
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.49.2015.KS/28 

 

Protokół Nr 62/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1130, zakończenie o godz. 1220 

 

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, Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Stalowowolskiego Tadeusz Samołyk, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

Katarzyna Wieprzęć – Kierownik Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego; 

Krzysztof Żminda – Naczelnik Wydziału Kominukacji i Transportu. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli o zawarciu 

umowy na wynajęcie sali gimnastycznej dla osoby prywatnej.  

4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

6. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego w Stalowej Woli 

o objęcie patronatem honorowym i ufundowanie pierwszej nagrody dla solisty 

w „V Powiatowym Konkursie: Kolędowanie po niemiecku”. 

7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze 

stosowaniem specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży.  

8. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok. 
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9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada oraz 18 listopada 

2015 roku.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 62 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. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli 

o zawarciu umowy na wynajęcie sali gimnastycznej dla osoby prywatnej. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli zawiadamia Zarządu Powiatu 

o zawarciu umowy na wynajęcie sali gimnastycznej (boiska do siatkówki) dla osoby 

prywatnej w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. Zajęcia będą prowadzone 

w terminie 20.11.2015 r. - 30.06.2016 r. Odpłatność za wynajęcie będzie wynosić 300 zł 

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

uwagi lub pytania.  Uwag i pytań nie zgłoszono.  

  

 Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora ZSO w Stalowej Woli o zawarciu umowy na 

wynajęcie sali gimnastycznej dla osoby prywatnej w terminie 20.11.2015 r. - 30.06.2016 r. 

Odpłatność za wynajęcie - 300 zł miesięcznie. 

 

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie hali sportowej dla Akademii 

Piłkarskiej w Stalowej Woli na okres od 16.11.2015 r. do 28.02.2016 r. (34 godz. 

miesięcznie) w celu prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku 4-10 lat trenujących piłkę nożną. 

Zajęcia byłyby prowadzone pod opieką trenerów Akademii Piłkarskiej. Odpłatność za 

wynajęcie będzie wynosić 1000 zł miesięcznie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 
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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 62/324/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli na okres od 16.11.2015 r. 

do 28.02.2016 r. Odpłatność za wynajęcie - 1000 zł miesięcznie. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego 

zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

  Kierownik Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego Katarzyna Wieprzęć omówiła 

uchwałę. Wicestarosta Mariusz Sołtys zwrócił się z pytaniem do Kierownik Referatu o to 

jak należy rozumieć rozbieżności pomiędzy przepisami prawa krajowego a unijnego, 

ponieważ w świetle prawa krajowego jesteśmy właścicielami PKS, zaś w przepisach prawa 

unijnego nie jest to nasz podmiot wewnętrzny. Kierownik referatu odpowiedziała, że 

ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, w przypadku, gdy umowa w zakresie 

transportu autobusowego lub tramwajowego nie przyjmie znamion koncesji, przewiduje 

stosowanie dyrektyw unijnych. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jakie byłyby 

konsekwencje niespełnienia przez PKS kryteriów podmiotu wewnętrznego. Kierownik 

odpowiedziała, że skutkowałoby to wstrzymaniem wypłacanych dotacji z tytułu 

stosowanych ulg. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował żeby nawiązać współpracę 

z powiatami, które mają podobny problem, aby móc poszerzać swoją wiedzę w tej kwestii. 

Mariusz Sołtys stwierdził, że warto tym tematem zainteresować Polską Izbę Gospodarczą 

Transportu Samochodowego i Spedycji oraz pomyśleć zorganizowaniu sympozjum bądź 

szkolenia, aby wszystkie powiaty mające podobne wątpliwości działały na takich samych 

zasadach. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Krzysztof Żminda stwierdził, że 

dużym problemem jest brak orzecznictwa sądowego. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zaproponował, aby podjąć uchwałę w sprawie uznania PKS-u, jako podmiotu 

wewnętrznego Powiatu Stalowowolskiego. 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 Powiau podjął uchwałę w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze 

bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
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zbiorowego oraz zobowiązał Kierownik Referatu do opracowania uchwały ws. uznania PKS, 

jako podmiotu wewnętrznego Powiatu. 

 

Ad. 6. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego w Stalowej 

Woli o objęcie patronatem honorowym i ufundowanie pierwszej nagrody dla solisty 

w „V Powiatowym Konkursie: Kolędowanie po niemiecku”. 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk przedstawił wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego w Stalowej Woli o objęcie patronatem honorowym 

i ufundowanie pierwszej nagrody dla solisty w „V Powiatowym Konkursie: Kolędowanie po 

niemiecku”. Proponowana nagroda to bon w wysokości 150 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. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. gen. W. Sikorskiego w Stalowej Woli o objęcie patronatem honorowym i ufundowanie 

pierwszej nagrody dla solisty w „V Powiatowym Konkursie: Kolędowanie po niemiecku” 

w postaci bonu podarunkowego na kwotę 150 zł.  

 

Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania 

związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży.  

  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 przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/326/2015 w sprawie ustalenia kryteriów podziału 

wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży. 

 

Ad. 8. Uchwała Zarządu 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 
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zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/327/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok.  

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada oraz 18 

listopada 2015 r.  

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

z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokoły zostały przyjęte. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski. 

Brak.  

 

Ad. 11. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 62 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

  

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


