
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.63.2015.KS/6 

 

Protokół Nr 71/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 04 stycznia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1500, zakończenie o godz. 1520 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Marek Tyza 

oraz Andrzej Gargaś. 

 

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 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 

straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

4. Uchwała Zarządu w sprawie w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku 

bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu 

stalowowolskiego. 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024.  

7. Wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej na dzień 11 stycznia 2016 roku na godz. 15:30.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 



 
 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 69 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 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. 

 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy. 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 przyjął Uchwałę Nr 71/362/2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

  

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku 

bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

powiatu stalowowolskiego.  

 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę Zarządu Powiatu 

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie 



 
 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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 Powiatu przyjął Uchwałę Nr 71/363/2016 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego 

kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu powiatu stalowowolskiego. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok.  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 przyjął Uchwałę Nr 71/364/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024.  

 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024. 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 przyjął Uchwałę Nr 71/365/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024.  



 
 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

    Brak.  

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 71 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołował: 

Philipp Zalewski 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


