
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.49.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 235/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 14 listopada 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.45 zakończenie o godz. 12.55 

 

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: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Michał Czubrat, Karol Wołoszyn, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na zakup kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym oraz żelazka.  

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

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, zgodnie z załącznikiem. 

5. Opinia dotycząca zastosowania preferencyjnej ceny wynajmu hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

6. Zawiadomienie o zamiarze oddania w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

7. Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej 

Woli o dofinansowanie transportu dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Dzień Otwarty ww. 

Wydziału. 
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8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2019 rok. 

9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019-2033. 

10. Przyjęcie protokołu nr 234/2018 z dnia 11 października 2018 r. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 235. 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 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym 

oraz żelazka.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

MOPS o wyrażenie zgody na zakup kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym 

oraz żelazka za łączną kwotę 960 zł brutto. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

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

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

- Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, 

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w dniu 01.12.2018 r. (4 godziny), w celu 

przeprowadzenia turnieju piłki nożnej dla członków MOZ NSZZ „Solidarność” HSW. 

Jednorazowa odpłatność w wysokości 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) tj. 50,00 zł netto 

za godzinę oraz  

- Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola 

w terminie od 12.11.2018r. do 31.03.2019 r. (145,5 godz. przez cały okres umowy), w celu 

organizacji ćwiczeń i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Odpłatność w wysokości 

1 455,00 zł netto (1 789,65 zł brutto) za cały okres umowy (tj. 10,00 zł za godzinę).  

Naczelnik powiedziała, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 137/744/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. 

oraz Uchwały zmieniającej powyższą Uchwałę Nr 164/943/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., 

dopuszcza się zastosowanie stawek niższych niż określone w §2 w przypadku gdy sala 

gimnastyczna przeznaczona jest na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a uczestnicy zajęć nie ponoszą odpłatności z tytułu udziału w zajęciach. Minimalna 

stawka czynszu netto za godzinę wynosi 10 zł.  

 

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Stalowa Wola” przedłożyło Panu Dyrektorowi ZSP nr 

3 oświadczenie o nieodpłatnym realizowaniu ćwiczeń i zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży, zgodnie z zapisami w statucie Stowarzyszenia. Od rodziców dzieci 

uczestniczących w zajęciach pozyskano informację, że Stowarzyszenie pobiera opłaty 

za zajęcia. Mając na uwadze, że hala sportowa w trakcie zajęć w wyniku intensywnej 

eksploatacji ulega zużyciu, wynajmowanie tego obiektu po preferencyjnej cenie nie jest 

korzystne dla finansów szkoły. Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej w ZSP 

Nr 3 za cały okres umowy, przy stawce 50,00 zł za godzinę wynosiłaby 7 275,00 zł netto, 

natomiast przy preferencyjnej stawce 10,00 zł netto, odpłatność za cały okres umowy 

będzie wynosić 1 455,00 zł netto. Natomiast przychód z wynajmu dla ZSP Nr 3, ZSP Nr 

1 oraz ZSO przy stawce 50 zł/godz. wyniósłby ponad 15 tys. zł. zaś w przypadku wynajmu 

za kwotę 10 zł/godz. byłby to kwota 5 razy mniejsza.  

 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy jesteśmy w stanie realnie wyliczyć koszty 

utrzymania wynajęcia sali? Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach odpowiedziała, że w roku 

ubiegłym została przygotowana taka analiza, jednak na chwilę obecną nie ma przy sobie tej 

informacji. Naczelnik dodała, że głównymi kosztami, jakie ponosi szkoła są m.in. światło, 
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dozorca, sprzątanie, woda plus zużycie parkietu. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

czy kwota 50 zł/godz. w pełni zabezpiecza koszty utrzymania? Naczelnik odpowiedziała, że 

tak.  

 

Na salę obrad zaproszono Pana Karola Wołoszyna oraz Michała Czubata.  

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił zaproszonym gościom cel spotkania, którym jest 

wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wynajęcia sali gimnastycznych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Starosta powiedział, że posiada informację 

o tym, iż pobierają od rodziców opłaty za udział dzieci w zajęciach, natomiast 

w dokumentach przedłożonych dyrektorom szkół składają oświadczenie o tym, iż takie 

opłaty nie są pobierane i zajęcia odbywają się bezpłatnie. W związku z powyższym starosta 

zwrócił się z pytaniem do Pana Karola Wołoszyna o wyjaśnienie, tej sytuacji. Pan Karol 

Wołoszyn odpowiedział, że zajęcia, które odbywają się na salach w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski odbywają się nieodpłatnie – rodzice nie 

ponoszą odpłatności za zajęcia a pobierane są jedynie comiesięczne składki członkowskie. 

Radny Andrzej Gargaś zapytał, ile wynosi składka członkowska? Pan Karol Wołoszyn 

odpowiedział, że 70 zł miesięcznie. Kwota ta przeznaczana jest na 4 drużyny, które grają 

w Lidze Podkarpackiej. Naczelnik Wydziału Alicja Mach powiedziała, że posiada 

informację od rodziców o tym, iż w przypadku, gdy w zajęciach uczestniczy jedno dziecko 

pobierana jest składa w wysokości 75 zł, natomiast w przypadku rodzeństwa kwota ta 

wynosi 100 zł. Pan Karol Wołoszyn odpowiedział, że to jest również składka członkowska. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że my chcemy wspierać dzieci i nie 

mamy nic przeciwko wynajmowaniu sal, jednak ponosimy duże koszty, szczególnie te 

związane z renowacją parkietu. Radny Andrzej Gargaś zapytał, ile dzieci trenuje 

w Akademii? Pan Karol Wołoszyn odpowiedział, że 200 dzieci. Z założenia trenujemy 

dzieci do tz. „trampkarza”, czyli 14 roku życia, później taki zawodnik przekazywany jest 

do S.A. Stal Stalowa Wola. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że każda działalność 

szkoleniowa powinna się kończyć przekazaniem do Spółki. Pan Michał Czubat dodał, 

że zawodnicy trenujący w Akademii osiągają bardzo dobre wyniki na tle ogólnopolskim. 

Radny Andrzej Gargaś zapytał, z jakich źródeł dofinansowywana jest Akademia? Pan Karol 

Wołoszyn odpowiedział, że Akademia pozyskuje jedynie pieniądze ze składek 

członkowskich wpłacanych przez rodziców oraz z dotacji przyznanej przez Gminę Stalowa 

Wola. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, w jakiej wysokości przyznawana jest ta dotacja 

i ilu trenerów zatrudnia Akademia? Pan Karol Wołoszyn odpowiedział, że przyznawana 

jest dotacja w wysokości 30 tys. zł rocznie a zatrudnianych jest 8 trenerów. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, na co przeznaczana jest opłata członkowska? Pan Karol Wołoszyn 
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odpowiedział, że na ligę, czyli np. sędziów, transport czy opiekę medyczną. Wicestarosta 

zapytał czy w całości ta kwota przeznaczana jest na ligę? Pan Karol Wołoszyn odpowiedział, 

że tak. Wicestarosta celem wyjaśnienia zapytał, czy trenerzy pracują społecznie? Pan Karol 

Wołoszyn odpowiedział, że tak. Wicestarosta zapytał, czy z osobami pracującymi 

społecznie podpisane są umowy o wolontariat? Pan Karol Wołoszyn odpowiedział, 

że część umów to umowy zlecenia, które pokrywane są z dotacji przyznanej przez Gminę 

Stalowa Wola, zaś Pan Michał Czubat dodał, że 2 trenerów jest na umowie zlecenia 

a pozostałych 6 pracuje społecznie. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach zapytała, jakim 

tytułem rodzice dokonują przelewu na konto? Pan Michał Czubat odpowiedział, 

że tytułem: „Opłata członkowska”. Przy czym dodał, że jest ona dobrowolna i w przypadku 

nie uiszczenia tej opłaty dziecko nie będzie uczestniczyło w lidze.  

Starosta Janusz Zarzeczny podziękował trenerom za przybycie.  

Starosta powiedział, że w jego ocenie pobieranie przez Akademię Piłkarską opłat 

od rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach jest nie jest do końca jasne, dlatego nie 

wyraził zgody na zastosowanie preferencyjnej stawki w wysokości 10 zł/godz. Starosta 

zaproponował stawkę 25 zł/godz. we wszystkich szkołach, gdzie wynajmowane są sale 

przez Akademię Piłkarską. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego rozwiązania? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 235/1350/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli wraz ze zmianą 

dotyczącą kwoty wynajmu przez Akademię Piłkarską w wysokości 25 zł/godz.  

 

Ad. 5. Opinia dotycząca zastosowania preferencyjnej ceny wynajmu hali sportowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Starosta Janusz Zarzeczny nie wyraził zgody na zastosowanie preferencyjnej ceny 

wynajmu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli i podobnie 

jak w poprzednim punkcie zalecił zastosowanie stawki 25 zł/godz. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego rozwiązania? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

Ad. 6. Zawiadomienie o zamiarze oddania w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 
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Starosta Janusz Zarzeczny nie wyraził zgody na zastosowanie preferencyjnej ceny 

wynajmu hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli 

i podobnie jak w poprzednim punkcie zalecił zastosowanie stawki 25 zł/godz. Starosta 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego rozwiązania? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

Ad. 7. Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli o dofinansowanie transportu dla młodzieży ponadgimnazjalnej 

na Dzień Otwarty ww. Wydziału. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Wydziału Mechaniczno – 

Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli o dofinansowanie transportu 

dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Dzień Otwarty ww. Wydziału. Naczelnik powiedział, 

że Zarząd Powiatu Stalowowolskiego w tym roku decyzją z dnia 12 kwietnia udzielił 

dofinansowania do transportu na Dzień Otwarty Wydziału Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli w kwocie 1250 zł brutto. Dzień otwarty odbył się 17 kwietnia 2018 roku 

i środki na ten cel zostały wykorzystane. Ze względu na fakt, że Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego w tym roku już wsparł finansowo ww. inicjatywę oraz ze względu 

na brak zabezpieczonych środków na ten cel w budżecie Powiatu Stalowowolskiego 

naczelnik zaproponował wniosek rozpatrzyć negatywnie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za negatywnym rozpatrzeniem 

wniosku. 

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

 Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej został 

rozpatrzony negatywnie. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 235/1351/2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok. 
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Ad. 9. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019-2033. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 235/1352/2018 w sprawie przedstawienia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2019-2033. 

 

Ad.10.  Przyjęcie protokołu nr 234/2018 z dnia 08 listopada 2018 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 234/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 234/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 11. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 235. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


