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OZK.0022.34.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 219/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 02 sierpnia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.30 zakończenie o godz. 11.
50

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Główny specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Stalowej Woli o zwiększenie planu wydatków na inwestycję 

budowy ogrodu rekreacyjno – edukacyjnego. 

4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego 

do zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn.,,Modernizacja 

szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego” 

oraz dokonywania innych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego 

z wyjątkiem powoływania komisji przetargowej. 

5. Wniosek Redaktora Naczelnego Wydawnictwa „Nasz Czas” w sprawie zakupu książki „Myśli 

i słowa” autorstwa ks. kan. Jerzego Warchoła. 

6. Wniosek Zarządu Akademii Piłkarskiej w Stalowej Woli w sprawie ufundowania koszulek 

piłkarskich dla zawodników Klubu. 
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7. Wniosek Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 

Huty Stalowa Wola w sprawie ufundowania nagród dla zwycięzców w „Biegu Niepodległości 

i Solidarności”. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego 

na 2018 rok. 

9. Przyjęcie protokołu nr 218/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 219. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania 

do proponowanego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Stalowej Woli o zwiększenie planu wydatków 

na inwestycję budowy ogrodu rekreacyjno – edukacyjnego. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o zwiększenie planu wydatków 

na inwestycję budowy ogrodu rekreacyjno- edukacyjnego z kwoty 70 000 zł na kwotę 72 200 zł.  

W ramach ww. inwestycji zaplanowano zakup i montaż siłowni, urządzeń street workout 

oraz obiektów małej architektury zewnętrznej. Na zapytanie ofertowe Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 otrzymał korzystną ofertę na realizację przedmiotowego zadania 

na kwotę 69 500 zł. W związku z już podjętymi wydatkami w ramach zadnia, do jego realizacji 

brakuje kwoty 2 000 zł. Projekt zagospodarowania terenu przy obiektach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli złożony w 2015 roku przewidywał wykonanie siłowni 

zewnętrznej oraz obiektów małej architektury zewnętrznej - ławki. Urządzenia street workout nie 

były przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu z 2015 roku, jednak będą one 

doskonałym uzupełnieniem siłowni zewnętrznej, spełniającej oczekiwania uczącej się w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli młodzieży. Wicestarosta zapytał, czy członkowie 
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Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

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

Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu 

Stalowowolskiego do zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne 

pn.,,Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego” oraz dokonywania innych czynności zastrzeżonych dla kierownika 

zamawiającego z wyjątkiem powoływania komisji przetargowej. 

W trakcie omawiania punku do grona Zarządu dołączył radny Alfred Rzegocki.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego do zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 

publiczne pn.,,Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego” oraz dokonywania innych czynności zastrzeżonych dla kierownika 

zamawiającego z wyjątkiem powoływania komisji przetargowej. Naczelnik powiedziała, 

że ze względu na nieobecność Pana Starosty zasadnym jest wydanie upoważnienia dla 

Wicestarosty, co pozwoli przeprowadzić procedurę przetargową bez zbędnej zwłoki. 

Wicestarosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 219/1257/20018 w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu 

Stalowowolskiego do zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn.,,Modernizacja 

szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego” oraz dokonywania 

innych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego z wyjątkiem powoływania komisji 

przetargowej. 

 

Ad. 5. Wniosek Redaktora Naczelnego Wydawnictwa „Nasz Czas” w sprawie zakupu książki 

„Myśli i słowa” autorstwa ks. kan. Jerzego Warchoła. 

Główny specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak przedstawiła wniosek Redaktora Naczelnego 

Wydawnictwa „Nasz Czas” Piotra Jackowskiego w sprawie zakupu 20 egzemplarzy książki pt. „Myśli 

i słowa”. Pani Lila Wojciak zaproponowała, aby przychylić się do prośby Wnioskodawcy i zakupić 

10 egzemplarzy powyższej książki, na kwotę 300,00 złotych. (30 zł/szt.). Wicestarosta zapytał, 

gdzie zostaną przekazane zakupione egzemplarze? Pani Lila Wojciak odpowiedziała, że zostaną 

na stanie Starostwa z późniejszym przeznaczaniem na nagrody. Wicestarosta zaproponował, aby 

przekazać 7 sztuk egzemplarzy do szkolnych bibliotek a 3 na potrzeby Starostwa. Wicestarosta 
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zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub mają uwagi do proponowanego 

wniosku? Propozycji i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Redaktora Naczelnego Wydawnictwa „Nasz Czas” został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 6. Wniosek Zarządu Akademii Piłkarskiej w Stalowej Woli w sprawie ufundowania 

koszulek piłkarskich dla zawodników Klubu. 

Główny specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak przedstawiła wniosek Zarządu Akademii 

Piłkarskiej w Stalowej Woli z prośbą o ufundowanie przez Powiat koszulek piłkarskich dla 

zawodników Klubu z rocznika 2005, którzy w sezonie 2018 zostali Mistrzami Podkarpacia w swojej 

kategorii wiekowej i wezmą udział w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w sierpniu b.r. 

w Łodzi. Pani Lila Wojciak zaproponowała, aby przychylić się do prośby Wnioskodawcy 

i dofinansować przedsięwzięcie w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.  

Wicestarosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub mają uwagi 

do proponowanego wniosku? Propozycji i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Zarządu Akademii Piłkarskiej w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 7. Wniosek Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

„Solidarność” Huty Stalowa Wola w sprawie ufundowania nagród dla zwycięzców w „Biegu 

Niepodległości i Solidarności”. 

Główny specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak przedstawiła wniosek Przewodniczącego 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola w sprawie 

objęcia przez Starostę Stalowowolskiego patronatu honorowego oraz współorganizację imprezy 

pn. „Bieg Niepodległości i Solidarności”, organizowanej 1 września 2018 roku z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości, 80 rocznicy powstania miasta Stalowa Wola i Zakładów Południowych 

oraz 30 rocznicę strajków „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola.  

Impreza organizowana jest we współpracy z Katolickim Klubem Sportowym „Victoria” i Fundacją 

„Solidarni Stalowej Woli, a jej głównym celem jest uczczenie powyższych wydarzeń.  

W ramach organizowanego przedsięwzięcia zaplanowano dwa biegi: 

1) bieg masowy dla dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków na trasie 1km, 

 2) bieg główny na trasie 5km dla kobiet i mężczyzn w sześciu kategoriach wiekowych. 

Przewodniczący Związku zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagród rzeczowych, dla zwycięzców 

w biegu głównym, w jednej z wybranych kategorii, z możliwością osobistego ich wręczenia przez 

Starostę w czasie dekoracji zwycięzców.  
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Pani Lila Wojciak zaproponowała, aby przychylić się do prośby Wnioskodawcy dofinansować 

przedsięwzięcie w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.  

Wicestarosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub mają uwagi 

do proponowanego wniosku? Propozycji i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty 

Stalowa Wola został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Wicestarosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 219/1258/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołu nr 218/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. 

Wicestarosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do protokołu nr 218/2018 r. 

z dnia 26 lipca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 218/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 11. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 219. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Safin    

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


