
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.30.4.2018.KS/4 

 

Protokół Nr 215/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 lipca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11:20 zakończenie o godz. 12:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Tomasz Wosk; 

 

Osoby zaproszone: 

 Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Agnieszka Pilecka, 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik; 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ponowne rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Stalowej Woli w celu wykonania prac remontowych. 

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

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 

2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i 

warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a 

także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw. 



 
 

5. Projekt uchwały w sprawie złożenia do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie 

wniosku o przyznanie brązowej odznaki „Za Zasługi dla Sportu” dla pana Ryszarda Andrzeja 

Kądziołki. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli w sprawie 

zmiany kwalifikacji przyznanego przez Zarząd Powiatu dofinansowania. 

7. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Wydawnictwa „Sztafeta” w sprawie ufundowania 

nagrody głównej dla laureata konkursu „Sołtys Roku 2018” 

8. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej 

Woli w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania 

publicznego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w ramach Licealiady, Igrzysk Dzieci oraz 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, w okresie od 5 marca do 2 czerwca 2018 roku. 

9. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Zaklikowskiej w sprawie 

dofinansowania uroczystości pn. „W służbie Bogu i ludziom – pamięci arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka i Anny Nagórskiej”. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie 

zmiany kwalifikacji przyznanego przez Zarząd Powiatu dofinansowania. 

11. Rozpatrzenie wniosku Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli o 

dofinansowanie przejazdu na Ukrainę. 

12. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli w sprawie 

ufundowania talonów finansowych dla zwycięzców zawodów strzeleckich. 

13. Rozpatrzenie wniosku Gminy Pysznica o wsparcie finansowe na zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłyżowie. 

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

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 215. 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.  

Głosów: za -5, przeciw -0, wstrzymujących się -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 



 
 

Ad. 3. Ponowne rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Stalowej Woli w celu wykonania prac remontowych. 

 Alfred Rzegocki opuścił posiedzenie Zarządu -  4 członków. 

Wniosek omówiła Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Agnieszka Pilecka. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

 Wniosek o wsparcie finansowe dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w celu wykonania 

prac remontowych został rozpatrzony pozytywnie. Ustalono, że połowę środków tj. 13 000,00 zł 

potrzebnych na remont pokryte zostanie w ramach posiadanego aktualnie planu wydatków 

jednostki, natomiast o drugą część  niezbędnej kwoty zostanie zwiększony plan wydatków szkoły na 

podstawie stosownej uchwały. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 

2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i 

warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw. 

Uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Starosta Stalowowolski Janusz 

Zarzeczny poprosił Naczelnik Wydziału Edukacji o zorganizowanie spotkania z dyrektorami 

placówek oświatowych w sprawie pozyskania informacji o kwotach dodatków przyznawanych 

wicedyrektorom. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny zlecił również przeprowadzenie 

kontroli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski przez Referat 

Kontroli we współpracy z Wydziałem Edukacji w zakresie prawidłowości wykazywanych danych 

o uczniach w Systemie Informacji Oświatowej obejmującej m.in. prawidłowość 

przyporządkowania kwalifikacji do poszczególnych wag, wskazywania liczby uczniów ogółem, 

wprowadzania danych o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawidłowość 

dokumentów, na podstawie których kwalifikuje się ucznia jako posiadającego specjalną potrzebę 

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

do przedstawionego projektu uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 



 
 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i projekt 

uchwały Rady Powiatu skierował do zaopiniowania do związków zawodowych. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie złożenia do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie 

wniosku o przyznanie brązowej odznaki „Za Zasługi dla Sportu” dla pana Ryszarda 

Andrzeja Kądziołki. 

 Uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, 

wstrzymujących się-0. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie złożenia do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 

Warszawie wniosku o przyznanie brązowej odznaki „Za Zasługi dla Sportu” dla pana Ryszarda 

Andrzeja Kądziołki. 

 

Ad. 6.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli w 

sprawie zmiany kwalifikacji przyznanego przez Zarząd Powiatu dofinansowania. 

Wniosek omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie kwoty 500,00 zł, przyznanej przez Zarząd Powiatu 

w dniu 4 stycznia 2018 roku pierwotnie na zakup pucharów dla zwycięzców Ogólnopolskiego 

Turnieju Młodzików, na zakup pucharów dla zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju 

Klasyfikacyjnego Kadetów. 

 

Ad. 7.  Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Wydawnictwa „Sztafeta” w sprawie ufundowania 

nagrody głównej dla laureata konkursu „Sołtys Roku 2018”. 

Wniosek omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Wydawnictwa „Sztafeta” w 

sprawie ufundowania przez Starostę Stalowowolskiego nagrody głównej dla laureata konkursu 

„Sołtys Roku 2018” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1000,00 zł (środki ujęte w 

Harmonogramie Imprez Kulturalnych na 2018 rok – poz. 20 rezerwa). 

 

 



 
 

  

Ad. 8.  Rozpatrzenie wniosku Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej 

Woli w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania 

publicznego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w ramach Licealiady, Igrzysk Dzieci 

oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, w okresie od 5 marca do 2 czerwca 2018 roku. 

Sprawozdanie omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania. Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-

0.  

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z realizacji przez Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Stalowej Woli powierzonego zadania publicznego pn. „Organizacja powiatowych 

imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w ramach 

Licealiady, Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, w okresie od 5 marca do 2 czerwca 

2018 roku. 

 

Ad.9. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Zaklikowskiej w sprawie 

dofinansowania uroczystości pn. „W służbie Bogu i ludziom – pamięci arcybiskupa 

Ignacego Tokarczuka i Anny Nagórskiej”. 

Wniosek omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Zaklikowskiej w 

sprawie dofinansowania uroczystości pn. „W służbie Bogu i ludziom – pamięci arcybiskupa 

Ignacego Tokarczuka i Anny Nagórskiej” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1000,00 zł 

(środki ujęte w Harmonogramie Imprez Kulturalnych na 2018 rok – poz. 20 rezerwa). 

 

Ad. 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie 

zmiany kwalifikacji przyznanego przez Zarząd Powiatu dofinansowania. 

Wniosek omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie przyznanych przez Zarząd Powiatu Miejskiemu 

Domowi Kultury w Stalowej Woli 4 stycznia 2018 roku środków finansowych na realizację zadań 

publicznych pn. „Wakacyjne Warsztaty Muzyczne” (2 tys. zł) i „Konkurs Lasowiacki  Festiwal 



 
 

Pierogów” (2 tys. zł) na dodatkowe wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego 

pn. „Relacje. Międzypokoleniowe Zdarzenia Teatralne”. 

 

Ad. 11. Rozpatrzenie wniosku Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli o 

dofinansowanie przejazdu na Ukrainę. 

Wniosek omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w 

Stalowej Woli i postanowił przyznać kwotę 1000,00 zł na usługę transportową (środki ujęte w 

Harmonogramie Imprez Kulturalnych na 2018 rok – poz. 20 rezerwa). 

 

Ad. 12.Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli w sprawie 

ufundowania talonów finansowych dla zwycięzców zawodów strzeleckich. 

Wniosek omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli 

w sprawie ufundowania talonów finansowych dla zwycięzców zawodów strzeleckich i postanowił 

przeznaczyć na ten cel kwotę 600,00 zł (środki ujęte w Harmonogramie Imprez Sportowych na 

2018 rok – poz. 16 rezerwa sportowa). 

 

Ad. 13.Rozpatrzenie wniosku Gminy Pysznica o wsparcie finansowe na zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kłyżowie.  

Wniosek omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu 

zgłaszają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wsparciu finansowym Gminy Pysznica w kwocie 50 000,00 zł na 

zakup samochodu dla OSP Kłyżów. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

Uchwałę omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag i 

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: za-4, przeciw-0, wstrzymujących 

się-0.   



 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń zawnioskowała do Zarządu Powiatu o podjęcie uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 

Stalowej Woli. Wyjaśniła, że w związku z tym, iż sprawy z zakresu ochrony danych osobowych 

realizować będzie Inspektor Ochrony Danych zachodzi jeszcze konieczność zmiany nazwy 

stanowiska pracy w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego tj. stanowiska pracy ds. 

organizacyjnych, nadzoru i ochrony danych osobowych na stanowisko pracy ds. 

organizacyjnych i nadzoru. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.  Nie zgłoszono sprzeciwu. Starosta 

Stalowowolski zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: za-4, 

przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

Innych wniosków nie złożono. 

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 215. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Magdalena Sołtys-Kurek 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


