
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.25.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 210/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 czerwca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.20 zakończenie o godz. 10.25 

 

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 PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 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 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 

położonej na działce o numerze ew. 562/5 położonej w obr. 0012 Wola Rzeczycka w Gminie 

Radomyśl nad Sanem.  

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

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 

r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

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

w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją 

przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

6. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w Stalowej Woli o zwiększenie budżetu szkoły. 



 
 

7. Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 

roku. 

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033. 

10. Wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego 

w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako elementu polepszenia jakości 

świadczonych usług” w wysokości 3.555.285,19 zł. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu Stalowowolskiego skargi 

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli i przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

12. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do porządku 

obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego punktów: 

1. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” 

w ramach Programu Erasmus+. 

2. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

3. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

4. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2018-2033.  

5. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 210. 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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych drogi położonej na działce o numerze ew. 562/5 położonej w obr. 0012 Wola 

Rzeczycka w Gminie Radomyśl nad Sanem.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem zwrócił się 

do z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 

zlokalizowanej na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, położonej na działce o nr ew. 562/5, w obrębie 

0012 Wola Rzeczycka, w km 0+000 do km 0+436. Przedmiotowa droga stanowi uzupełnienie sieci dróg 

służących miejscowym potrzebom, zlokalizowana jest na działce drogowej, której właścicielem jest 

Gmina Radomyśl nad Sanem. Przedmiotowa droga nie posiada połączenia z drogami powiatowymi 

Powiatu Stalowowolskiego. 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 -3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 210/1207/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

do kategorii dróg gminnych drogi położonej na działce o numerze ew. 562/5 położonej w obr. 0012 Wola 

Rzeczycka w Gminie Radomyśl nad Sanem. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego 

funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały po zaopiniowaniu przez Związki 

Zawodowe, które nie wniosły żadnych uwag ani poprawek do przedstawionego projektu uchwały Rady. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 210/1208/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 



 
 

Ad. 5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. 

„Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Projekt pn. „Zaplanuj swoją 

przyszłość – postaw na zawód”, złożony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli na konkurs ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

w Warszawie – Narodową Agencję Programu Erasmus+, został zatwierdzony do realizacji. Wartość 

projektu wynosi 127 216,00 euro. Projekt nie generuje kosztów dla organu prowadzącego. Projekt 

obejmie wsparciem 44 uczniów III klas technikum uczących się w zawodach: technik ekonomista, 

technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi 

turystycznej, fototechnik, technik architektury krajobrazu oraz 12 nauczycieli zawodu uczących 

w zawodach handlowych, gastronomicznych, hotelarstwa i architektury krajobrazu. W ramach projektu 

planowana jest organizacja 3 – tygodniowych praktyk uczniowskich i szkolenie praktyczne kadry 

w Maladze w Hiszpanii. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z hiszpańską organizacja 

pośredniczącą – TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. Celem projektu jest podniesienie praktycznych 

umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów oraz aktualizacja i poszerzenie 

wiedzy specjalistycznej nauczycieli w zakresie nauczanych przedmiotów. Rezultaty projektu będą 

potwierdzone odpowiednimi certyfikatami (Europass Mobilność i ECVET). Projekt będzie realizowany 

w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik powiedziała, iż 

zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 210/1209/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj 

swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

 

Ad. 6. Wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w Stalowej Woli o zwiększenie budżetu szkoły. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Dyrektora ZSO im. KEN w Stalowej Woli 

o zwiększenie budżetu szkoły w związku kosztem wykonania wymiany oświetlenia na korytarzach 

szkolnych. Urząd Marszałkowski zabezpieczył 1/3 kosztów wykonania wymiany oświetlenia. 

W przypadku braku dofinansowania ze strony szkoły, środki przekazane przez Urząd nie zostaną 

wykorzystane. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi 

do wniosku? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku. 

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

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

 



 
 

Ad. 7.Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2018 roku. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. W związku z podjętą przez Zarząd 

Powiatu decyzją w dniu 28 maja 2018 r. proponuje udzielić pomoc finansową dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w wysokości 45 000 zł z tego dla: 

1. Gminy Bojanów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów 

Zapuście – 30 000,- 

2. Gminy Zaleszany na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dzierdziówka 

oraz zakupu motopompy pływającej Niagara dla OSP w Turbi – 15 000,-.  

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 210/1209/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2018 roku. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

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

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Skarbnik powiedziała, że w związku 

ze zmianami deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 619 568,- zł do kwoty 17 167 808,- zł. 

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- 3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 210/1210/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

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

 

Ad. 9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała że w związku ze zmianami na podstawie uchwał 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok podjętymi do dnia 13 czerwca 

2018 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian. 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- 3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 210/1211/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033. 

 



 
 

Ad. 10. Wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli o zwiększenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie bloku 

operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako elementu 

polepszenia jakości świadczonych usług” w wysokości 3.555.285,19 zł. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik powiedziała, że wniosek powinien 

zawierać zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania „Dostosowanie bloku 

operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako elementu polepszenia 

jakości świadczonych usług” wraz z przewidywanymi terminami płatności. Starosta poparł wypowiedź 

Skarbnik i zarządził, aby została sporządzona informacja uzupełniona o w/w dane i wówczas będzie 

możliwe podjęcie decyzji. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zdecydował, że wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli zostanie ponownie rozpatrzony po przedstawieniu żądanych informacji.  

 

Ad. 11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu 

Stalowowolskiego skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Stalowej Woli i przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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- 3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 210/1212/2018 w sprawie przekazania Radzie Powiatu 

Stalowowolskiego skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej 

Woli i przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

 

Ad. 12. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego punktów: 

1. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw 

na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

2. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

3. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

4. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.  



 
 

5. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

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

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

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

 

Ad. 13. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Zarządu Kola Powiatowego 

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

kosztów transportu członków Związku na obchody 74. rocznicy walk partyzanckich na Porytowym 

Wzgórzu w Lasach Janowskich. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby pozytywnie rozpatrzyć 

wniosek i przyznać kwotę 600 zł z przeznaczaniem na w/w cel. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Kola Powiatowego Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Stalowej Woli. 

 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła sprawozdanie finansowe z przychodów 

oraz kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stalowej Woli za lata 2011-2014.  

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. 

 

Ad. 14. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 210. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


