
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.43.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 228/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 27 września 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.25 zakończenie o godz 12.35 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Grzegorz Kwitek Specjalista w Dziale Pomocy Społecznej, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzęć.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli o wyrażenie zgody 

na zwiększenie liczby statutowej mieszkańców z 91 na 93. 

4. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie 

konkursu na realizację zadań w zakresie prowadzenia Placówki Interwencyjnej dla Dzieci 

i Młodzieży oraz prowadzenia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego o charakterze 

ponadgminnym.  

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie dachu (łącznika) budynku Zespołu 

Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 



2 
 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

8. Zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. 

KEN o oddaniu w najem małej sali gimnastycznej dla pana Roberta Stachyry. 

9. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego  

w sprawie organizacji w szkole dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów 

powracających z zagranicy. 

10. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego 

w sprawie organizacji w szkole dodatkowych zajęć z matematyki dla uczniów powracających 

z zagranicy. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium dla studentki Małgorzaty Cetnarskiej 

za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019. 

13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia 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”. 

14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie 

finansowego wsparcia wyjazdu młodzieży klas mundurowych na IV Zlot Klas Mundurowych 

w Żaganiu. 

15. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach 

w Stalowej Woli w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego pobytu letniego 

wypoczynku dzieci z Mołdawii. 

16. Wniosek pana Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu książki Jego autorstwa 

pt. „Świniobicie i inne opowiadania”. 

17. 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. 

18. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego. 
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19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

20. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2018. 

21. Przyjęcie protokołu nr 227/2018 z dnia 20 września 2018 r. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 228. 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. Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli o wyrażenie 

zgody na zwiększenie liczby statutowej mieszkańców z 91 na 93. 

Specjalista w Dziale Pomocy Społecznej Grzegorz Kwitek przedstawił wniosek Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej odnośnie zwiększenia liczby statutowej mieszkańców z 91 na 93. Starosta 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 4. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wyrażenie zgody 

na przeprowadzenie konkursu na realizację zadań w zakresie prowadzenia Placówki 

Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadzenia Specjalistycznej Placówki Wsparcia 

Dziennego o charakterze ponadgminnym.  

Specjalista w Dziale Pomocy Społecznej Grzegorz Kwitek poinformował, że w związku 

z wygasającymi z dniem 31.12.2018 r. umowami na realizację zadań w zakresie prowadzenia 

Placówki Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadzenia Specjalistycznej Placówki 

Wsparcia Dziennego o charakterze ponadgminnym konieczne jest przeprowadzenie konkursu na 

realizację w/w umów. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, na jaki okres zostaną zawarte 
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umowy? Pan Grzegorz Kwitek odpowiedział, że na okres 5 lat. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za wyrażeniem zgody na przeprowadzenie procedury 

konkursowej.  

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie konkursu na realizację zadań w zakresie 

prowadzenia Placówki Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadzenia Specjalistycznej 

Placówki Wsparcia Dziennego o charakterze ponadgminnym.  

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie dachu (łącznika) budynku 

Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody na pokrycie 

dachu łącznika budynku ZPO-W w Stalowej Woli ze względu na jego nieszczelności (pęknięcia papy 

na dachu) powodujące, że woda z opadów dostaje się do pomieszczeń m.in. pokoju cichej nauki, 

łazienki, pracowni plastycznej. Przecieki powodują zamakanie ścian oraz ich zagrzybienie. Łącznik 

zgodnie z projektem został pokryty styropapą i 1 x papą. Obecnie papa wykazuje pęknięcia 

i przecieki. W związku z tym zasadne jest wykonanie dodatkowego pokrycia dachu papą. Naczelnik 

dodała, że termomodernizacja obiektu była wykonywana w roku 2011, a okres gwarancji zakończył 

się w lipcu 2016 roku zaś koszty naprawy pokrycia dachu wyniosą 6 242,05 zł brutto, które 

placówka pokryje w ramach własnego budżetu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1308/2018 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie dachu 

(łącznika) budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „STAL”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody 

na wynajęcie sali gimnastycznej dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”, w terminie 

od 05.11.2018r. do 29.03.2019 r. (30 godz./miesięcznie) w celu prowadzenia zajęć sportowych dla 

młodzieży (gra w piłkę nożną). Odpłatność w wysokości 10,00 zł netto/godz. tj. 300 zł netto 

miesięcznie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1309/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „STAL”. 

 

Ad. 7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej (800 m2) w ZSP Nr 3, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w dniach 29.09.2018 r. i 21.02.2019 r. (łącznie 16 godz.) 

w celu organizacji turnieju piłki nożnej w ramach projektu „Więcej niż świetlica”. Odpłatność 

w wysokości 1 300,00 zł netto (81,25 zł netto za godz.) za cały okres umowy. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają pytania do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1310/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

Ad.8. Zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN o oddaniu w najem małej sali gimnastycznej dla pana Roberta 

Stachyry. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o oddaniu w najem sali 

gimnastycznej (180 m2) na okres od 24.09.2018 r. do 30.06.2019 r. (9,75 godz. miesięcznie) dla 

Pana Roberta Stachyry, w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych „kung-fu”. Odpłatność 

w wysokości 26 zł netto/godz. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi 

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

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

Zawiadomienie zostało przyjęte.  

 

Ad. 9. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego  

w sprawie organizacji w szkole dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów 

powracających z zagranicy. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego o organizację w szkole dodatkowych zajęć 
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z języka polskiego w wymiarze 2 godz./tyg. dla uczniów, którzy powrócili z zagranicy. Koszt 

organizacji w/w zajęć (4 godziny tygodniowo) w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 

r. wynosi 7 197,12 zł. Starosta, zapytał czy jest możliwość połączenia zajęć? Naczelnik Wydziału E 

Bożena Karlik odpowiedziała, że nie ponieważ są to uczniowie z klas 1 i 2 więc zakres materiału 

jest inny. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że wniosek dotyczy uczniów powracających 

z zagranicy, natomiast dwóch uczniów, na które wnioskowane są godziny jest obywatelami innego 

kraju. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa stwierdziła, że należy sprawdzić czy subwencja oświatowa 

jest inna na uczniów powracających z zagranicy a inna na cudzoziemców. Wicestarosta zapytał, 

czy cudzoziemcom również należą się dodatkowe godziny? Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 

odpowiedziała, że tak. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do przedstawionego 

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

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

Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 10. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego 

w sprawie organizacji w szkole dodatkowych zajęć z matematyki dla uczniów powracających 

z zagranicy. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego o organizację w szkole dodatkowych zajęć 

wyrównawczych z matematyki w wymiarze 1 godz./tyg. dla uczniów, którzy powrócili z zagranicy. 

Koszt organizacji w/w zajęć (2 godziny tygodniowo) w okresie od października 2018 r. do czerwca 

2019 r. wynosi 3598,56 zł. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi 

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

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

Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego został 

pozytywnie rozpatrzony. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają pytania 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 228/1311/2018 w sprawie przyznania nagród Starosty 

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium dla studentki Małgorzaty 

Cetnarskiej za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1312/2018 w sprawie przyznania stypendium dla studentki 

Małgorzaty Cetnarskiej za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2018/2019. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia 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”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały po konsultacjach 

społecznych. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1313/2018 w sprawie przyjęcia 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. 14. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

w sprawie finansowego wsparcia wyjazdu młodzieży klas mundurowych na IV Zlot Klas 

Mundurowych w Żaganiu. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie finansowego wsparcia wyjazdu młodzieży 

klas mundurowych na IV Ogólnopolski Zlot Klas Mundurowych, który odbędzie się w dniach 

od 30 września do 6 października 2018 roku w Żaganiu. Na zawody pojedzie trzydziestoosobowa 

grupa uczniów z liceum ogólnokształcącego o edukacji wojskowej z klas II i III, która wcześniej 

zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Zlotu Klas Mundurowych, które odbyły się w czerwcu 
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b.r. w Nisku. Koszt wynajęcia autokaru i przejazdu do Żagania, wg wstępnej kalkulacji, zamyka się 

w kwocie 4 tys. zł. Natomiast pobyt i wyżywienie dla uczniów zapewniają Organizatorzy Zlotu. 

Naczelnik zaproponował, aby dofinansować powyższe przedsięwzięcie w kwocie 1,5 tys. zł, 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu 

zgłaszają inne propozycje lub mają uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag 

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. 15. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie 

i na Kresach w Stalowej Woli w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego pobytu 

letniego wypoczynku dzieci z Mołdawii. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Stowarzyszenia Łączności 

i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej Woli o zwiększenie środków finansowych, 

o kwotę 185,00 złotych na pokrycie kosztów poniesionych w związku z organizacją wakacyjnego 

pobytu dzieci i młodzieży z Mołdawii. Naczelnik nadmienił, że Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 

na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2018 roku podjął decyzję o wsparciu finansowym powyższego 

zadania, w kwocie 1 000,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu do obiektów 

kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, w ramach realizowanego programu 

edukacyjno-poznawczego dla dzieci z Mołdawii. Okazało się jednak, że sumaryczny koszt zakupu 

wszystkich biletów wstępu, wyniósł 1 185,00 złotych, co potwierdzają dołączone do wniosku 

faktury. Naczelnik zaproponował, aby ze względu na fakt, iż kwota, o którą ubiega się Prezes 

Stowarzyszenia jest niewielka w stosunku do kwoty przyznanej wcześniej, przychylić się do prośby 

wnioskodawcy i zwiększyć środki finansowe o brakującą kwotę 185,00 złotych na pokrycie 

wszystkich kosztów poniesionych na zakup biletów wstępu, w ramach realizowanego zadania. 

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

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej 

Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek pana Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu książki Jego autorstwa 

pt. „Świniobicie i inne opowiadania”. 
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Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek pana Mirosława Osowskiego 

o zakupienie przez Powiat 5 egzemplarzy zbioru opowiadań pt. „Świniobicie i inne opowiadania”. 

Proponowana cena zakupu książki wynosi 25,00 złotych za jeden egzemplarz. Naczelnik 

zaproponował, oddalić prośbę pana Mirosława Osowskiego, bowiem książkę tę Powiat zakupił 

w ilości 10 sztuk kilka lat temu, kiedy została wydana. Starosta zaproponował, aby jednak zakupić 

4 książki (25 zł/szt.) i zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje lub mają uwagi 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-2. 

Wniosek pana Mirosława Osowskiego został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 17. 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 zgłaszają uwagi lub mają pytania 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1314/2018 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. 18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1315/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2018. 

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

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 228/1316/2018 w sprawie opracowania planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018. 

 

Ad. 20. Przyjęcie protokołu nr 227/2018 z dnia 20 września 2018 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 227/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 227/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 21. Wolne wnioski. 

Kierownik Referatu PTZ Katarzyna Wieprzeć poinformowała, że istnieje duże 

prawdopodobieństwo kolejnego vacatio legis Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (do 

30.04.2020 r.) W związku z tym istnieje niewiadoma co do zakresu jak i terminu wejścia w życie 

planowanych zmian w Ustawie o ptz (do czerwca 2018 r. ukazało się już 8 projektów zmian 

w Ustawie o ptz, a ostatnio pojawiły się również doniesienia, że powstanie kolejny projekt, 

opracowywany od nowa). W lutym 2018 r. została podjęta decyzja o zamiarze zawarcia przez 

Powiat Stalowowolski umowy powierzenia usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego z PKS, jako podmiotem wewnętrznym, z uwagi na stale 

pogarszającą się sytuację finansową Spółki oraz mało realną podstawę prawną umożliwiającą 

bezpośrednią pomoc PKS-owi od zainteresowanych gmin, poprzez dofinansowywanie jego 

obecnych linii komunikacyjnych.  

 

Z uwagi na fakt, iż Gminy: Pysznica i Zaleszany powierzyły organizację całości przewozów na swoim 

terenie Gminie Stalowa Wola, i to ona ma tam wyłączne kompetencje Organizatora, Powiat 

Stalowowolski nie ma prawa powierzyć Spółce PKS linii, które obejmują swym przebiegiem obszar 

tych dwóch Gmin. 

 

Ponieważ Ustawa o ptz najprawdopodobniej nie będzie jeszcze w 2019 r. funkcjonowała w całości, 

Spółka PKS może nadal wykonywać tam przewozy w oparciu o Ustawę o transporcie drogowym 

w ramach działalności komercyjnej, na podstawie posiadanych obecnie zezwoleń – do czasu ich 

ważności, przy czym będzie je wykonywać na własne ryzyko i w przypadku ich nieopłacalności, nie 

będzie miała dofinansowania do nich (za wyjątkiem dopłat do ulg ustawowych od Marszałka). 

I. W ramach I –szej umowy z PKS, planuje się powierzyć: 

 38 linii powiatowych (na które składa się ok. 58 linii PKS), 
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 16 linii wybiegających (które albo zostaną skrócone do naszego terenu za wyjątkiem linii 

obejmujących obszar gminy Zaleszany i Pysznica albo będą realizowane w całości 

w przypadku zawarcia porozumień z powiatami sąsiadującymi, na które składa się ok. 

19 linii PKS). 

II. Szacuje się, iż roczna ilość wozokilometrów przewidzianych do powierzenia Operatorowi 

oscyluje w przedziale: 

 minimalnie: od 1.500.000 do 1.600.000 wzkm/rok (nasz teren wraz ze skróconymi 

do naszego terenu), 

 maksymalnie: do 2.000.000 wzkm/rok (wjazd na teren obcy w przypadku porozumienia). 

III. PKS wykonuje dużo linii komunikacyjnych wybiegających do sąsiednich powiatów, tj. 

 tarnobrzeski (do: Gorzyce, Wrzawy, Wydrza k. Grębowa) 

 kraśnicki (do: Borów, Annopol, Węglin) 

 kolbuszowski (do: Wilcza Wola) 

 biłgorajski (do: Lipiny Dolne Borowina) 

 leżajski (do: Wólka Łętowska, Łętownia, Wola Zarczycka) 

 rzeszowski (do: Kamień Podlesie, Górno, Łowisko) – powierzył organizację przewozów ZPG 

PKS 

 janowski (do: Janów Lubelski, Andrzejów) – nie chciał porozumienia 

Można wnioskować, że większość tych linii jest nierentowna, ponieważ PKS wnioskował 

do Gmin Powiatu Stalowowolskiego oraz Niżańskiego, przez teren których one przebiegają 

o dofinansowanie do wzkm proporcjonalnie do ich obszaru. Dopóki Ustawa o ptz nie będzie 

funkcjonowała w całości, wszystkie linie wybiegające do sąsiednich powiatów, PKS może 

wykonywać w komercji. Można również rozważyć podjęcie rozmów z wybranymi powiatami 

w kierunku zawarcia porozumień (do rozważenia: teraz na potrzeby najbliższej umowy 

czy w przyszłości jak nie będzie można ich już wykonywać w komercji, czyli 

po kompleksowym wejściu w życie Ustawy o ptz).Przeprowadzono analizę ruchu pasażerów 

na poszczególnych przystankach tych linii wg klucza: wsiada/wysiada na podstawie m-ca 

IV.2018 r. (wg PKS – najbardziej miarodajny m-c) oraz zorientowano się, z którego kierunku 

jest napływ uczniów do szkół średnich Powiatu Stalowowolskiego.  

Analiza wykazała, że: 

 ruch pasażerów w kierunku tych powiatów w zdecydowanej większości odbywa się 

wewnątrz naszego terenu. 

 ruch pasażerów uzależniony jest od pory dnia, tj. największy w godz. 5-8 i 13-16. 

 na/z teren obcy ruch kształtuje się średnio od 1 do 8 pasażerów (z przewagą od 1-3) 

(wyjątek stanowią linie do powiatu leżajskiego: m. Wólka Zarczycka oraz biłgorajskiego: 



12 
 

m. Lipiny Dolne Borowina gdzie na wybranych liniach występuje 9-18 pasażerów. Są to 

linie podporządkowane pod ruch pracowniczy. 

Starosta Janusz Zarzeczny zobowiązał Kierownik PTZ, aby zostało wystosowane pismo do gmin 

powiatu stalowowolskiego oraz niżańskiego informujące o zamiarze podpisania umowy 

powierzenia transportu zbiorowego spółce PKS z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznych 

budżetach ewentualnej pomocy finansowej na transport.  

 

Naczelnik Wydziału Tomasz Wosk poinformował, że z uwagi na brak podstaw formalno-prawnych 

nie jest możliwe dofinansowanie osób niebędących wychowankami bursy, zawodników sekcji 

koszykówki męskiej II ligi ZKS Stal Stalowa Wola, a na które zostało w dniu 13 września 2018 r. 

przyznane dofinansowanie w wysokości 3660 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

zakwaterowania. 

 

Ad. 22. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 228. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


