
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.22.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 207/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 10 maja 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.20 zakończenie o godz.12.45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Tadeusz Samołyk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

4. Wniosek Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o przyznanie środków w wysokości 

5 000 zł z przeznaczeniem na zakup pompy cyrkulacyjnej umożliwiającej obieg ciepłej wody 

w obiekcie. 

5. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

w kwocie 26 000 zł w celu wykonania niezbędnych prac remontowych w budynku szkoły. 



 
 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o zwiększenie 

budżetu szkoły w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku szkoły przed 

działaniem ptaków. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ogrodzenie placu zabaw przy Zespole Szkół 

Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

9. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o dofinansowanie kosztów 

nagród i wyróżnień dla uczestników VII Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

10. Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli o wsparcie finansowe i pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia zawodników 

z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Technicznych z Koszyc, Presova, Ziliny, Belgradu i Krakowa. 

11. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

wydania katalogu towarzyszącego wystawie prac plastycznych artysty-plastyka – Jadwigi Kukuły, 

z okazji 40. lecia pracy twórczej. 

12. Wniosek Teatru Edukacji i Profilaktyki „ARTOS” w Rzeszowie w sprawie dofinansowania 

Koncertu Papieskiego pn. „Ojcze nasz”. 

13. Projekt uchwały 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. 

14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, w sprawie 

dofinansowania zadania pn. „Zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczo-historycznej Wołosate 

– Tarnica oraz w Dolinie Wołosatki”. 

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

16. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 

straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

17. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące spłaty 

kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 31.03.2018 r. 

18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli z prośbą o pomoc 

i wsparcie w sprawie dotyczącej utrzymania zatrudnienia personelu pielęgniarskiego 

na minimalnym poziomie. 



 
 

19. Przyjęcie protokołu nr 206/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 207. 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. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego 

na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń powiedziała, że w związku ze zbliżającymi się wyborami 

samorządowymi m.in. do rad powiatów zachodzi konieczność zmiany dotychczasowej uchwały 

Nr XLIII/306/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie podziału 

Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zgodnie bowiem z postanowieniami Uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie z wytycznych i wyjaśnień 

dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze Rady Gmin 

i na mocy postanowień art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (DZ.U. poz.130), wszystkie rady gmin zobowiązane zostały 

do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gminy w terminie 60 dni 

od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do 1 kwietnia 2018r. Dokonany Uchwałą Nr LXXI/924/18 w 

dniu 23 marca 2018r. przez Radę Miejską w Stalowej Woli nowy podział Gminy Stalowa Wola 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym spowodował bardzo istotne zmiany w podziale Gminy Stalowa Wola na okręgi 

wyborcze, a mianowicie: ustanowiono 4 okręgi wyborcze, w których wybieranych jest w okręgu 

Nr 1 – 7 radnych, okręgu Nr 2 – 6 radnych, okręgu Nr 3 i 4 po 5 radnych i jednocześnie zmieniono 

przyporządkowanie ulic do poszczególnych okręgów. Ten nowy podział, a w szczególności 



 
 

przydział ulic nie pokrywa się z dotychczasowym podziałem powiatu dokonanym Uchwałą 

XLIII/306/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie podziału 

Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Całe okręgi gminne muszą wchodzić w okręgi 

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

do przedstawionego podziału? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 207/1188/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego 

na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym. 

 

Ad. 4. Wniosek Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o przyznanie środków 

w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup pompy cyrkulacyjnej umożliwiającej obieg 

ciepłej wody w obiekcie.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego o przyznanie środków w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup pompy 

cyrkulacyjnej umożliwiającej obieg ciepłej wody w obiekcie. Istniejąca, wyeksploatowana pompa 

uległa awarii i jej naprawa jest technicznie niemożliwa. ZPO jest obiektem, w którym ciepła woda 

musi być bezwzględnie zapewniona w sposób ciągły. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

zaproponowała, aby placówka dokonała zakupu w ramach środków własnych, zaś po podjęciu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie w/w kwota zostanie uzupełniona. Starosta 

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

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

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

Wniosek Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 5. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe w kwocie 26 000 zł w celu wykonania niezbędnych prac remontowych w budynku 

szkoły. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektor Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wsparcie finansowe 

w wysokości 26 000 zł w celu wykonania niezbędnych prac remontowych w budynku szkoły. 

Decyzją Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

Nr SN.9020.124.2.2017 z dnia 30.10.2017 r. nakazał Centrum Edukacji Zawodowej doprowadzić 

do należytego stanu sanitarno – technicznego parkiety w salach lekcyjnych nr: 102, 105, 109, 111, 



 
 

200, 201, 205. W w/w salach stwierdzono, że powierzchnie parkietu są zniszczone, z dużymi 

ubytkami lakieru, nasiąkliwe, pylące oraz trudne w utrzymaniu czystości. Prace remontowe będą 

polegały na cyklinowaniu, szpachlowaniu oraz malowaniu podłóg. Ponadto podczas kontroli 

stwierdzono zły stan sanitarno – techniczny sufitu w toalecie dla dziewcząt na I piętrze tj. zacieki, 

ubytki w farbie i tynku oraz zagrzybienie. Termin wykonania prac remontowych upływa 

31.08.2018 r. W roku 2017 CEZ ze sprzedaży majątku oraz najmu sali gimnastycznej odprowadził 

środki na rzecz powiatu w wysokości 30 826 zł. Naczelnik powiedziała, że liczyła na przyznanie 

dofinansowania z Ministerstwa Edukacji, jednak nie ma możliwości pozyskania tych środków 

z przeznaczaniem na w/w prace. Dyrektor może zwrócić się do Sanepidu o przełożenie terminu 

wykonania prac remontowych, jednak parkiety wymagają renowacji. Starosta Janusz Zarzeczny 

wyraził opinię, że lakierowanie podłóg w szkołach nie jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim 

z uwagi na szkodliwość dla zdrowia, problemy z utrzymaniem czystości oraz koszty, które muszą 

być w związku z tym poniesione. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, żeby mieć na 

uwadze, że każdy wzrost wydatków bieżących powoduje „rozsypanie” się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i zaproponowała, aby póki co wstrzymać się z podjęciem decyzji w tej sprawie. Starosta 

Janusz Zarzeczny poparł wypowiedź Pani Skarbnik i zaproponował, aby na chwilę obecną oddalić 

wniosek Dyrektora i zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli został oddalony.  

 

Ad. 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli 

o zwiększenie budżetu szkoły w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 

budynku szkoły przed działaniem ptaków. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, o zwiększenie budżetu szkoły w wysokości 4 000 zł. 

Kwota miałaby zostać przeznaczona na zabezpieczenie budynku szkoły przed działaniem ptaków. 

Przy stropie budynku gnieżdżą się kawki oraz gołębie, które wydziobują styropian a swoimi 

odchodami brudzą elewację budynku szkoły. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby 

wyrazić zgodę, jednak cel ten zrealizować w ramach środków własnych szkoły. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do przedstawionego wniosku? 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za proponowanym rozwiązaniem.  

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Stalowej Woli i wyraził zgodę na zabezpieczenie budynku szkoły przed działaniem ptaków 

w ramach budżetu własnego szkoły. 

 



 
 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 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 sosny, 

z działki o nr ew. 34/3, obręb 0006 HSW Lasy Państwowe, Stalowa Wola, położonej przy ul. 

Hutniczej 17, 37-450 Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. W/w 

drzewo zostało uszkodzone podczas prac przy termomodernizacji Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1. Jest mocno przechylone i stanowi zagrożenie zarówno dla uczniów jak 

i samego budynku. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 207/1189/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej 

Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ogrodzenie placu zabaw przy Zespole 

Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

W trakcie posiedzenia Zarządu salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody 

na wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw usytuowanego na terenie ZS Nr 6 S. Powyższy plac 

został wybudowany na potrzeby rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych przy pomocy środków 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (50%). Swoją prośbę Pani 

Dyrektor motywuje dewastacją tego miejsca przez osoby postronne m.in.: młodzież, która 

korzysta z urządzeń, jednocześnie je niszcząc oraz zaśmieca teren placu zabaw niedopałkami 

papierosów oraz pustymi butelkami a liczne interwencje nie przynoszą żadnych skutków. 

Korzystanie z placu zabaw przez uczniów ZS Nr 6 S jest bardzo utrudnione gdyż jest on oblegany 

przez rodziców z dziećmi z okolicznych bloków, które blokują urządzenia służące do rehabilitacji 

dzieci niepełnosprawnych a zwracanie uwagi na ten problem rodzicom nie odnosi skutku. Przy 

wejściu na plac zabaw widnieje tablica informująca, że jest on przeznaczony dla uczniów ZS 

Nr 6 Specjalnych oraz dzieci niepełnosprawnych. Integracja dzieci niepełnosprawnych 

i pełnosprawnych odbywa się z zaprzyjaźnionymi Przedszkolami integracyjnymi nr 9 i 10, 

których podopieczni mogą korzystać z w/w placu pod opieką wychowawców. Starosta Janusz 



 
 

Zarzeczny powiedział, że liczy na to, iż w momencie oddania do użytku placu zabaw przy SDK 

problem się rozwiąże, dlatego też Starosta zaproponował, aby wstępnie wyrazić zgodę na 

ogrodzenie placu zabaw jednak wstrzymać się z realizacją do wakacji. Starosta zarządził 

głosowanie za w/w rozwiązaniem.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 207/1190/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ogrodzenie 

placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

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

kosztów nagród i wyróżnień dla uczestników VII Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli z prośbą o dofinansowanie kosztów nagród i wyróżnień 

dla uczestników VII Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego 

organizatorem jest ZSP Nr 2 w Stalowej Woli. Naczelnik Wydziału PKZ zaproponował, aby 

przychylić się do wniosku i dofinansować zakup nagród dla uczestników VII Powiatowego 

Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kwocie 500 zł brutto ze środków budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego ujętych w planie wydatków. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jaka kwota 

była przyznana w roku ubiegłym? Naczelnik odpowiedział, że ok. 600-700 zł. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 10. Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki 

Rzeszowskiej w Stalowej Woli o wsparcie finansowe i pokrycie kosztów noclegów 

i wyżywienia zawodników z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Technicznych z Koszyc, 

Presova, Ziliny, Belgradu i Krakowa. 

W trakcie omawiania punktu na salę obrad wrócił radny Alfred Rzegocki. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno – 

Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli z prośbą o wsparcie finansowe 

i pokrycie kosztów noclegów (1 doba hotelowa) i wyżywienia zawodników z zaprzyjaźnionych 

Uniwersytetów Technicznych z Koszyc, Presova, Ziliny, Belgradu i Krakowa. Naczelnik powiedział, 

że organizatorom ww. Turnieju wydano 10 zestawów gadżetów oraz publikacji promujących 

Powiat Stalowowolski (łączna liczba 40 sztuk), co również stanowi wkład Powiatu w organizację 

ww. imprezy. Dodatkowo, dawaliśmy na to już pieniądze początkiem stycznia na puchary. 



 
 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przyznać kwotę 2450 zł z przeznaczeniem 

na pokrycie kosztów wyżywienia zawodników z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Technicznych. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje? Innych 

propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za rozwiązaniem zaproponowanym przez 

Wicestarostę.  

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

Wniosek Dziekana Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej 

Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

  

Ad. 11. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania wydania katalogu towarzyszącego wystawie prac plastycznych artysty-

plastyka – Jadwigi Kukuły, z okazji 40. lecia pracy twórczej. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu 

Kultury w Stalowej Woli z prośbą o dofinansowanie wydania katalogu towarzyszącego wystawie 

prac znanej stalowowolskiej plastyczki – Jadwigi Kukuły, z okazji 40. lecia pracy twórczej artystki. 

Wydanie katalogu do wystawy autorskiej Jadwigi Kukuły wpisuje się w realizowany przez SDK 

projekt z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, finansowany przez Gminę Stalowa 

Wola. Wernisaż wystawy i wydanie katalogu, w ramach realizowanego projektu, zaplanowano na 

wrzesień 2018 roku. Naczelnik zaproponował, aby mając na względzie wysokie osiągniecia Pani 

Jadwigi Kukuły na niwie sztuk plastycznych oraz jej dokonania w zakresie edukacji plastycznej, 

dofinansować wydanie katalogu w kwocie 1 tys. zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają inne propozycje? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

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

 

Ad. 12. Wniosek Teatru Edukacji i Profilaktyki „ARTOS” w Rzeszowie w sprawie 

dofinansowania Koncertu Papieskiego pn. „Ojcze nasz”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Podkarpackiego Teatru Edukacji 

i Profilaktyki w Rzeszowie o wsparcie finansowe koncertu poświęconego Ojcu Świętemu Janowi 

Pawłowi II, objętego patronatem honorowym Biskupa Sandomierskiego i Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. W tym roku, stalowowolski koncert odbędzie się 27 maja 2018 roku w kościele 

p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Naczelnik powiedział, że w latach poprzednich 

Teatr „Artos” zwracał się do Powiatu z prośbą o dofinansowanie organizowanych koncertów 

papieskich. W kierowanych jednak pismach zawsze było brak informacji dotyczących osób 

bądź zespołów występujących w ramach tych koncertów oraz preliminarza wydatków na realizację 



 
 

zadania, poza ogólnym stwierdzeniem, że środki, o które się ubiega, będą przeznaczone na koszty 

organizacyjne. Ponadto, co roku, w zasadzie każde kierowane do Powiatu pismo miało tę samą 

treść, poza datą koncertu oraz jego nazwy. Tegoroczne pismo jest także powieleniem 

ubiegłorocznego. W 2017 roku Powiat nie przyznał środków finansowych na powyższe zadanie, 

ale w odpowiedzi do kierownictwa Teatru zasugerował, aby w roku następnym wniosek 

o dofinansowanie koncertów papieskich został złożony w trybie i na zasadach określonych 

w procedurze naboru wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki, 

ogłaszanych przez Powiat w listopadzie każdego roku. Niestety, wniosek taki nie został złożony. 

Naczelnik zaproponował, aby wniosek Podkarpackiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Artos” 

z Rzeszowa, z przyczyn uchybień formalnych, oddalić. Starosta Janusz Zarzeczny zalecił, aby 

po raz kolejny poinformować Teatr Edukacji i Profilaktyki „ARTOS” w Rzeszowie o terminie naboru 

wniosków do Harmonogramu Imprez Kulturalnych oraz zaznaczyć, aby w przypadku składania 

wniosków w przyszłości zostało wyszczególnione, na co zostaną przeznaczone przyznane 

pieniądze i zarządził głosowanie za negatywnym rozpatrzeniem wniosku.  

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

Wniosek Teatru Edukacji i Profilaktyki „ARTOS” w Rzeszowie został rozpatrzony negatywnie. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały 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. 

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

do przedstawionego projektu uchwały? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 207/1191/2018 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. 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, w sprawie 

dofinansowania zadania pn. „Zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczo-historycznej 

Wołosate – Tarnica oraz w Dolinie Wołosatki”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zadania pn. „Zajęcia edukacyjne 

na ścieżce przyrodniczo-historycznej Wołosate – Tarnica oraz w Dolinie Wołosatki” – warsztatów 

realizowanych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zadanie adresowane jest dla 49 

uczniów klas IH i IIH o profilu biologiczno-chemicznym. Termin realizacji zadania 04.06-06.06 

2018 r w kwocie 2500 zł. Skarbnik Powiatu powiedziała, ze z uwagi iż jest to nasza jednostka 



 
 

i korzystają z PKS-u zaproponowała, aby przyznać wnioskowaną kwotę. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje? Innych propozycji nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

Ad. 15. 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? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 207/1192/ 2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. 

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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 207/1193/ 2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania. 

 

Ad. 17. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotyczące spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 31.03.2018 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do sprawozdania? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące spłaty 

kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 31.03.2018 r. zostało przyjęte. 



 
 

 

Ad. 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli z prośbą 

o pomoc i wsparcie w sprawie dotyczącej utrzymania zatrudnienia personelu 

pielęgniarskiego na minimalnym poziomie. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych 

informacji, zaprosić Dyrektora DPS na posiedzenie zarządu i ponownie rozpatrzyć wniosek. 

Starosta zarządził głosowanie za takim rozwiązaniem. 

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

Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli zostanie rozpatrzony 

w terminie późniejszym.  

 

Ad.19. Przyjęcie protokołu nr: 206/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

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

nr 206/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Protokół nr 206/2018 został przyjęty. 

 

Ad.20. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.21. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 207. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


