
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.44.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 229/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 04 października 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.12.00 zakończenie o godz. 13.00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 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 pomieszczenia użytkowego 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Adam Bogacz, Zofia Bogacz „Ekspres 

Bistro” s.c. 

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

Stalowowolskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. 

„Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. 

5. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli-wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 
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współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Licealiady”, z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji 

na sfinansowanie jego realizacji, w trybie i na zasadach art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. 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. 

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

8. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o zwołanie XLII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 10 października 

2018 r.  

9. Przyjęcie protokołu nr 228/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 229. 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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia 

użytkowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Adam Bogacz, Zofia Bogacz 

„Ekspres Bistro” s.c. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 

dla Adam Bogacz, Zofia Bogacz „Ekspres Bistro” s.c. na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r. 

w celu prowadzenia bufetu szkolnego. Odpłatność w wysokości 11 585,37 zł netto 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1317/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczenia użytkowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Adam Bogacz, Zofia 

Bogacz „Ekspres Bistro” s.c. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu 

pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że Powiat Stalowowolski - Zarząd Powiatu 

w marcu bieżącego roku złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie 

projektu pn.,,Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” w ramach Programu ,,Sportowa Polska – Program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

Przewidywano realizację projektu w roku 2018, z terminem zakończenia do 31.10.2018 r. 

W związku z przedłużającą się oceną projektów, dopiero we wrześniu 2018 r. uzyskano informację 

o wybraniu projektu do dofinansowania. Podpisanie umowy o dofinansowanie wymaga 

wcześniejszego przedłożenia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków własnych 

na realizację zadania. Przewiduje się podpisanie umowy w miesiącu październiku 2018 roku. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego boiska do piłki siatkowej plażowej na boisko 

wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni syntetycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. Na boisku 

wielofunkcyjnym będzie znajdowało się boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej, 

dwa boiska do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa. Boisko wielofunkcyjne będzie zabezpieczone 

ogrodzeniem panelowym. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 808 026,00 zł. W roku 2015 zostały poniesione koszty 

na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 7 319,00 zł. Koszt przebudowy boiska 

wraz z nadzorem inwestorskim został oszacowany na kwotę 800 707,00 zł. Zadanie zostanie 

dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą w wysokości 400 300,00 

zł. Ze względu na termin wyboru projektu i warunki atmosferyczne zadanie będzie realizowane 

w roku 2019. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest jednostką nieposiadającą boiska zewnętrznego, dlatego 

realizacja inwestycji jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez uczniów i nauczycieli. W związku 

z powyższym konieczne jest podjęcie 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1318/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu 

pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej. 

 

Ad. 5. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli-wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej i Licealiady”, z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz 

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, w trybie i na zasadach art.19a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za wyrażeniem zgody do przyznania 

Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli wykonania zadania 

publicznego dla Powiatu Stalowowolskiego.  

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powierzenie organizacji pozarządowej - Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli-wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady”, 

z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, 

w trybie i na zasadach art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

Ad. 6. 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. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń powiedziała, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 roku, 

poz. 130), konieczne jest dostosowanie Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego do zmian 

ustawowych. Sekretarz Powiatu przedstawiła główne zmiany, jakie zostały wprowadzone m.in. 
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przeprowadzanie głosowań za pomocą urządzeń, transmitowania obrad Rady Powiatu, składania 

Radzie Powiatu przez Zarząd Powiatu raportu o stanie Powiatu i udzielanie Zarządowi Powiatu 

wotum zaufania. Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi zmianami 

zdecydowali, aby projekt uchwały został poddany konsultacji z prawnikami. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie za poddaniem w/w projektu uchwały konsultacji z prawnikami 

i ponowne rozpatrzenie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

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

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 228/1319/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 8. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o zwołanie XLII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 10 października 

2018 r.  

Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą uwagi do planowanego terminu sesji? Uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołu nr 228/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 228/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 228/2018 został przyjęty. 

 

10. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa ZKS STAL o zwolnienie 

z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie międzyszkolnej w okresie od 01.09.2018 

do 31.12.20018 r. zawodnika sekcji koszykówki męskiej II ligi. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

stwierdziła, że wniosek powinien przejść ścieżkę tj. wniosek powinien zostać złożony przez 

Dyrektor ZPO-W wraz z niezbędną dokumentacją, która umożliwi przyznanie ewentualnego 

dofinansowania.  
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Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk powiedział, że w związku z przedstawioną przez Dyrektor 

ZSP Nr 1 fakturą na kwotę 1027 zł wnioskuje o wyrażenie zgody na pokrycie różnicy pomiędzy 

przyznanym w dniu 13 września 2018 r. dofinansowaniem (1000 zł) a przekazaną przez Dyrektor 

ZSP Nr 1 fakturą (1027 zł). Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają 

pytania do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-4, przeciw0, wstrzymujące-0. 

 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 228. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


