
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.16.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 201/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 23 marca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.13.15 zakończenie o godz. 14.45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś 

 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa.  

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska, 

 Dyrektor DPS Jan Gorczyca, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

4. Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli w sprawie wystąpienia do 

Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zmianę decyzji administracyjnej dotyczącej 

udzielenia zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, 

w zakresie zwiększenia statutowej liczby miejsc z 88 na 91. 

5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na remont schodów, dwóch sypialni 

i łazienki w Domu Dziecka w Stalowej Woli. 
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6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1. 

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej 

Woli w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

w liceum ogólnokształcącym w klasie wojskowej. 

9. Wniosek p.o Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 oddziału sportowego w klasie 

pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej.  

10. Wniosek p.o Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 oddziału sportowego w klasie 

pierwszej Liceum Ogólnokształcącego.  

11. Wniosek p.o Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 oddziału sportowego w klasie 

pierwszej dla Technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.  

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

w Stalowej Woli w sprawie przyznania dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne z przedmiotu 

realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej w technikum w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

13. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum 

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

ul. Hutnicza 12. 

14. Projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

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

ul. Hutnicza 12. 

15. Projekt uchwały Zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, 

ul. Hutnicza 12. 

16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie  przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 

z demontażem usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

17. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2017 roku. 
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18. Projekt uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017. 

19. Projekt uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 

rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

20. Projekt uchwały Zarządu w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. 

21. Projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

22. Przyjęcie protokołu nr: 200/2018 z dnia 15 marca 2018 r. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 201. 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. Projekt uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

projektu uchwały?  Członek Zarządu Alfred Rzegocki zapytał czy zmienia się ilość 

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy? Pani Dyrektor odpowiedziała, że liczba 

pracowników i stanowisk kierowniczych nie zmienia się. Wicestarosta Mariusz Sołtys dodał, że 

w jednym przypadku nastąpiła degradacja z kierownika na zastępcę. Pani Dyrektor powiedziała, 

że ten pracownik będzie kierownikiem działu i na pewno nie straci finansowo.  Innych uwag i 

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/1152/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 
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Ad.4. Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli w sprawie 

wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zmianę decyzji 

administracyjnej dotyczącej udzielenia zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej, w zakresie zwiększenia statutowej liczby miejsc z 88 na 91. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli Tomasz Brymora 

przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że tworzy się kolejka oczekujących 

na miejsca, dlatego jest to szansa dla rozwoju DPS. Starosta zapytał, czy będzie problem 

z uzyskaniem zezwolenia u Wojewody? Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że raczej 

problemu nie będzie, ponieważ  Wojewoda za to nie płaci. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zmianę 

decyzji administracyjnej dotyczącej udzielenia zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej, w zakresie zwiększenia statutowej liczby miejsc z 88 na 91. 

 

Ad.5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na remont schodów, dwóch 

sypialni i łazienki w Domu Dziecka w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/1153/2018 w sprawie wyrażenia zgody na remont 

schodów, dwóch sypialni i łazienki w Domu Dziecka w Stalowej Woli. 

 

Ad.6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/1154/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. 
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Ad.7. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla nauczycieli 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/1155/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla 

nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. 

 

Ad.8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego 

w Stalowej Woli w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych 

w oddziale sportowym w liceum ogólnokształcącym w klasie wojskowej. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Członek Zarządu Alfred 

Rzegocki zapytał, jakie są koszty klas sportowych? Pani Naczelnik odpowiedziała, że subwencja 

oświatowa na ucznia w oddziale sportowym jest większa o 0,2% niż na zwykłego ucznia. Pani 

Skarbnik Elżbieta Kulpa dodała, że ta subwencja nie pokrywa rzeczywistych kosztów 

wydatkowanych na klasy sportowe. Pani Naczelnik Bożena Karlik powiedziała, że teraz jest 

zapis, iż w momencie tworzenia oddziału sportowego powinno być 20 uczniów, ale jeśli 

w trakcie trwania roku szkolnego zmniejszy się liczebność oddziału to już nie ma znaczenia. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czyli jeśli w trakcie naboru jest 18 chętnych to klasa nie 

powstanie? Pani Naczelnik odpowiedziała, że nie. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy 

nauczyciele realizujący program klas sportowych posiadają odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia? Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak. Pani Skarbnik powiedziała, że statystyka 

oświatowa na dzień 30 września, którą  dwukrotnie się aktualizuje powinna ujmować ubytki 

w liczebności oddziału, ale dyrektorzy tego nie poprawiają. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział Pani Naczelnik, że w momencie tworzenia oddziałów sportowych musi być 

sprawdzona liczebność tych klas na dzień 30 września, aby nie było zwrotu dotacji. Pani 

Skarbnik poinformowała, że w ubiegłym roku Powiat Stalowowolski dołożył ponad 5 mln zł do 

oświaty wraz z inwestycjami. Wicestarosta Mariusz Sołtys  zapytał, czy przy podziale  w każdej 

grupie będą obowiązkowe 3 dyscypliny sportowe? Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak.  

Członek Zarządu Alfred  Rzegocki powiedział, że nie ma potrzeby podziału na grupy.  Naczelnik 

Wydziału Edukacji powiedziała, że grupa na lekcji w-f nie może liczyć więcej niż 26 uczniów 

a przy oddziale sportowym ta liczebność nie obowiązuje. Starosta powiedział, że  według niego 

najlepszym rozwiązaniem jest 10 godzin obowiązkowego  tygodniowego wymiaru godzin zajęć 



6 
 

sportowych, bez podziału na grupy. 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 wyraził zgodę na ustalenie 10 godz./tyg. w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale 

sportowym w liceum ogólnokształcącym w klasie wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli. 

 

Ad.9. Wniosek p.o Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 oddziału 

sportowego w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta  zapytał jak było 

w tych klasach do tej pory? Pani Naczelnik odpowiedziała, że  był podział na grupy. Starosta 

powiedział, że jest za tym, aby te klasy sportowe były, ponieważ będzie więcej środków 

z Ministerstwa, ale bez podziału na grupy. 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 wyraził zgodę na ustalenie 10 godz./tyg. w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale 

sportowym w liceum ogólnokształcącym o edukacji wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 

Ad.10 Wniosek p.o Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w 

sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 oddziału 

sportowego w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego.  

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta poinformował, że 

ta klasa będzie utworzona na bazie klasy sportowej funkcjonującej w gimnazjum. Jest pomysł 

aby ci uczniowie przeszli do szkoły ponadgimnazjalnej i w tej placówce prowadzić szkolenie tej 

młodzieży na wyższym poziomie. Klasa ta liczy 15 uczniów i około 5 uczniów ma podjąć naukę 

z poza terenu Powiatu. Starosta powiedział, że w tym przypadku też proponuje przyznać 10 

godzin tygodniowo bez podziału na grupy. 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 wyraził zgodę na ustalenie 10 godz./tyg. w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale 

sportowym w liceum ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli. 
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Ad.11. Wniosek p.o Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 oddziału 

sportowego w klasie pierwszej dla Technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i 

terminali.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta powiedział, że 

w tym przypadku też proponuje 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych bez podziału na grupy.  

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 wyraził zgodę na ustalenie 10 godz./tyg. w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale 

sportowym w technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 

Ad.12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli w sprawie przyznania dodatkowych godzin na zajęcia 

edukacyjne z przedmiotu realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej w 

technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w 

Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, na czym współpraca z Rainbow polega i jakie korzyści przynosi? Pani Naczelnik 

odpowiedziała, że najlepsi absolwenci mogą znaleźć pracę lub odbywać praktyki. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys  zaproponował, aby może dyrekcja porozmawiała z przedstawicielami Rainbow 

i wsparła tych uczniów. Członek Zarządu Andrzej Gargaś powiedział, że jest tendencja 

zawierania umów przedsiębiorstw ze szkołami, zobowiązaliśmy dyrektorów aby ściągnąć 

uczniów z poza powiatu i teraz nie możemy im ograniczać narzędzi. Starosta zapytał na co mają 

te godziny być przydzielone? Pani Naczelnik Edukacji odpowiedziała, że na zajęcia pn. „warsztat 

pracy animatora” w ramach innowacji pedagogicznej. Starosta zaproponował, aby nie 

przydzielać dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne z przedmiotu realizowanego w ramach 

innowacji pedagogicznej, ponieważ takie zajęcia mogą odbywać się w ramach lekcji wychowania 

fizycznego.   

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu nie przyjął wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli i nie wyraził zgody na przyznanie dodatkowych godzin na 

zajęcia edukacyjne z przedmiotu realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej w technikum 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 
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Ad.13. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła informację o wynikach postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

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

Zarzeczny zapytał, czy są pytania? Pytań  i uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu przyjął powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.  

 

Ad.14 Projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia 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. 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 201/1156/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

 

Ad.15. Projekt uchwały Zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. 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 201/1157/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

 

Ad.16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie  przyznania pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 
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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 201/1158/2018  w sprawie  przyznania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 

 

Ad.17 Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 

Bilans przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 

 

Ad.18. Projekt uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jaki jest  procent wynagrodzeń w tym sprawozdaniu? Pani 

Skarbnik odpowiedziała, że same wynagrodzenia to 60% a  wszystkie koszty pracy to 77%  

sprawozdania rocznego. Innych uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/1159/2018 w sprawie sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

 

Ad.19. Projekt uchwały Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów 

finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. 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 201/1160/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania 

planów finansowych za rok 2017 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad.20. Projekt uchwały Zarządu w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu 

Stalowowolskiego. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. 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 201/1161/2018 w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad.21. Projekt uchwały Zarządu 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? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/1162/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok.  

 

Ad.22. Przyjęcie protokołu nr: 200/2018 z dnia 15 marca 2018 r. 

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

200/2018 z dnia 15 marca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 200/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 23. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 24. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 201. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Protokołowała: 
Marta Lebioda 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


