
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.50.2015.KS/61 

 

Protokół Nr 56/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 22 października 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1155, zakończenie o godz. 1240 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny 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;  

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia; 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji; 

Piotr Żyjewski – Dyrektor CEZ. 

 

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 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Cellfast Sp. z.o.o. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla grup młodzieżowych sekcji piłki nożnej ZKS ,,Stal” 

Stalowa Wola. 

7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania umowy 

dzierżawy budynku technicznego DPS w Stalowej Woli.  
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8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie defibrylatora 

automatycznego AED. 

9. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” 

i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

10. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa 

dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Solidarności i ul. Ofiar 

Katynia w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych, jako wsparcia finansowego. 

11. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego 

przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja 

i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”. 

12. Wniosek Dyrektora CEZ w sprawie przyznania godzin na zajęcia z języka niemieckiego 

zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w roku szkolnym 2015/2016 w związku 

z przygotowaniem dodatkowych informacji.  

13. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok. 

14. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

15. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

16. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2015-2023. 

17. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na 27 października 2015 r. o godz. 1530.   

18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2015 roku.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  
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Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 56 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 przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na 

zakup wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli tj. dwóch 

tablic ścieralnych, laminatora, bindownicy i maszyny do szycia. Łączny koszt zakupu w/w 

wyposażenia to 4 400 zł. 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.  

 

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla Cellfast Sp. z.o.o. 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę. Starosta 

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

uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/279/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 
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Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Komendy Powiatowej 

Policji w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę. Starosta 

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

uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/280/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla grup młodzieżowych sekcji piłki 

nożnej ZKS ,,Stal” Stalowa Wola. 

  

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

wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w CEZ. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 

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

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/281/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.  

 

Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania 

umowy dzierżawy budynku technicznego DPS w Stalowej Woli.  

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

wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania umowy dzierżawy budynku technicznego 

DPS w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/282/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

okresu trwania umowy dzierżawy budynku technicznego DPS w Stalowej Woli.  
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Ad. 8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

defibrylatora automatycznego AED. 

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

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie defibrylatora automatycznego AED dla 

Stowarzyszenia Grupa Inicjatyw Twórczych defibrylatora automatycznego AED. Starosta 

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

uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/283/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przekazanie defibrylatora automatycznego AED o numerze 

inwentarzowym SP-011-802-1. 

 

Ad. 9. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej 

w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

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

przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do 

wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na 

realizację projektu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/284/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej 

Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 
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Ad. 10. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych 

w rejonie ul. Solidarności i ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” i zabezpieczenia 

środków finansowych, jako wsparcia finansowego. 

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

przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do 

wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Poprawa dostępności 

komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Solidarności i ul. Ofiar Katynia 

w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych, jako wsparcia finansowego. 

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

do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/285/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w rejonie 

ul. Solidarności i ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych, 

jako wsparcia finansowego. 

 

Ad. 11. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą 

Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji 

rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła uchwałę Zarządu w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie 

porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania 

z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2016 roku”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

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

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/286/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą 
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Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej 

pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”. 

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora CEZ w sprawie przyznania godzin na zajęcia z języka 

niemieckiego zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w roku szkolnym 

2015/2016 w związku z przygotowaniem dodatkowych informacji.  

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik ponownie przedstawiła wniosek Dyrektora 

CEZ uzupełniony o dodatkowe informacje. Dyrektor Piotr Żyjewski dodał, że zasadnym 

jest, aby to germanista z CEZ był nauczycielem prowadzącym zajęcia, gdyż dzięki temu 

uczniowie chętniej będą w nich uczestniczyć niż gdyby miał to robić nauczyciel z innej 

szkoły. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poparł wypowiedź Dyrektora CEZ 

i stwierdził, że uczeń zawsze chętniej pójdzie za „swoim” nauczycielem.  Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Kulpa zwróciła się do Dyrektora CEZ z pytaniem czy nie można byłoby pomyśleć 

o innej formie wynagrodzenia np. o wyższym dodatku motywacyjnym czy nagrodzie 

rocznej, ponieważ na dzień 30 września 2015 r. do tej szkoły dokładane są ogromne 

pieniądze tj. 2 mln 681 tys. 73 zł ponad subwencję oświatową. Dyrektor stwierdził, że na 

pewno weźmie to pod uwagę. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, że w związku z tak 

dużym deficytem należy ograniczyć wydatki przynajmniej do końca roku 2015.  Na tym 

dyskusję zakończono. 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 4 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu podjął negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora CEZ w sprawie przyznania 

godzin na zajęcia z języka niemieckiego zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej do 

końca roku 2015 z powodu braku środków finansowych. 

 

Ad.13. 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.  
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/287/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok. 

  

Ad. 14. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w  sprawie udzielania pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 

4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

 Podjęto uchwałę Nr 56/288/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w  sprawie udzielania pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Ad. 15. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 

rok. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła Uchwałę 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 przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących nie było. 

  

 Podjęto uchwałę Nr 56/289/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

 

Ad. 16. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła Uchwałę Zarządu w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 
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 Podjęto uchwałę Nr 56/290/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

 

Ad. 17.Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na 27 października 2015 r. o godz. 1530.   

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do terminu sesji. 

Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Ad. 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 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. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

Brak.  

 

Ad. 20. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 56 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin   

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


