
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.6.2016.KS/33 

 

Protokół Nr 76/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 11 lutego 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 910, zakończenie o godz. 955 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: 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:  

 Marta Nakielny – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 

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 wynajem hali sportowej dla Centrum Edukacji Sportowej „VEGA”. 

4. Zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o jednorazowym obniżeniu czynszu za wynajem 

miejsca pod automat vendingowy. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

7. Wniosek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli o patronat honorowy oraz 

dofinansowanie XXXVIII Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego. 



 
 

8. Wniosek organizatorów biegu charytatywnego z przeszkodami „Stalowy Run” o dofinansowanie 

oraz wypożyczenie namiotu plenerowego wraz z nagłośnieniem. 

9. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 

w działalności sportowej w roku 2015. 

10. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na zakup 

sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku. 

11. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2015 r. 

12. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2016 roku.  

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 76 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 3 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 wynajem hali sportowej dla Centrum Edukacji Sportowej „VEGA”. 

Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Marta Nakielny przedstawiła zawiadomienie 

Dyrektora ZSO o zawarciu umowy na wynajem hali sportowej dla Centrum Edukacji Sportowej „VEGA” 

w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych. Umowa została zawarta na okres: 17.02.2016 – 

20.02.2016 r. (łącznie 12 godz.), kwota za wynajem wynosi 480 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

czy Członkowie Zarządu mają jakieś pytania i uwagi do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań 

nie zgłoszono.  

 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli 

o zawarciu umowy na wynajem hali sportowej dla Centrum Edukacji Sportowej „VEGA”. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o jednorazowym obniżeniu czynszu za wynajem 

miejsca pod automat vendingowy. 



 
 

Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Marta Nakielny przedstawiła zawiadomienie 

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli o jednorazowym obniżeniu czynszu za wynajem miejsca pod automat vendingowy 

(sprzedaż napojów i przekąsek) w miesiącu lutym 2016 r. z kwoty 200 zł na 100 zł dla BUsport Marek 

Butryn z powodu braku obrotów w miesiącu luty, na który przypadają ferie zimowe. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają jakieś pytania i uwagi do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o jednorazowym obniżeniu czynszu za 

wynajem miejsca pod automat vendingowy. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Zakładu 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu Marta Nakielny omówiła uchwałę Zarządu 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego 

w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 

3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiat podjął uchwałę Nr 76/407/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor 

Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej 

uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem 

uchwały głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 76/408/2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 



 
 

Ad. 7. Wniosek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli o patronat honorowy 

oraz dofinansowanie XXXVIII Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk omówił wniosek Cechu Rzemieślników 

i Przedsiębiorców w Stalowej Woli o patronat honorowy oraz dofinansowanie XXXVIII Konkursu 

Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby 

w/w inicjatywę wesprzeć kwotą 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cateringu, który 

zostanie zorganizowany przez jedną ze szkół z powiatu stalowowolskiego w ramach warsztatów 

szkolnych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu czy mają inne propozycję lub 

uwagi? Uwag i propozycji nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za 

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli 

o patronat honorowy oraz dofinansowanie XXXVIII Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa 

Podkarpackiego kwotą 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cateringu.  

 

Ad. 8. Wniosek organizatorów biegu charytatywnego z przeszkodami „Stalowy Run” 

o dofinansowanie oraz wypożyczenie namiotu plenerowego wraz z nagłośnieniem. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk przedstawił wniosek organizatorów biegu 

charytatywnego z przeszkodami „Stalowy Run” o dofinansowanie oraz wypożyczenie namiotu 

plenerowego wraz z nagłośnieniem. Starosta Janusz Zarzeczny poparł tę inicjatywę i zaproponował, 

aby kwota dofinansowania wyniosła 1.000 zł oraz zwrócił się z pytaniem do Członków Zarządu czy 

mają propozycję lub uwagi do w/w wniosku? Uwag i propozycji nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku 

głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek organizatorów biegu charytatywnego z przeszkodami 

„Stalowy Run” o dofinansowanie w/w inicjatywy w kwocie 1.000 zł oraz wyraził zgodę na wypożyczenie 

namiotu plenerowego wraz z nagłośnieniem. 

 

Ad. 9. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za 

osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2015. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk omówił uchwałę w sprawie przyznania nagród 

finansowych w kwocie 3.000 zł dla 9 osób za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 

w działalności sportowej w roku 2015. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 3 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących nie było.  



 
 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 76/409/2016 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2015. 

 

Ad. 10. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów finansowych na 

zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk omówił uchwałę w sprawie przyznania wyróżnień 

w formie talonów finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 

roku. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 76/410/2016 w sprawie przyznania wyróżnień w formie talonów 

finansowych na zakup sprzętu sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku. 

 

Ad. 11. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym i prawnym za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 

2015 r. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk omówił uchwałę w sprawie przyznania nagród osobom 

fizycznym i prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury w roku 2015 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 76/411/2016 w sprawie przyznania nagród osobom fizycznym 

i prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

w roku 2015 r. 

 

Ad. 12. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 3 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących nie było.  

 



 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 76/412/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego 

na 2016 rok.  

 

Ad. 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 11 lutego 2016 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 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się 

nie było. Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 14. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 76 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


