
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.36.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 221/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.25 zakończenie o godz. 11.50 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

 

Osoby zaproszone: 

 Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Czech 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na zakup drukarki igłowej OKI. 

4. Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. 

5. 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. 

6. Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli o wsparcie finansowe i objęcie patronatem 

honorowym konkursu „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach…”. 

7. Przyjęcie protokołu nr 220/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 



 
 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 221. 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 -4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup drukarki igłowej OKI.  

Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Czech przedstawiła wniosek 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli o wyrażenie zgody na zakup drukarki igłowej 

OKI za łączną kwotę 1660, 50 zł. Kierownik powiedziała, że kwota ta obejmuje plan WTZ przy MOPS 

na 2018 r. w związku, z czym rekomenduje pozytywne rozpatrzenie wniosku. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

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

Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pytań i uwag 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem projektu. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 221/1267/2018 w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących 

prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. 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 

za pozytywnym rozpatrzeniem projektu. 



 
 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 221/1268/2018 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.6. Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli o wsparcie finansowe i objęcie 

patronatem honorowym konkursu „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach…”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej 

Woli o wsparcie finansowe i objęcie patronatem honorowym konkursu „Pamiętajcie o ogrodach 

i balkonach…”. Naczelnik zaproponował, aby przychylić się do wniosku i wesprzeć finansowo 

organizację konkursu kwotą 500 zł brutto z przeznaczeniem na ufundowanie statuetek. Starosta 

zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? 

Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku.  

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

Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu nr 220/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r.  

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

220/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 220/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski. 

Starosta przedstawił wniosek Prezesa PKS w Stalowej Woli odnośnie poręczenia przez Powiat 

Stalowowolski pożyczki odnawialnej overdraft w wysokości 400 tys. zł z uwagi na niekorzystny wynik 

finansowy oraz trudną sytuację finansową spółki. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że 

należy najpierw przeprowadzić analizę odnośnie możliwości poręczenia w oparciu o Wieloletnią 

Prognozę Finansową.   

 

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 221. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


