
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.49.2015.KS/28 

 

Protokół Nr 61/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 18 listopada 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1500, zakończenie o godz. 1525 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu: Andrzej 

Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Uchwała Zarządu ws. przyjęcia projektu stanowiska Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie poparcia wystąpienia Rady Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału 

Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jest 

sprzeczny z przepisami Konstytucji. 

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2015-2023. 

6. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji w dniu 24 listopada 2015 r. punktów: 

a) Projekt stanowiska Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia 

Rady Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 

o stwierdzenie, że art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych 

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami 

Konstytucji. 

b) Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 



 
 

c) Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

7. Wolne wnioski 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 61 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 Uchwała Zarządu ws. przyjęcia projektu stanowiska Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia Rady Powiatu 

Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że 

art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami Konstytucji. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń omówiła projekt stanowiska. 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 61/321/2015 ws. przyjęcia projektu stanowiska Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia Rady Powiatu 

Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 32 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 

ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami Konstytucji. 

  



 
 

Ad. 4. 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. 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 61/322/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego 

na 2015 rok. 

 

Ad. 5. 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 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 61/323/2015 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

 

Ad. 6. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji w dniu 24 listopada 2015 r. 

punktów:  

a) Projekt stanowiska Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia 

Rady Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 

o stwierdzenie, że art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych 

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami 

Konstytucji. 

b) Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

c) Projekt 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 wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

w dniu 24 listopada 2015 r. punktów:  

a) Projekt stanowiska Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia 

Rady Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 

o stwierdzenie, że art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych 

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami 

Konstytucji. 

b) Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

c) Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski. 

Brak. 

 

Ad. 8. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 61 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


