
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.48.2015.KS/29 

Protokół Nr 54/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 08 października 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1110, zakończenie o godz. 1310 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Alfred Rzegocki, 

Andrzej Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, Naczelnik Wydziału Promocji, 

Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

Tomasz Brymora – Dyrektor PCPR 

Lila Wojciak – Główny specjalista ds. Kultury, Zdrowia, Sportu, Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi; 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji; 

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia; 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie bufetu szkolnego 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w Bursie 

Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.  

7. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej – Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli – wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 9 października do 18 

grudnia 2015 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na 
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sfinansowanie jego realizacji, w trybie i na zasadach art. 19a ustawy  

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

8. Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe uroczystości jubileuszu 50-lecia. 

9. Informacja o sytuacji finansowej Szpitala za 8 miesięcy 2015 roku oraz spłacie kredytów 

poręczonych przez powiat. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 

rok. 

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 01 października 2015 roku.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 54 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

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

porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

porządku obrad głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było. Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3.  Wniosek PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli.  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora omówił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup 3 drukarek oraz komputera z aktualnym 

oprogramowaniem w łącznej wysokości 13 490, 00 zł. Dyrektor zaznaczył, że kwota ta obejmuje 

plan WTZ przy MOPS w Stalowej Woli na 2015 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 4 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli. 
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Ad. 4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie bufetu szkolnego 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie bufetu szkolnego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli dla „Ekspres Bistro” s.c. Adam i Zofia Bogacz, w celu prowadzenia działalności 

gastronomicznej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś 

uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

pozytywnym rozpatrzeniem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 54/273/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie bufetu 

szkolnego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród Starosty za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski. 

 W trakcie omawiania uchwały do grona Członków Zarządu dołączył Wicestarosta Mariusz 

Sołtys. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował zmiany do załącznika uchwały. W porozumieniu z Członkami Zarządu oraz 

zapoznaniu się z materiałami postanowiono, że nagroda Starosty zostanie przyznana Pani Ewie 

Pradze, Panu Mirosławowi Barszczowi oraz Pani Marii Grondalskiej w miejsce Pana Jana 

Maziarza, Pani Urszuli Adacha oraz Pana Krzysztofa Momota. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem uchwały głosowało 

4 Członków Zarządu, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciw nie było. 

  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 54/274/2015 w sprawie przyznania nagród Starosty za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i  placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad.6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława 

Sikorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za zakwaterowanie 

w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej 

Woli.  

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
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zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. Zgodnie z  Uchwałą Zarządu 

Nr 201/1163/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. nie przewiduje się zwolnienia z opłat za 

zakwaterowanie osób niebędących wychowankami bursy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za negatywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

 Negatywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. Gen. Władysława Sikorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za 

zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli.  

 

Ad. 7. Wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej – Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli – wykonania zadania publicznego dla Powiatu 

Stalowowolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 9 października do 

18 grudnia 2015 roku, 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.  

  Główny Specjalista ds. Kultury, Zdrowia, Sportu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Lila Wojciak omówiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Radny Andrzej Gargaś zwrócił się z pytaniem do 

Pani Lili Wojciak, czy jest możliwość współpracy z poszczególnymi klubami sportowymi 

z uwagi na to, że terminy wielu imprez sportowych nakładają się a wspólny harmonogram 

mógłby przynieść wiele korzyści. Pani Lila Wojciak stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, 

ponieważ to stowarzyszenie organizuje zawody i wnioskuje o powierzenie tego zadania 

a terminy są planowane odgórnie i przychodzą wraz z kalendarzem imprez. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy są jakieś inne uwagi i pytania. Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Pozytywnie rozpatrzono wniosek w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej – 

Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Stalowej Woli – wykonania zadania 

publicznego dla Powiatu Stalowowolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 9 

października do 18 grudnia 2015 roku, 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.  
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Ad.8 Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe uroczystości jubileuszu 50-lecia.  

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Proponowana kwota dofinansowania tego 

przedsięwzięcia to 500 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy są jakieś uwagi i pytania. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej 

Woli o wsparcie finansowe uroczystości jubileuszu 50-lecia w wysokości 500 zł.  

 

Ad.9. Informacja o sytuacji finansowej Szpitala za 8 miesięcy 2015 roku oraz spłacie kredytów 

poręczonych przez powiat. 

 W trakcie omawiania punktu 9. wyszedł Radny Alfred Rzegocki.  

 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sytuację finansową Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli za 8 miesięcy 2015 r. oraz o spłacie kredytów poręczonych 

przez powiat. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi 

lub pytania. Uwag i pytań nie zgłoszono. Zarząd przyjął informację.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informację o sytuacji finansowej Szpitala za 8 miesięcy 2015 roku oraz 

o spłacie kredytów poręczonych przez powiat. 

 

Ad.10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 

2015 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę Zarządu w sprawie zmian w budżecie 

powiatu stalowowolskiego na 2015 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem uchwały głosowało 4 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 54/275/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok. 

 

Ad. 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 01 października 2015 roku. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do protokołu 

z poprzednich obrad. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 
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Za przyjęciem protokołu głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła plany 

o zagospodarowaniu przestrzeni przy ZS Nr 6 Specjalnych. W bieżącym roku została 

opracowana dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem. 

W roku 2016 Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie placu zabaw ze środków PFRON. 

Po wykonaniu prac związanych z budową placu zabaw zostanie mała część trawnika, który 

powinien zostać wykorzystany na potrzeby uczniów szkoły (spędzanie czasu w okresie 

wiosenno-letnim). Dlatego też, Wydział IMP negatywnie opiniuje pomysł dotyczący 

wydzierżawienia części działki zajmowanej przez ZS Nr 6 Specjalnych na potrzeby parkingu 

miejskiego. Na tym dyskusję zakończono.  

  

Ad. 13. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 54 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin   

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


