
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.49.2015.KS/28 

 

Protokół Nr 60/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 12 listopada 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1120, zakończenie o godz. 1320 

 

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, Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Stalowowolskiego Marek Ujda, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

Tomasz Brymora – Dyrektor PCPR; 

Piotr Śliwiński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli; 

Marta Nakielny – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia; 

Justyna Kokot- Pracownik w firmie For Eco; 

Justyna Koper-Kędra – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska;  

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

Pozarządowymi; 

Ewa Szewczyk – Inspektor ds. Oświaty; 

Cezary Drzymała – Kierownik Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody. 

Michał Kocik – Właściciel firmy  

  

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 
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1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 

kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych 

urzędów pracy. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli części wyposażenia, 

uzyskanego w związku z realizacją przez Powiat Stalowowolski projektu pn. „Wyposażenie 

Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” na potrzeby 

SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum – Stalowa Wola, 

stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia dla Piotra Żyjewskiego 

dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie projektu „Mobilność nauczycieli - transfer innowacji - europejska 

jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność 

kadry edukacji szkolnej. 

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

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

11. Wniosek Starosty Tarnogórskiego Józefa Burdziaka w sprawie realizacji wspólnego projektu 

dotyczącego podniesienia jakości usług administracyjnych.  

12. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczących ustanowienia herbu Powiatu. 

13. Wniosek Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie budżetu ze środków budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego.  

14. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 

2015 rok.  
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.  

16. Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przedstawienia projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023.  

17. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zatwierdzenie planu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na sezon zimowy 2015/2016.  

18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 05 listopada 2015 roku.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 60 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 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych 

urzędów pracy. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora omówił uchwałę. 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 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/308/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 
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przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”. 

Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska Justyna Koper-Kędra omówiła uchwałę. 

Pracownik firmy For Eco Justyna Kokot omówiła Program Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023, który 

stanowi załącznik do uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zwrócił się z pytaniem do 

Inspektor Justyny Koper-Kędry o ocenę w/w programu.  Inspektor Justyna Koper-Kędra 

wyraziła opinię, że jest on dobry, ponieważ określa cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, 

poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych a 

także środki niezbędne do osiągnięcia celów ważnych dla powiatu m.in. poprawy jakości 

powietrza czy ograniczenia hałasu. 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 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd podjął uchwałę Nr 60/309/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”. 

 

5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli części 

wyposażenia, uzyskanego w związku z realizacją przez Powiat Stalowowolski 

projektu pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

w KP PSP w Stalowej Woli” na potrzeby SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

 Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Marta Nakielny omówiła uchwałę 

ws. nieodpłatnego przekazania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Stalowej Woli części wyposażenia, uzyskanego w latach 2007-2008 w związku 
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z realizacją przez Powiat Stalowowolski projektu pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” na potrzeby SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj.: drukarki do drukowania kart 

wyjazdowych (podsystem alarmowania), terminalu informacyjnego DTI (podsystem 

alarmowania), manipulatora DWA (podsystem alarmowania), wyświetlacza DWA 105, 

Radiotelefonu przenośnego Motorola GP 360 z ładowarką – 6 szt oraz radiotelefonu 

przewoźnego Motorola GM 360 – 2 szt. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy ten sprzęt 

jest niezbędny i potrzebny Szpitalowi? Marta Nakielny odpowiedziała, że tak. Będzie on 

wykorzystywany głównie na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 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 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/310/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli części 

wyposażenia, uzyskanego w związku z realizacją przez Powiat Stalowowolski projektu 

pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej 

Woli” na potrzeby SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

 

6.  Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Marta Nakielny omówiła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli dla Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15, 37-450 

Stalowa Wola w okresie od 10.11.2015 r. do 15.03.2016 r. (30 godz. miesięcznie) w celu 

prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku 5-10 lat trenujących piłkę nożną. 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 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/311/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 
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7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali 

sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Marta Nakielny omówiła uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Katolickiego Klubu Sportowego Victoria, 

działającego przy Bazylice na okres do 30 listopada 2015 roku do 31 marca 2016 roku 

w wymiarze 12 godzin miesięcznie. 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 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/312/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum – Stalowa Wola, 

stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

 Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Marta Nakielny omówiła uchwałę 

ws. przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na działce o nr ew. 804 

obr. 3 Centrum – Stalowa Wola, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

Zgodnie z opinią Radcy prawnego przedmiotem sprzedaży może być sprzedaż łączna 

nieruchomości tj. nieruchomość zabudowana i nieruchomość lokalowa, jak i sprzedaż 

rozłączna tych nieruchomości. W razie sprzedaży oddzielnej, rozłącznej tych nieruchomości 

różnym właścicielom zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali powstała by wspólnota 

mieszkaniowa tworzona przez właścicieli lokali w budynku. Z uwagi na obciążenia 

nieruchomości lokalowej ograniczonym prawem rzeczowym, użytkowania na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli na czas nieokreślony, możliwość samodzielnej, 

rozłącznej sprzedaży tej nieruchomości jest ograniczona. Jedynym potencjalnym nabywcą 

może być użytkownik lokalu hydroforni – Spółdzielnia Mieszkaniowa, która i tak ma lokal 

w użytkowaniu na czas nieoznaczony. Przy rozłącznej sprzedaży nieruchomości, różnym 

właścicielom pojawią się dodatkowe koszty zarządu nieruchomością. Wydział IMP po 

zasięgnięciu opinii Radcy prawnego uważa, że nieruchomość należy sprzedaż łącznie. 

Ponieważ nie przewiduje się wykorzystania nieruchomości dla potrzeb Powiatu 
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uzasadnione jest zbycie nieruchomości. 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 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/313/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum – Stalowa Wola, 

stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

 

9. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia dla Piotra 

Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli oraz 

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Mobilność 

nauczycieli - transfer innowacji - europejska jakość kształcenia” w ramach Programu 

Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

 Inspektor ds. Oświaty Ewa Szewczyk omówiła uchwałę ws. udzielenia upoważnienia dla 

Dyrektora CEZ Piotra Żyjewskiego do zawarcia umowy z Tomaszem Stempek prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Języków Obcych „GLOSSA” z siedzibą w 

Krakowie, przy ul. Dietla 103 oraz o wyrażenie zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie projektu „Mobilność nauczycieli - transfer innowacji – 

europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność 

edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej na konkurs ogłoszony przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekty realizowane w ramach Akcji 1 Programu 

Erasmus+ mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji 

pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za 

granicą, takich jak job shadowing (obserwacja), kursy metodyczne oraz staże. 

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

  

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/314/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Piotra 

Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli oraz wyrażenia zgody 

na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Mobilność nauczycieli - transfer innowacji - 

europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, 

Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

  



8 
 

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

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

 Główny specjalista ds. Kultury, Zdrowia, Sportu, Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Lila Wojciak 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 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/315/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

  

11. Wniosek Starosty Tarnogórskiego Józefa Burdziaka w sprawie realizacji wspólnego 

projektu dotyczącego podniesienia jakości usług administracyjnych.  

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk przedstawił wniosek, w którym Starosta Tarnogórski 

zwraca się z propozycją wspólnego wystąpienia z  wnioskiem aplikacyjnym w konkursie 

ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji (planowany termin ogłoszenia 

konkursu to IV kwartał 2015 r.) w ramach działania 2. 18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11 i celu 4: Doskonalenie jakości oraz 

monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia 

działalności gospodarczej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Konkurs 

ukierunkowany jest na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających 

efektywność zarządzania usługami w obszarach: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie 

nieruchomościami. W ramach projektu oprócz rozwiązań technicznych wdrażanych 

w poszczególnych Urzędach planowane są szkolenia dla pracowników. 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 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Starosty Tarnogórskiego Józefa Burdziaka 

w sprawie realizacji wspólnego projektu dotyczącego podniesienia jakości usług 

administracyjnych.  
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12. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczących ustanowienia herbu Powiatu. 

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk omówił 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 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/316/2015 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczących ustanowienia herbu Powiatu. 

 

13. Wniosek Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie budżetu ze środków budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego.  

 Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek, iż w związku z możliwością pozyskania 

dodatkowych środków w kwocie ok. 30.000,00 zł z budżetu Wojewody na realizację 

niezbędnych remontów w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Dyrektor tej placówki 

zwraca się z prośbą o zwiększenie budżetu tej jednostki ze środków budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego w wysokości 6.000 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 

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

  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Domu Pomocy Społecznej o zwiększenie 

budżetu ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego o kwotę 6.000 zł. 

  

14. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 

2015 rok.  

 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. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/317/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok.  
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15. Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przedłożenia projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.  

 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. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/218/2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przedstawienia projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na 

lata 2016-2023. 

 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. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Zarząd podjął uchwałę Nr 60/319/2015 w sprawie przedstawienia projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023. 

 

17.  Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zatwierdzenie planu zimowego utrzymania 

dróg powiatowych na sezon zimowy 2015/2016.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Piotr Śliwiński przedstawił plan 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2015/2016. Zimowym 

utrzymaniem objęto drogi powiatowe w m. Stalowa Wola oraz na terenie gmin: Pysznica, 

Zaleszany, Bojanów, Radomyśl, Zaklików. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy 

zmieniły się kategorie utrzymania dróg? Dyrektor Piotr Śliwiński odpowiedział, że nic się 

nie zmieniło wszystko pozostało tak jak w roku ubiegłym. 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 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu zatwierdził zimowy plan utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 

2015/2016 uchwałą Nr 60/320/2015.  
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18. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 05 listopada 2015 r.  

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

z poprzedniego, 59 posiedzenia Zarządu Powiatu. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

W związku z decyzją podjętą na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu Starosta Janusz 

Zarzeczny poprosił Wykonawcę o wyjaśnienie przyczyn, przez które niemożliwe jest 

zrealizowanie zadania w ustalonym terminie. Wykonawca odpowiedział, że termin został 

przesunięty głównie z powodów niezależnych od niego tj. problemów ewidencyjnych oraz 

geodezyjnych, zaś termin przewidziany na zakończenie prac to 11 grudnia br. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, w jakim procencie deklaracja zakończenia ustalonego terminu jest 

prawdopodobna oraz o wcześniej wspomniane problemy geodezyjne. Wykonawca 

stwierdził, że na 98 % jest pewny ukończenia zadania w terminie. Natomiast problemy 

geodezyjne, jakie napotkał to głównie rozbieżności pomiędzy stanem ewidencyjnym 

a stanem geodezyjnym. Członek Zarządu Alfred Rzegocki zwrócił się do kierownika 

Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Cezarego Drzymały o to, aby kontrolował przebieg 

pracy oraz zdał sprawozdanie z postępu tych prac. Na tym dyskusje zakończono.  

 

Ad. 20. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 60 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

  

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


