
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.21.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 206/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 8.25 zakończenie o godz. 10.00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału GN Andrzej Winiarczyk, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Omówienie „Analizy prawno-ekonomicznej w przedmiocie zdolności do funkcjonowania 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna w formie podmiotu 

wewnętrznego”. 

4. Opinia w zakresie utworzenia związku powiatowo-gminnego w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

5. Wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego o wydanie opinii dotyczącej 

inwestycji pn. „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 -4+445, gm. Gorzyce woj. 

Podkarpackie”.  

6. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o zwiększenie o 4000 zł budżetu na 2018 r. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sal lekcyjnych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na modernizację istniejącego węzła ciepłej wody 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 



 
 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych 

z rozbiórki drogi powiatowej Nr 1019R. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Domu Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”. 

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Władysławowi Goździeli 

wicedyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

15. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o ufundowanie jednej z głównych nagród w VI 

edycji konkursu „Krok w przyszłość” oraz objęcie ww. konkursu patronatem Starosty 

Stalowowolskiego. 

16. Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji Pikniku 

Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. 

17. Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe IV 

Pikniku Rodzinnego „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo” oraz objęcie ww. pikniku patronatem 

honorowym. 

18. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury 

całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

19. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli o zmianę kwalifikacji 

przyznanej dotacji celowej. 

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

21. Przyjęcie protokołu nr 204/2018 z dnia 12 kwietnia oraz 205/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 206. 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. Omówienie „Analizy prawno-ekonomicznej w przedmiocie zdolności do funkcjonowania 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna w formie 

podmiotu wewnętrznego”. 

 Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzęć poinformowała, że Wykonawca przedłożył 

przedmiotowy dokument pn. „Analiza prawno-ekonomiczna w przedmiocie zdolności 

do funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna 

w formie podmiotu wewnętrznego” w wyznaczonym umową terminie. Następnie Kierownik 

przedstawiła i omówiła jego główne założenia. Po zbadaniu Spółki PKS w Stalowej Woli S.A. 

wykazano, iż spełnia ona kryteria bycia podmiotem wewnętrznym Powiatu Stalowowolskiego. 

Wykonawca szczegółowe wyniki swojej pracy przedstawi na dodatkowym spotkaniu. Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby ustalić takowe w dogodnym dla obu stron terminie.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z „Analizą prawno-ekonomiczną w przedmiocie zdolności 

do funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna 

w formie podmiotu wewnętrznego”. 

 

Ad. 4. Opinia w zakresie utworzenia związku powiatowo-gminnego w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

 Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzeć przedstawiła opinię do wniosku radnego Ryszarda 

Andresa dotyczącą rozważenia możliwości utworzenia związku powiatowo-gminnego na obszarze 

powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, który mógłby być organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych i powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze 

powiatów i gmin w skład ich wchodzących. Opinię będącą odpowiedzią na w/w wniosek dołączono 

do protokołu. 

 Starosta zarządził głosowanie za opinią. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie opinii w sprawie utworzenia związku powiatowo-

gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako odpowiedzi na wniosek radnego 

Ryszarda Andresa. 

 

Ad. 5. Wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego o wydanie opinii 

dotyczącej inwestycji pn. „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 -4+445, 

gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”.  



 
 

 Naczelnik Wydziału GN Andrzej Winiarczyk przedstawił wniosek Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa o wydanie opinii dotyczącej 

inwestycji pn. „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 -4+445, gm. Gorzyce woj. 

Podkarpackie”. Przedmiotem w/w inwestycji jest rozbudowa istniejącego lewego wału rzeki San 

w km 0+000 – 4+445 wraz z wykonaniem zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego, rozbudową 

przejazdów wałowych, wykonaniem pasów komunikacyjnych, odwodnienia oraz innych obiektów 

towarzyszących. Końcowy odcinek przedmiotowego obwałowania w km 4+426-4+445 znajduje się 

na terenie gminy Zaleszany dotyczy działek nr ewidencyjny 112 i 10/1 obręb Skowierzyn. Starosta 

zapytał, czy wyrażenie opinii nie powinno zostać zatwierdzone w formie uchwały? Naczelnik 

Wydziału GN odpowiedział, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 433) wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na realizację inwestycji zawiera m.in. opinię właściwego miejscowo zarządu województwa, 

zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń powiedziała, że wystarczająca będzie sama opinia bez 

konieczności podejmowania uchwały. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi 

lub pytania do wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za wyrażeniem 

pozytywnej opinii do wniosku.  

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

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego 

i pozytywnie zaopiniował wykonanie inwestycji dotyczącej rozbudowy lewego wału rzeki San w km 

0+000 -4+445, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie.  

 

Ad. 6. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o zwiększenie o 4000 zł budżetu 

na 2018 r. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN 

o zwiększenie budżetu szkoły w wysokości 4 000 zł. Kwota miałaby zostać przeznaczona 

na naprawę konstrukcji kosza podstropowego na hali sportowej. Naciąg, który otwiera i zamyka 

kosze uległ zerwaniu a silnik krokowy powodujący ich zamykanie i otwieranie uległ uszkodzeniu. 

Koszty naprawy powyższych usterek zostały oszacowane przez serwisanta w/w sprzętu. Skarbnik 

Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że można przyznać tę kwotę, ale z rezerwy budżetu. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że są już w kolejce kolejne wnioski 

o zwiększeniu budżetu z uwagi na decyzje dotyczące dostosowania budynków do wymogów 

sanepidowskich. Była możliwość pozyskania środków z Ministerstwa, jednak w wytycznych 

ogłoszonych na stronie internetowej okazało się, że na tego typu remonty nie są przyznawane 

środki. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

wniosku? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku.  



 
 

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

Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sal lekcyjnych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

w najem czterech sal lekcyjnych w okresie od 18.05.2018 r. do 27.05.2018 r. w systemie 

weekendowym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków w celu 

zorganizowania Ośrodka Koordynacji Oceniania w ramach, którego zespoły egzaminatorów 

oceniać będą prace maturalne z języka angielskiego i geografii. Odpłatność w wysokości 975,61 zł 

netto za cały okres najmu. 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 206/1178/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na modernizację istniejącego węzła ciepłej 

wody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody 

na wykonanie modernizacji istniejącego węzła ciepłej wody, który uległ awarii. Modernizacja 

będzie polegać na montażu w pełni zautomatyzowanego węzła ciepłej wody i podłączeniu go 

do istniejącej instalacji. Koszt modernizacji to 12 000,00 zł netto. Zadanie wykona 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Koszty zostaną pokryte 

z dochodów własnych szkoły. 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 206/1179/2018 w sprawie wyrażenia zgody na modernizację 

istniejącego węzła ciepłej wody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej 

Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik powiedziała, 

że przedmiotem likwidacji są zużyte meble, sprzęt komputerowy nienadający się do dalszego 

użytku ani do sprzedaży. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał Naczelnik Wydziału IMP, czy jest 

możliwość przekazania KPP w Stalowej Woli monitorów, ponieważ sprzęt, który jest na stanie 

Komendy jest przestarzały i pochodzi jeszcze z lat 90. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

odpowiedziała, że obecnie jest prowadzone zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i w przypadku 



 
 

wymiany będziemy mieli to na uwadze. Starosta zapytał czy jest 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 206/1180/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów 

uzyskanych z rozbiórki drogi powiatowej Nr 1019R. 

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

na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki drogi powiatowej Nr 1019R. 

W związku z przebudową drogi nr 1019R przewiduje się pozyskać z rozbiórki kostkę brukową 

w ilości wg kosztorysu inwestorskiego 1320 m2, obrzeży betonowych w ilości ok. 1760 mb 

i krawężników betonowych ok. 210 mb (wg kosztorysu inwestorskiego). Ponieważ materiał jest 

zbędny dla potrzeb ZDP proponujemy sukcesywnie przekazywać materiał uzyskany z rozbiórki dla 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K.E.N. w Stalowej Woli oraz Gminie Pysznica. 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 206/1181/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki drogi powiatowej Nr 1019R. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Domu Pomocy Społecznej 

w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody 

na wystąpienie do Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew tj. 

klonu zwyczajnego i akacji, z działki o nr ew. 306/4, obręb 0003 Centrum, Stalowa Wola, położonej 

przy ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

W/w drzewa w znacznym stopniu są obumarłe ze względu na ich wcześniejsze podpalenie. Rosną 

na terenie służącym do wypoczynku mieszkańców DPS, a łamiące się konary i gałęzie stanowią dla 

ich bezpieczeństwa realne zagrożenie. 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 206/1182/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Domu 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia 

zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik powiedziała, że CEZ jako partner chce realizować projekt, 

gdzie liderem jest Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Żeby jednak przystąpić do tego 

projektu potrzebna jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb w zakresie 

kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”. W/w diagnoza została 

przygotowana w oparciu o ankiety, które były przeprowadzone wśród uczniów, rodziców 

i nauczycieli. Pozwoliła ona wskazać działania jakie powinno podjąć CEZ w celu dostosowania form, 

metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań runku pracy, 

a także zwiększyć zaangażowanie instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 

prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, tj.: modernizacja programu nauczania 

dla zawodu technik mechatronik, organizacja staży dla 20 uczniów i uczennic, organizacja praktyk 

dla 5 nauczycieli kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych umożliwiających 

uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 

zwiększających ich szanse na rynku pracy, takich jak: kurs obsługi obrabiarek sterowanych 

numerycznie CNC zakończony egzaminem czeladniczym (10 osób), kurs operatora wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT (12 osób) oraz szkolenie 

„Programowanie układów automatyki” (10 osób), doposażenie pracowni dla zawodu technik 

mechatronik, promocja szkoły. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, w ramach jakiego programu 

realizowany jest ten projekt oraz jak to wygląda kosztowo? Naczelnik Wydziału E odpowiedziała, 

że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości 

kształcenia zawodowego. Jeżeli chodzi o koszty to nie będzie to generować żadnych kosztów dla 

organu prowadzącego. 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 206/1183/2018 w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb 

w zakresie kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu 

dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik powiedziała, że w związku z poprzednią uchwałą konieczne 

jest podjęcie uchwał w sprawie pełnomocnictwa zarówno dla dyrektora jak i wicedyrektora szkoły. 



 
 

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 206/1184/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu 

Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Władysławowi Goździeli 

wicedyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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 206/1185/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu 

Władysławowi Goździeli wicedyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 15. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli o ufundowanie jednej z głównych 

nagród w VI edycji konkursu „Krok w przyszłość” oraz objęcie ww. konkursu patronatem 

Starosty Stalowowolskiego. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w Stalowej Woli o ufundowanie jednej z głównych nagród dla uczniów biorących udział 

w VI edycji konkursu „Krok w przyszłość”, który odbędzie się 5 czerwca 2018 roku. Konkurs jest 

organizowany cyklicznie i ma charakter ponadpowiatowy, jego celem jest m.in. kształcenie 

umiejętności pisania biznesplanów i planowania ścieżki kariery zawodowej. Naczelnik 

zaproponował, przychylić się do wniosku i dofinansować to przedsięwzięcie w kwocie 200,00 zł 

brutto ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na zakup nagrody. 

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

do przedstawionej propozycji? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji 

Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektor Przedszkola 

Nr 4 w Stalowej Woli z prośbą o wsparcie finansowe organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia 

Dziecka. Piknik Rodzinny zaplanowano w dniu 6 czerwca 2018 roku na terenie ogrodu Przedszkola 

Nr 4. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek i zakupić 

nagrody rzeczowe dla zwycięzców w organizowanych podczas pikniku konkursach. Starosta 

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

propozycji? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 



 
 

Głosy: za-2, przeciw-0, wstrzymujące-1. 

Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 17. Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe IV Pikniku Rodzinnego „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo” oraz objęcie ww. 

pikniku patronatem honorowym. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 9 w Stalowej Woli z prośbą o wsparcie finansowe oraz objęcie patronatem IV 

Pikniku Rodzinnego „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo” organizowanego wspólnie z Parafialnym 

Klubem Sportowym „San”. Pozyskane pieniądze organizatorzy zamierzają przeznaczyć 

na ufundowanie nagród sportowych oraz książkowych. Piknik, który zaplanowano na 12 maja 2018 

roku jest skierowany do uczniów, rodziców i społeczności lokalnej z terenu powiatu 

stalowowolskiego oraz gości z sąsiednich powiatów i gmin ościennych. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przychylić się do wniosku i dofinansować to przedsięwzięcie kwotą 500,00 zł 

z przeznaczaniem na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w organizowanych podczas 

pikniku rozgrywkach sportowych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek 

pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian 

w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim 

w 2018 roku. 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 206/1186/2018 w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie 

Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku 

stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

 



 
 

Ad. 19. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli o zmianę 

kwalifikacji przyznanej dotacji celowej. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego w Stalowej Woli o zmianę kwalifikacji przyznanej dotacji celowej z budżetu powiatu 

na modernizację budynku Zakładu. Zmiana klasyfikacji wynika z faktu, iż zaplanowany i niezbędny 

do wykonania zakres robót będzie miał charakter remontu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy są pytania lub uwagi do wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 20. 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 206/1187/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 21. Przyjęcie protokołów nr 204/2018 z dnia 12 kwietnia oraz 205/2018 z dnia 19 kwietnia  

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

nr 204/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 204/2018 został przyjęty. 

 

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

nr 205/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 205/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 11. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 206. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 



 
 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


