
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.47.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 232/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 25 października 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.12.15 zakończenie o godz. 12.50 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor ZDP Piotr Śliwiński, 

 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 zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2018/2019. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na termomodernizację budynku przy 

ul. Przemysłowej 6 w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie 

Domu Dziecka w Stalowej Woli. 

7. Zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o rezygnacji z wynajęcia sali 

gimnastycznej dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej. 

8. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanki bursy - zawodniczki 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego „RING SIKORSKI”. 
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9. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanka bursy – zawodnika ZKS „STAL” 

Stalowa Wola. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Wschodni Sojusz 

Motoryzacyjny – Partnerowi wiodącemu projektu pt. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - 

Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”. 

11. 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. 

12. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące spłaty 

kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 30.09.2018 r. 

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

14. Przyjęcie protokołu nr 231/2018 z dnia 18 października 2018 r. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 232. 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 zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2018/2019. 

Dyrektor ZDP Piotr Śliwiński przedstawił plan zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2018/2019. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że co roku zgłasza 

problem, jakim jest odśnieżanie drogi do Pysznicy. Pomimo, że jest droga w takim samym 

standardzie jak w Stalowej Woli, to w praktyce odbiega od norm. Dyrektor ZDP powiedział, 

że wielokrotnie zgłaszał problem z MZK, w tym roku napisze oficjalne pismo w tej sprawie. 

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

przedstawionego projektu uchwały 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 232/1331/2018 w sprawie zatwierdzenia planu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019. 
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Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na termomodernizację budynku przy ul. 

Przemysłowej 6 w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 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 232/1332/2018 w sprawie wyrażenia zgody 

na termomodernizację budynku przy ul. Przemysłowej 6 w Stalowej Woli. 

 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”. 

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

na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola na okres 

od 02.11.2018 r. do 30.06.2019 r. w celu prowadzenia zajęć treningowych sekcji koszykówki. 

Odpłatność w wysokości 30,00 zł netto/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 232/1333/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego 

Klubu Sportowego „STAL”. 

 

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących 

na stanie Domu Dziecka w Stalowej Woli. 

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

na likwidację środków trwałych będących na stanie Domu Dziecka w Stalowej Woli. Naczelnik 

powiedziała, że Komisja Kasacyjna działająca przy Domu Dziecka w Stalowej Woli po dokładnym 

zapoznaniu się ze stanem sprzętu, opiniami serwisów naprawczych oraz ekspertyzami stanu 

technicznego stwierdziła, że sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Oceniono, że składniki 

majątkowe są przestarzałe, wyeksploatowane, zniszczone, zepsute bez możliwości naprawy lub 

koszt naprawy przekracza wartość rynkową sprzętu w związku z tym dalsze użytkowanie 

powyższych przedmiotów jest niemożliwe lub zagraża bezpieczeństwu dzieci i innych 

użytkowników, dlatego zasadnym jest je zlikwidować. 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 232/1334/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych będących na stanie Domu Dziecka w Stalowej Woli. 

 

Ad.7. Zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o rezygnacji z wynajęcia sali 

gimnastycznej dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli o rezygnacji z dniem 01.10.2018 r. Społecznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. Skoczyńskiego 1, 37-450 Stalowa Wola 

z wynajęcia sali gimnastycznej w okresie 25.09.2018 r.-30.04.2019 r. w ZSO, ul. Staszica 5, 37-450 

Stalowa Wola. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie. 

 

Ad.8. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanki bursy - 

zawodniczki Międzyszkolnego Klubu Sportowego „RING SIKORSKI”. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli o zwolnienie z opłat za pobyt w Bursie 

Międzyszkolnej uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego  

i wychowanki bursy - zawodniczki Międzyszkolnego Klubu Sportowego „RING SIKORSKI”. 

Zwolnienie obejmowałoby okres od października 2018 r. do czerwca 2019 r. (163 dni), a koszt 

pobytu to kwota 2 324,50 zł (X-XII 2018 r. –   828,50 zł, I-VI 2019 r. – 1 496,00 zł). Wysokość 

opłaty za zakwaterowanie dla wychowanków bursy wynosi 50 zł miesięcznie,  a za posiłki 11,50 

zł dziennie. 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 dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.9. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanka bursy – 

zawodnika ZKS „STAL” Stalowa Wola. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli o zwolnienie z opłat za pobyt w Bursie 

Międzyszkolnej zawodnika ZKS „STAL” Stalowa Wola, słuchacza Medyczno-Społecznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. Zwolnienie obejmowałoby okres 

od października do grudnia 2018 r., a koszt przy pobycie przez 59 dni (na podstawie przesłanej 

kalkulacji) to kwota 828,50 zł (zakwaterowanie - 150,00 zł i wyżywienie - 678,50 zł). Starosta 
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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 dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Wschodni Sojusz 

Motoryzacyjny – Partnerowi wiodącemu projektu pt. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji 

- Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik powiedziała, że Stowarzyszenie Wschodni Sojusz 

Motoryzacyjny (Partner wiodący projektu) zwróciło się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa 

do dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją w/w projektu, w szczególności 

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, rozliczenia projektu oraz wszelkich 

zobowiązań z tym związanych. Dokument ten jest niezbędny do podpisania umowy 

o dofinansowanie w/w projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Naczelnik 

powiedziała, że biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej 

sprawie.  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 232/1335/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Stowarzyszeniu Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – Partnerowi wiodącemu projektu pt. 

„Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”. 

 

Ad.11. 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 232/1336/2018 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.12. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące 

spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 30.09.2018 r. 
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 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

sprawozdania? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli dotyczące spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 30.09.2018 r. 

 

Ad. 13. 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 232/1337/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 14. Przyjęcie protokołu nr 231/2018 z dnia 18 października 2018 r. 

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

nr 231/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 231/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 232. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


