowił wesprzeć 

finansowo plebiscyt Miss Studniówki 2018 poprzez ufundowanie nagrody w formie bonu finansowego 

do zrealizowania w sklepie sportowym „Maraton” w kwocie 300,00 zł brutto. 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 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 198/1144/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok . 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, na jakiej zasadzie jest naliczana subwencja w Zespole 

Placówek Oświatowo- Wychowawczych? Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest brany pod uwagę 

stan uczniów zapisanych na dzień 30 września, co jest to niekorzystne finansowo, ponieważ 
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uczniowie korzystają z bursy przeważnie w miesiącach zimowych. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 198/1145/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 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 198/1146/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa poprosiła o dodatkowe posiedzenie Zarządu Powiatu. Pan Starosta 

Janusz Zarzeczny ustalił termin na 14 marca 2018 roku. 

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 198. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Marta Lebioda 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


