
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.49.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 234/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 08 listopada 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.05 zakończenie o godz. 12.05 

 

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 zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Żminda, 

 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 Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 

przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku 

z usuwaniem pojazdów. 

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

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Akademii Piłkarskiej. 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli, zgodnie z załącznikiem. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” 

im. bł. ks. Bronisława Markiewicza. 
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7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, zgodnie z załącznikiem.  

8. Informacja o przyznaniu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego dotacji 

celowej na realizację pilotażowego programu Ministerstwa Obrany Narodowej dla klas 

wojskowych. 

9. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2019 r. 

10. 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. 

11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r. 

12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli o udzielenie 

wsparcia finansowego w kwocie 30. 000 zł.  

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 przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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

16. Przyjęcie protokołu nr 233/2018 z dnia 30 października 2018 r. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 234. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
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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 Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg 

i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych 

w związku z usuwaniem pojazdów. 

 Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Żminda przedstawił 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 234/1339/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg 

i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych 

w związku z usuwaniem pojazdów. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Akademii Piłkarskiej. 

 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 Akademii Piłkarskiej na okres od 02.11.2018 r. do 31.03.2019 r. w celu prowadzenia 

zajęć piłkarskich dla dzieci. Odpłatność w wysokości 50,00 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 234/1340/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

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

Piłkarskiej. 

 

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

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, zgodnie z załącznikiem. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla:  
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1. Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa 

Wola w terminie od 12.11.2018 r. do 29.03.2019 r. – odpłatność 93,00 zł netto 114,39 zł 

brutto (10 zł/ godz. netto) 

2. Katolickiego Klubu Sportowego VICTORIA przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski 

w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 4, 37 -450 Stalowa Wola w terminie od 12.11.2018 

r. do 30.03.2019 r. – odpłatność 74,00 zł netto 91,02 zł brutto (10 zł/ godz. netto). 

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 234/1341/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

  

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Opieki 

nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej 

Woli dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza 

w terminach: 24.03.2019r., 30-31.03.2019r., 06-07.04.2018r. (sobota i niedziela- 20 godzin 

za cały okres umowy) w celu organizacji XXI Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Odpłatność 

w wysokości 100,00 zł netto (123,00 zł brutto) za cały okres umowy tj. 5 zł/godz. netto (6,15 

zł/godz. brutto). 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 234/1342/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

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

Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza. 

 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, zgodnie z załącznikiem.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 dla: 

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dmowskiego 1 37-450 Stalowa Wola w terminie 

od listopada 2018 r. do lutego 2019 r. 32 (za cały okres) 81,25 zł netto/godz. x 32 godz. = 
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2 600,00 zł + 23% = 3 198,00 zł brutto- Przeprowadzenie treningów piłki nożnej w ramach 

projektu „Więcej niż świetlica”. 

2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sportowa Pasja” Bartłomiej Wiatrowski 37-450 Stalowa 

Wola w terminie od 17.11.2018 r. do 30.03.2019 r. 90 (za cały okres)50 zł etto/godz. x 90 

godz.= 4 500,00 zł +23% = 5 535,00 zł brutto -Organizacja amatorskiej ligi Skrzata, Żaka 

i Orlika- cykl dla dzieci z 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. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 234/1343/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Informacja o przyznaniu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego 

dotacji celowej na realizację pilotażowego programu Ministerstwa Obrany Narodowej 

dla klas wojskowych. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik poinformowała Zarząd, że Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego został zakwalifikowany do drugiej edycji 

pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej wspierania szkół prowadzących 

klasy wojskowe. Naczelnik dodała, że środki w kwocie 45 000,00 zł, w tym wkład własny 

9 000,00 zł, zostaną przekazane jako dotacja celowa na zakup wyposażenia szkoleniowego 

oraz umundurowania dla 15 uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego. 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. 

Informacja o przyznaniu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. W. Sikorskiego dotacji 

celowej na realizację pilotażowego programu Ministerstwa Obrany Narodowej dla klas 

wojskowych została przyjęta. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2019 r. 

 Podinspektor w Wydziale OZK Katarzyna Safin przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, na czym polegają zmiany w nowelizowanej ustawie? Podinspektor 

Katarzyna Safin odpowiedziała, że główną zmianą wprowadzaną w ustawie jest nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji 
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osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących 

jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym 

rozwiązaniu problemu. Są to w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 

spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Starosta 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 234/1344/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r. 

  

Ad. 10. 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 234/1345/2018 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. 11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił 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 234/1346/2018 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r. 
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Ad. 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli 

o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 30. 000 zł.  

 Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek Dyrektora DPS im. J. Gawła w Stalowej Woli. 

Dyrektor w piśmie kierowanym do Zarządu Powiatu poinformował, że przewiduje mniejsze 

wykonanie dochodów niż założono w planie na 2018 r. w związku z tym zwraca się z prośbą 

o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 30 000, 00 zł na pokrycie najpilniejszych 

bieżących wydatków. Starosta 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 Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli o udzielenie 

wsparcia finansowego w kwocie 30. 000 zł został rozpatrzony pozytywnie. 

 

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 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 234/1347/2018 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 przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

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 234/1348/2018 w sprawie przekazania kierownikom 

jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych 

z realizacją przedsięwzięć. 
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Ad.15.  Przyjęcie protokołu nr 233/2018 z dnia 30 października 2018 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 233/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 233/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 16. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 17. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 234. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


