
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.41.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 226/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 13 września 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.15 zakończenie o godz. 11.45 

 

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 PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 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 zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

4. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania szaf aktowych metalowych dla Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019. 

7. 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. 

8. Wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli o podjęcie 

decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w ZPO – W w Stalowej Woli 
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osób nie będących wychowankami bursy, zawodników sekcji koszykówki męskiej II ligi ZKS Stal 

Stalowa Wola. 

9. Wniosek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

jubileuszu 80 – lecia działalności Szkoły oraz objęcie ww. uroczystości patronatem Starosty 

Stalowowolskiego. 

10. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o dofinansowanie 

kosztów przejazdu reprezentacji szkolnej na zawody sportowe Finału Krajowego 

Korespondencyjnej Szkolnej Ligii Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołobrzegu 

w dniach 19-20.09.2018 r. 

11. Wniosek Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli o dofinansowanie kosztów organizacji 

Pikniku Rodzinnego „Z Aniołami na Zatorzu”.  

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

„Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok”. 

13. 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. 

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

15. Przyjęcie protokołu nr 224/2018 z dnia 06 września 2018 r. oraz nr 225/2018 z dnia 12 września 

2018 r. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 226. 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 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 
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 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, dla Janusza 

Sobótki, Firma Handlowo-Usługowa, ul. Wiśniowa 11, na okres od 14.09.2018 do 30.06.2019 r. 

(ok. 4 godz. miesięcznie) w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. Odpłatność 

w wysokości 50,00 zł netto za godz. 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1290/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania szaf aktowych metalowych dla 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 

przekazania dla CKUiODiDZ, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola szaf metalowych o łącznej 

wartości 3 836,90 zł na potrzeby utworzenia magazynu dokumentów dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1291/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania szaf 

aktowych metalowych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 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 w sprawie wyrażenia zgody 

na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew – 

1 szt. klonu, 1 szt. świerka, 1 szt. jesionu oraz 3 szt. dębów z działki o nr ewid. 2294/6, obręb 0003 

- Centrum, położonej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, stanowiącej własność 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 
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 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1292/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta 

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

Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 

2018/2019.  

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1293/2018 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku 

szkolnym/akademickim 2018/2019. 

 

Ad. 7. 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? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1294/2018 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. 8. Wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie podjęcia decyzji o zwolnienie z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w ZPO – 

W w Stalowej Woli osób nie będących wychowankami bursy, zawodników sekcji 

koszykówki męskiej II ligi ZKS Stal Stalowa Wola. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik powiedział, że łączne 

koszty związane z opłatami za wyżywienie i zakwaterowanie dwóch zawodników sekcji 

koszykówki męskiej w okresie od września do grudnia 2018 r. wynoszą 5490 zł z czego: 1830 zł 

to koszty wyżywienia, zaś 3660 zł to koszty zakwaterowania. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

zaproponowała, aby za wyżywienie zawodnicy zapłacili we własnym zakresie, natomiast koszty 

zakwaterowania zostały pokryte ze środków budżetu powiatu z rezerwy na zadania z zakresu 
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kultury fizycznej. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przyznać dofinansowanie 

z przyznaczniem na pokrycie kosztów zakwaterowania. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu 

zgłaszają inne propozycje lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 9. Wniosek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe jubileuszu 80 – lecia działalności Szkoły oraz objęcie ww. uroczystości 

patronatem Starosty Stalowowolskiego. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem m.in. na wydanie albumu Jubileuszowego, druk 

zaproszeń i dyplomów oraz zakup upominków okolicznościowych. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 10. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

o dofinansowanie kosztów przejazdu reprezentacji szkolnej na zawody sportowe Finału 

Krajowego Korespondencyjnej Szkolnej Ligii Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Kołobrzegu w dniach 19-20.09.2018 r. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta zaproponował, aby 

pozytywnie rozpatrzyć wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej 

Woli i przyznać kwotę 3500 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przejazdu 

reprezentacji szkolnej na zawody sportowe Finału Krajowego Korespondencyjnej Szkolnej Ligii 

Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołobrzegu w dniach 19-20.09.2018 r.  

Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub uwagi do przedstawionej 

propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 11. Wniosek Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli o dofinansowanie kosztów 

organizacji Pikniku Rodzinnego „Z Aniołami na Zatorzu”.  
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Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

przyznać kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydruk plakatów oraz zakup nagród i upominków 

w zorganizowanych konkursach. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne 

propozycje lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1297/2018 w sprawie przyjęcia wstępnego projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

 

Ad. 13. 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 uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1295/2018 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 jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 
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 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/1296/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok.  

 

Ad. 15. Przyjęcie protokołu nr 224/2018 z dnia 06 września 2018 r. oraz nr 225/2018 z dnia 

12 września 2018 r. 

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

nr 224/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 224/2018 został przyjęty. 

 

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

nr 225/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 225/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 16. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 17. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 226. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


