
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.45.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 230/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 12 października 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.35 zakończenie o godz. 10.00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 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 sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego Stal 

Stalowa Wola. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego Stal 

Stalowa Wola. 

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

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola. 

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

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla UKS Sportowa Pasja. 

7. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w sprawie organizacji w szkole 

dodatkowych zajęć z języka polskiego dla ucznia przybywającego z zagranicy. 
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8. Informacja dotycząca dodatkowych kosztów związanych ze zmianą organizacji szkół 

na podstawie zmian w arkuszu organizacji w roku szkolnym 2017/2018. 

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

10. Przyjęcie protokołu nr 229/2018 z dnia 04 października 2018 r. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 230. 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 sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego Stal Stalowa Wola. 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli 

dla Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola, w terminie 17.10.2018 r. – 29.03.2019 r. (6 

godz. tygodniowo) w celu prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (gra w piłkę nożną). 

Odpłatność w wysokości 10,00 zł netto za godzinę. 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 230/1320/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego Stal Stalowa Wola. 

 

Ad. 4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

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

Sportowego Stal Stalowa Wola. 
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Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” w terminie od 10.10.2018 r. do 02.11.2018 r. (10,5 

godz.) w celu prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży. Odpłatność w wysokości 10,00 zł 

netto/godz. 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 230/1321/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

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

Sportowego Stal Stalowa Wola. 

 

Ad. 5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego Stal 

Stalowa Wola. 

W trakcie omawiania punktu salę posiedzeń opuścił radny Alfred Rzegocki. 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla 

Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola, w terminie 05.11.2018 r. – 29.03.2019 r. w celu 

prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (gra w piłkę nożną). Odpłatność w wysokości 

10,00 zł netto za godzinę. 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 230/1322/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego Stal Stalowa Wola. 

 

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

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla UKS Sportowa Pasja. 

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

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla UKS 

Sportowa Pasja, w terminie 01.11.2018 r. do 31.03.2019 r. (łącznie 87,5 godz./ 50 zł/godz.) w celu 

prowadzenia zajęć z zakresu gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Odpłatność 

w wysokości 4 375,00 zł za cały okres trwanie umowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 
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czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 230/1323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla UKS Sportowa Pasja. 

 

Ad. 7.Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w sprawie organizacji 

w szkole dodatkowych zajęć z języka polskiego dla ucznia przybywającego z zagranicy. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego o organizację w szkole dodatkowych zajęć 

z języka polskiego w wymiarze 2 godz./tyg. dla ucznia kl. I technikum, którzy przybył z zagranicy.  

Koszt organizacji w/w zajęć w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. wynosi ogółem 

3 172,62 zł (X-XII – 1 057,54 zł; I-VI – 2 115,08 zł). Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

czy z formalnego punktu widzenia jest możliwe połączenie nauki języka polskiego i utworzenie 

jednej grupy międzyszkolnej? Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik odpowiedziała, że musiałaby 

to sprawdzić w przepisach. Starosta Janusz Zarzeczny dodał, że taka organizacja zajęć pozwoliłaby 

na obniżenie kosztów i jednocześnie mogłaby zostać zwiększona liczba godzin. Zarząd Powiatu 

zobowiązał naczelnik wydziału do sprawdzenia możliwości formalnej organizacji takich zajęć. 

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

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

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

Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 8.Informacja dotycząca dodatkowych kosztów związanych ze zmianą organizacji szkół 

na podstawie zmian w arkuszu organizacji w roku szkolnym 2017/2018. 

W trakcie omawiania punktu na posiedzenie Zarządu wrócił radny Alfred Rzegocki. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik powiedziała, że w związku z zaleceniem z posiedzenia 

Zarządu z dnia 20.09.2018 r. odnośnie przygotowania informacji dotyczącej dodatkowych kosztów 

związanych ze zmianą organizacji szkół na podstawie zmian w arkuszu organizacji w roku 

szkolnym 2017/2018 przedstawiła wnioskowaną informację. Naczelnik powiedziała, że zarówno 

w CEZ jak i ZSP Nr 2 największe koszty generują godziny nadliczbowe. Radny Andrzej Gargaś 

stwierdził, że koszt godzin nadliczbowych wynosi prawie połowę kwoty przyznanej subwencji 

oświatowej. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że aby nie zatrudniać kolejnych 

nauczycieli przyznawane są godziny nadliczbowe w np. w przypadku długotrwałej nieobecności. 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że należy zrobić podobne analizy z pozostałych szkół 

i wówczas zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół i przeanalizować obecną sytuację.  
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Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

 

Ad. 9. 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 230/1234/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 10. Przyjęcie protokołu nr 229/2018 z dnia 04 października 2018 r. 

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

nr 229/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 229/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 11. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 230. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 


