
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.62.2015.KS/40 

 

Protokół Nr 68/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 17 grudnia 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1235, zakończenie o godz. 1340 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

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

Rzegocki, Marek Tyza oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

 

Zaproszone Osoby:  

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja PCPR w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 

a) w sprawie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla kobiet psychicznie chorych na 

76 miejsc.  

b) w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych dla 3 wychowanków, którzy opuścili placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą.  

c) w sprawie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego tj. Domu 

Dziecka pn. „Ochronka” dla 30 wychowanków. 

d) w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.  

4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki o nr ewid. 64/11 obr. 

3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego. 

5. Uchwała Zarządu w w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie użyczenia 

warsztatów szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej 

Woli. 



 
 

6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dźwignika na rzecz Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Stalowej Woli. 

7. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Barbary Nabrzeskiej 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

8. Wniosek w sprawie podjęcia uchwał:  

a)  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Złoty za Długoletnią 

Służbę” Panu Włodzimierzowi Smutkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

b)   w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za Długoletnią 

Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli. 

c)  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za Długoletnią 

Służbę” Panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. 

9. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 38/189/2015 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu 

ds. opracowania programu rozwoju Powiatu Stalowowolskiego 

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

11. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu 

Stalowowolskiego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu uchwały 

budżetowej na 2016 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 oraz 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Stalowowolskiego w roku 2016.  

12. Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego 

na 2016 rok przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/318/2015 z 12 listopada 2015 r. oraz 

projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023 

przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/319/2015 z 12 listopada 2015 r.  

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

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym 

szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, 

szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 

tych dotacji.  

14. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji w dniu 21 grudnia 2015 roku projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania 

dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół 



 
 

publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.  

15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2015 roku.  

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 68 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. Informacja PCPR w sprawie rostrzygnięcia konkursu: 

a) w sprawie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla kobiet psychicznie 

chorych na 76 miejsc.  

b) w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych dla 3 wychowanków, którzy opuścili 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą.  

c) w sprawie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 

tj. Domu Dziecka pn. „Ochronka” dla 30 wychowanków. 

d) w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wyniki konkursu: 

a) w sprawie zadania polegającego na prowadzaniu Domu Pomocy Społecznej na 76 miejsc 

dla kobiet psychicznie chorych. Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez 

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z Grodziska Mazowieckiego, które prowadzi DPS 

w Irenie. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2020. Kwota 

przyznanej dotacji - 1. 137.120,00 zł. 

b) w sprawie zadania polegającego na powadzeniu mieszkań chronionych dla pełnoletnich 

wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała ofertę złożoną przez Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. 



 
 

Brata Alberta, które prowadzi Mieszkania Chronione. Zadanie realizowane będzie 

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Kwota przyznanej dotacji - 13.400,00 zł. 

c) w sprawie zadania polegającego na prowadzaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Koło Stalowowolskie 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które prowadzi Dom Dziecka pn. „Ochronka”. 

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2020 r. Kwota przyznanej 

dotacji na rok 2016 - 1.666.000,00 zł. 

d) w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na rok 2016. Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w ramach, którego działa 

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Zadanie realizowane będzie 

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Kwota przyznanej dotacji – 12.000,00 zł.  

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

pytania do przedstawionej informacji. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. Za przyjęciem informacji głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było 

 

Zarząd Powiatu przyjął informację PCPR w sprawie rozstrzygnięcia konkursów: 

a) w sprawie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla kobiet psychicznie chorych 

na 76 miejsc.  

b) w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych dla 3 wychowanków, którzy opuścili 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą.  

c) w sprawie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 

tj. Domu Dziecka pn. „Ochronka” dla 30 wychowanków. 

d) w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działki o nr ewid. 64/11 

obr. 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego. 

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

wyrażenia zgody na wejście w teren działki o nr ewid. 64/11 obr. 3 – Centrum Stalowa Wola 

w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego. 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 68/346/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wejście 

w teren działki o nr ewid. 64/11 obr. 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy przyłącza 

telekomunikacyjnego. 

 

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie użyczenia 

warsztatów szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Stalowej Woli. 

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

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie użyczenia warsztatów szkolnych 

znajdujących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 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 podjęciem uchwały głosowało 

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/347/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

zmian w umowie użyczenia warsztatów szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dźwignika na rzecz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

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

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli dźwignika na rzecz Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 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 podjęciem uchwały 

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/348/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dźwignika na rzecz Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

7. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Barbary Nabrzeskiej 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dla Pani Barbary Nabrzeskiej Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych 



 
 

w Stalowej Woli do czynności związanych z prawidłową realizacją projektu pn. „Dzień dobry! 

To Ja!” realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „CRAS” – Centrum Rozwoju 

Aktywności Społecznej z siedzibą w Rzeszowie. Pełnomocnictwo jest wystawiane na okres 

od dnia wydania do końcowego rozliczenia projektu tj. 30.06.2017 r. 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 68/349/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

Pani Barbary Nabrzeskiej Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

8. Wniosek w sprawie podjęcia uchwał:  

a)  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Złoty za 

Długoletnią Służbę” Panu Włodzimierzowi Smutkowi dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

b) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za 

Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

c) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Srebrny za 

Długoletnią Służbę” Panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

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

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

a) Nr 68/350/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal Złoty 

za Długoletnią Służbę” Panu Włodzimierzowi Smutkowi dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

b) Nr 68/351/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal 

Srebrny za Długoletnią Służbę” Pani Teresie Polowskiej dyrektorowi Zespołu Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

c) Nr 68/352/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Medal 

Srebrny za Długoletnią Służbę” Panu Mariuszowi Potaszowi dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. 



 
 

9. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 38/189/2015 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu 

ds. opracowania programu rozwoju Powiatu Stalowowolskiego. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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 68/353/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 38/189/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu 

ds. opracowania programu rozwoju Powiatu Stalowowolskiego. 

 

10. Uchwała Zarządu 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 podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/354/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok.  

 

11. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Powiatu Stalowowolskiego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do 

projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego w roku 2016.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła opinię. Członkowie Zarządu Powiatu 

zapoznali się z opinią Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu 

Stalowowolskiego oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu 

uchwały budżetowej na rok 2016, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 oraz 

z możliwością sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Stalowowolskiego w roku 2016. 

Wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, o zwiększenie w uchwale 

budżetowej na 2016 rok o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków dla Zarządu Dróg 

Powiatowych z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gmin 

wiejskich powiatu stalowowolskiego w Dziale 600 Transport Rozdziale 60014 Drogi 



 
 

Publiczne Powiatowe §4300 zakup usług powiatowych został przyjęty z tym, że jako źródło 

finansowania Zarząd wskazał rezerwę ogólną. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa stwierdziła, 

że wskazane przez Komisję źródło finansowania tj. Dział 900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie jest niewłaściwym źródłem 

finansowania.  

 

12. Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/318/2015 

z 12 listopada 2015 r. oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu 

Nr 60/319/2015 z 12 listopada 2015 r.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok przyjętego uchwałą Zarządu 

Powiatu Nr 60/318/2015 z 12 listopada 2015 r. oraz projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą Zarządu 

Powiatu Nr 60/319/2015 z 12 listopada 2015 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionych autopoprawek. Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem autopoprawek głosowało 

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

   

 Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/318/2015 z 12 

listopada 2015 r. oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego 

na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/319/2015 z 12 listopada 2015 r. 

 

13. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji 

przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół 

publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez 

osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.  

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 68/355/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji 

przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół 

publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

 

14. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji w dniu 21 grudnia 2015 roku 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalania trybu 

udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom 

ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, 

szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

 Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

w dniu 21 grudnia 2015 roku projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom 

ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, 

szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 

tych dotacji.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi 

lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się 

nie było. 

  

 Zarząd Powiatu przyjął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji w dniu 21 grudnia 

2015 roku projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalania trybu 

udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym 

o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym 

prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

 

  



 
 

Ad. 15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2015 roku.  

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

z poprzedniego 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. 16. Wolne wnioski. 

Brak. 

 

Ad. 17. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 68 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


