
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 

 

Protokół Nr 66/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 03 grudnia 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 810, zakończenie o godz. 915 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

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

Rzegocki oraz Andrzej Gargaś. 

 

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.  

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” o wyrażenie zgody na 

zakup lub wymianę wyposażenia w/w placówki.  

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej 

oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Stalowowolskiego położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum Stalowa Wola 

przeznaczonych do sprzedaży. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchennych 

w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli 



 
 

7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części powierzchni I piętra 

Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w 

Stalowej Woli. 

8. Wnioski dyrektorów szkół: ZSO, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, CEZ i ZS 6 o udzielenie wsparcia 

finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”. 

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

10. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada oraz 30 listopada 

2015 roku.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 66 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 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” o wyrażenie 

zgody na zakup lub wymianę wyposażenia w/w placówki.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” o wyrażenie zgody na zakup lub wymianę wyposażenia w/w 

placówki tj. biurka szt.1, regału szt. 2, szafy szt. 1, stołu szt. 2, czajnika elektrycznego szt. 1 

na łączną kwotę 2220,22 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 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego 

dodatkowe wyposażenie tj. biurko szt.1, regał szt. 2, szafa szt. 1, stół szt. 2, czajnik elektryczny 

szt. 1 na łączną kwotę 2220,22 zł. 



 
 

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji 

przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego położonych na działce 

o nr ew. 804 obr. 3 Centrum Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży. 

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

Janusz Zarzeczny zapytał, na jaką kwotę została wyceniona ta nieruchomość. Naczelnik 

odpowiedziała, że łączna wartość nieruchomości została wyceniona przez rzeczoznawcę na 

kwotę 672 000 zł. Radny Alfred Rzegocki zapytał, ile wynosi cena za m2. Naczelnik 

odpowiedziała, że cena za m2 wynosi 1 300 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

Członków Zarządu o propozycję ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym. 

Wspólnie i w porozumieniu ustalono cenę na wywoławczą na kwotę 1 100 000 zł. Starosta 

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

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 66/336/2015 w sprawie ustalenia formy, ceny 

wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego położonych na działce 

o nr ew. 804 obr. 3 Centrum Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży. Cena wywoławczą 

nieruchomości ustalono na kwotę 1 100 000 zł netto.  

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń 

kuchennych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli. 

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

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy 

Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli o łącznej powierzchni 478,34 m2 firmie 

PRZYTULNA s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta, na okres 24-miesięcy tj. od dnia 

01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz nieodpłatne użyczenie w okresie obowiązywania 

umowy sprzętu stanowiącego wyposażenie w/w pomieszczeń. Dochód uzyskany z najmu 

to 2 487, 36 zł miesięcznie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają jakieś uwagi lub pytania 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 66/337/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła 



 
 

w Stalowej Woli firmie PRZYTULNA s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta, na okres 24-

miesięcy tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz nieodpłatne użyczenie w okresie 

obowiązywania umowy sprzętu stanowiącego wyposażenie w/w pomieszczeń. Dochód 

uzyskany z najmu to 2 487, 36 zł miesięcznie. 

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków 

trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

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

wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

Środki trwałe to m.in. kamery, telewizory, sprzęt elektroniczny, meble czy urządzenia 

wykorzystywane do szkolenia praktycznego. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania 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 66/338/2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli m.in. kamer, telewizorów, 

sprzętu elektronicznego, czy urządzeń wykorzystywanych do szkolenia praktycznego.  

 

Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

powierzchni I piętra Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

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

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części powierzchni I piętra Pawilonu Diagnostyczno 

– Zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 

okres do 15 lat firmie zewnętrznej, będącej podmiotem leczniczym. Firma ta zostanie 

wyłoniona w trybie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenie usług 

medycznych.  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 66/339/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części powierzchni I piętra Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w SP 

ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na okres do 15 lat firmie 

zewnętrznej będącej podmiotem leczniczym.   

 

Ad. 8. Wnioski dyrektorów szkół: ZSO, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, CEZ i ZS 6 o udzielenie wsparcia 

finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

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

czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania 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 pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia 

finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wdrażanego przez 

MEN. Wielkość przyznanych środków wyniesie 4 000 zł dla ZS 6 i po 12 000 zł pozostałym 

szkołom.  

 

Ad. 9. 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 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 66/340/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok. 

 

Ad. 10. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada oraz 30 

listopada 2015 roku.  

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. 11. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła analizę wykonania art. 30 Karty Nauczyciela 

za okres od I-XII 2015 r. Na podstawie informacji przesłanych przez jednostki stwierdzono, że 

średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i placówkach osiągnęło wymaganą wielkość dla 

nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz dyplomowanych. W związku z powyższym Zarząd 

Powiatu zlecił dokonanie wypłaty w grudniu 2015 roku wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i inne dodatki wynikające ze stosunku pracy 

zrealizowane w miesiącu grudniu 2015 roku tylko dla nauczycieli mianowanych. Starosta 

Janusz Zarzeczny przedstawił również wniosek Stalowowolskiego Stowarzyszenia „Dobro 

Powraca” o wsparcie finansowe stalowowolskiej Wigilii i przekazanie tych środków na 

przygotowanie dań wigilijnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie na ten cel kwoty 

1 500 zł. Na tym dyskusję zakończono.  

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 66 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


