
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.18.1.2018.KS       

Protokół Nr 203/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 kwietnia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.20 zakończenie o godz. 11.50 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Marek Ujda, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 1 o oddaniu w najem auli oraz sali lekcyjnej. 

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

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

5. Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach w sprawie dofinansowania zadania pn. „Edukacja 

ekologiczna na Kaszubach i Wybrzeżu – poznanie fauny i flory Borów Tucholskich, 

Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowego”. 

6. Projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania 

z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na 2017 rok”. 

7. Wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

kosztów przejazdu członków Chóru Kameralnego do Kolumbii. 



 
 

8. Wniosek Kierownika Chóru „Gaude Vitae” Stalowej Woli w sprawie dofinansowania kosztów 

przejazdu członków Chóru na Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny Canco 

Mediterrania w Hiszpanii. 

9. Wniosek Dyrektora MOSIR w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego Memoriału 

Tadeusza Duszyńskiego. 

10. Wniosek Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji 

konkursu recytatorskiego pn. ”Galicja dla Niepodległej” oraz objęcie patronatem honorowym 

projektu „Droga do niepodległości wiodła przez Galicję”. 

11. Wniosek Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu i Zarządów Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych z Powiatu Stalowowolskiego o ufundowanie nagród i pucharu w konkursie 

„Wzorowa Działka w 2018 r.”. 

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

13. Przyjęcie protokołu nr: 202/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 203. 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. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 1 o oddaniu w najem auli oraz sali lekcyjnej. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o oddaniu w najem dużej auli oraz sali lekcyjnej 

w dniu 19.05.2018 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 32, 37-

450 Stalowa Wola w celu przeprowadzenia walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Odpłatność w wysokości 60 zł/ godz. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

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

głosowanie. 

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



 
 

Zawiadomienie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 4. 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 w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem hali sportowej (1 104 m2) dla Zakładowego Klubu Sportowego 

„STAL” ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola w dniu 08.04.2018 r. (5 godz./10 zł za godz.) 

w celu prowadzenia zawodów sportowych (mini koszykówka) dla młodzieży do lat 12. 

Odpłatność za wynajęcie - 50,00 zł netto. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 203/1164/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

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

Klubu Sportowego „STAL”. 

 

Ad. 5. Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach w sprawie dofinansowania zadania pn. 

„Edukacja ekologiczna na Kaszubach i Wybrzeżu – poznanie fauny i flory Borów 

Tucholskich, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Wybrzeża Słowińskiego Parku 

Narodowego”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Zespołu Szkół 

w Zdziechowicach, w sprawie dofinansowania zadania pn. „Edukacja ekologiczna 

na Kaszubach i Wybrzeżu – poznanie fauny i flory Borów Tucholskich, Wdzydzkiego Parku 

Krajobrazowego oraz Wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowego” – warsztatów terenowych 

realizowanych w północnej części Polski. Zadanie adresowane jest 22 uczniów gimnazjum 

i 23 uczniów szkoły podstawowej. Termin realizacji zadania 09.05-12.05 2018 r. Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przyznać kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na zakup 

usługi transportowej oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do wniosku. 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego 

sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego 



 
 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Starosta zapytał, czy są 

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 203/1165/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu 

Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu 

Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”. 

 

Ad. 7. Wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania kosztów przejazdu członków Chóru Kameralnego do Kolumbii. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora Miejskiego Domu 

Kultury w Stalowej Woli o pokrycie kosztów wynajmu autokarów dla członków Chóru 

Kameralnego, na trasie Stalowa Wola – lotnisko Chopina w Warszawie w dniu 19 lipca 2018 

roku oraz na trasie lotnisko Chopina w Warszawie – Stalowa Wola, w dniu 2 sierpnia 2018 

roku. Chór Kameralny będzie reprezentował Polskę na XVII Światowym Festiwalu Chóralnym 

„Jose Maria Bravo Marquez”, który odbędzie się od 20 lipca do 1 sierpnia 2018 roku, 

w kolumbijskim mieście Medelin. Stalowowolski Chór wystąpi tam, jako jeden z czterech 

europejskich zespołów. Organizatorzy Festiwalu pokrywają wszystkie koszty związane 

z pobytem Chóru w Kolumbii, natomiast zespoły przyjeżdżają do Modelin na koszt własny. 

Starosta zaproponował przyznać kwotę 1500 zł przeznaczeniem na częściowe pokrycie 

kosztów transportu Zespołu na Lotnisko Chopina w Warszawie oraz zapytał, czy są inne 

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

głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 8. Wniosek Kierownika Chóru „Gaude Vitae” Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

kosztów przejazdu członków Chóru na Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny 

Canco Mediterrania w Hiszpanii. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Kierownika Chóru „Gaude Vitae” 

w Stalowej Woli w sprawie częściowego pokrycia kosztów przejazdu członków Chóru 

na Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny Canco Mediterrania, który odbędzie się 

w dniach 11 – 15 września 2018 roku w Hiszpanii. Prezentacja artystyczna stalowowolskiego 



 
 

Chóru na Festiwalu, cieszącego się w międzynarodowych środowiskach muzycznych dużą 

renomą, to duże wyróżnienie dla Zespołu oraz promocja rodzimej kultury na szerszym 

międzynarodowym forum. Koszty związane z udziałem w imprezie pokrywają w większości 

członkowie Chóru oraz sponsorzy. Największą kwotą do zapłacenia pozostaje koszt przejazdu, 

który według wstępnej kalkulacji wynosi 25 tys. zł. Starosta zaproponował, aby podobnie jak 

w poprzednim wniosku przyznać kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie 

kosztów transportu oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do wniosku. 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Kierownika Chóru „Gaude Vitae” Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 9. Wniosek Dyrektora MOSIR w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

Memoriału Tadeusza Duszyńskiego. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli z prośbą o wsparcie finansowe Memoriału Tadeusza 

Duszyńskiego – Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, który odbędzie 

się w dniach 21 – 22 kwietnia 2018 roku. Wezmą w nim udział 22 zespoły (12 męskich 

i 10 żeńskich) z różnych stron Polski, m.in. z Warszawy, Myszkowa, Kielc, Krakowa, Rudnika, 

Przemyśla, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Gdańska. Starosta postanowił przychylić się do prośby 

Dyrektora i dofinansować przedsięwzięcie kwotą 1 000,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup 

gadżetów dla uczestników biorących udział w w/w imprezie. Starosta zarządził głosowanie: 

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

Wniosek Dyrektora MOSIR w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 10. Wniosek Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

organizacji konkursu recytatorskiego pn. ”Galicja dla Niepodległej” oraz objęcie 

patronatem honorowym projektu „Droga do niepodległości wiodła przez Galicję”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Stowarzyszenia „Nasze Miasto”, 

Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, Stowarzyszenia „Rowerzyści ze Stali” wspólnie jako 

komitet organizacyjny zwracają się z prośbą o objęcie patronatem honorowym Starosty 

Stalowowolskiego projektu historyczno – kulturalnego pn. „Droga do niepodległości wiodła 

przez Galicję” organizowanego w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez 

Polskę. W ramach projektu w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Międzyuczelnianej 

w Stalowej Woli odbędzie się konkurs recytatorski pn. „Galicja dla Niepodległej” skierowany 

do uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja poezji 

patriotycznej, rozwijanie uzdolnień oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. 

Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o ufundowanie nagród dla laureatów konkursu 



 
 

recytatorskiego. Starosta zaproponował, aby przychylić się do wniosku i przyznać kwotę 400 

zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród dla uczestników konkursu a także objąć 

patronatem w/w wydarzenie. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 11. Wniosek Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu i Zarządów Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych z Powiatu Stalowowolskiego o ufundowanie nagród i pucharu 

w konkursie „Wzorowa Działka w 2018 r.”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Kierownika Delegatury 

Rejonowej Okręgowego Zarządu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców w 

Tarnobrzegu oraz Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Powiatu Stalowowolskiego 

z prośbą o ufundowanie nagród i pucharu w corocznym konkursie o Puchar Starosty Powiatu 

Stalowowolskiego pn. „Wzorowa Działka w 2018”. Konkurs organizowany jest corocznie dla 

działkowiczów.  Starosta zaproponował, aby przyznać kwotę 800 zł z przeznaczeniem na 

zakup pucharu oraz nagród dla zwycięzców konkursu oraz zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają inne propozycje? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu i Zarządów Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych z Powiatu Stalowowolskiego został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. 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 203/1166/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 13. Przyjęcie protokołu nr: 202/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

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

do protokołu nr 202/2018 z dnia 29 marca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 202/2018 został przyjęty. 



 
 

 

Ad. 14. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 203. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


