
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.7.2016.KS/45 

 

Protokół Nr 77/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 18 lutego 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1110, zakończenie o godz. 1205 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Członkowie Zarządu:, Alfred Rzegocki, Marek Tyza 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 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji 

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu 

 Andrzej Winiarczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy stowarzyszeniu „Szansa”. 

4. Informacja o wynikach konkursu w sprawie przyznania środków finansowych dla organizacji 

pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

5. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o zawarciu 

umowy na wynajem auli dla osoby prywatnej. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 



 
 

7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

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

usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, wysokości i formy wadium w 

II przetargu, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego oznaczonej, jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, 

przeznaczonej do sprzedaży.  

9. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie 

pracownika administracji.  

10. Uchwały Zarządu w sprawie:  

a) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1- go Sierpnia 26. 

b) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5. 

11. Wniosek Rektora KUL w sprawie wsparcia działań na rzecz rozwoju Wydziału Zamiejscowego 

Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Stalowej Woli. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Stalowowolskim 

a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy 

realizacji projektu: „PSIP - PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ”. 

13. Wniosek w sprawie dofinansowania imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci 

pn. „Przedszkoliada Tour 2016 – Stalowa Wola” oraz objęcia jej honorowym patronatem.  

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.  

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2016-2025.  

16. Wniosek CASUS o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu dotacji podlagającej zwrotowi. 

17. Stanowisko Zarządu w sprawie kontynuacji postępowania przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Warszawie ze skargi Powiatu Stalowowolskiego na decyzję Ministra 

Finansów o numerze ST1.4750.69c.ADU.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku.  

18. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie XV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Powiatu Stalowowolskiego. 

19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2016 r. 



 
 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 77 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 PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „Szansa”. 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia 

bojlera szt. 1 za łączną kwotę 650 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku 

głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup 

wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „Szansa” tj. bojlera 

w kwocie 650 zł.  

 

Ad. 4. Informacja o wynikach konkursu w sprawie przyznania środków finansowych dla 

organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił informację o wynikach konkursu w sprawie 

przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Decyzją 

Komisji dofinansowanie zostało przyznane w następujący sposób: 

1. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem – Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Szczególnej Troski „Nadzieja” – kwota dofinansowania 8 000 zł.  



 
 

2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi - Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – kwota dofinansowania 8 000 zł. 

3. Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo – Dom Zakonny 

Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – kwota dofinansowania 13 000 zł oraz 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR” – kwota 

dofinansowania 17 000 zł. 

4. Rehabilitacja osób niewidomych – Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki 

Koło Powiatowe Stalowa Wola – kwota dofinansowania 9 000 zł. 

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

przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

 Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach konkursu w sprawie przyznania środków 

finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

  

Ad. 5. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli 

o zawarciu umowy na wynajem auli dla osoby prywatnej. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o zawarciu umowy na 

wynajem auli na dzień 23.03.2016 r. dla osoby prywatnej w celu organizacji konferencji. 

Kwota za wynajem – 100 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Stalowej Woli o zawarciu umowy na wynajem auli dla osoby prywatnej. 

  

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli pod dwa automaty vendingowe do sprzedaży produktów spożywczych w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla BUsport Marek Butryn w okresie 01.03.2016 r. do 

28.02.2019 r. Odpłatność za wynajęcie - 140 zł miesięcznie, w okresie ferii zimowych – 70 zł 

a w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień) opłata nie będzie pobierana. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej 

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



 
 

w drodze, którego za podjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu głosów przeciw 

i wstrzymujących nie było. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 77/413/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części korytarza w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością 

Powiatu Stalowowolskiego. 

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

wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta 

Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki 

będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego tj. wierzby oraz lipy z działki o nr ewid. 

2294/6, obręb 3 – Centrum położonej przy ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, stanowiącej 

własność 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 w drodze, którego za podjęciem uchwały 

głosowało 4 Członków Zarządu głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 77/414/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, wysokości i formy 

wadium w II przetargu, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 

Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej, jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 

Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży.  

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

ustalenia formy, ceny wywoławczej, wysokości i formy wadium w II przetargu, dla 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej, 

jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży. Naczelnik 

Wydziału Inwestycji… Alicja Mach zaproponowała, aby cenę wywoławczą nieruchomości 

określonych w § 1, w/w uchwały w II przetargu ustnym nieograniczonym ustalić na kwotę 



 
 

800000 zł netto.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania 

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

Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za podjęciem uchwały głosowało 4 

Członków Zarządu głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 77/415/2016 w sprawie ustalenia formy, ceny 

wywoławczej, wysokości i formy wadium w II przetargu, dla nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej, jako działki o nr ew. 382 i 383/1 

obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży. 

 

Ad. 9. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w sprawie wyrażenia zgody na 

zatrudnienie pracownika administracji.  

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora CEZ 

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika administracji.  Naczelnik 

podkreśliła, że ilość pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych określa 

uchwała Nr 22/116/2015 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2015/2016, w której 

ustalono, że w CEZ jest ich 20 a zatrudnienie kolejnej osoby wiązałoby się ze koniecznością 

zmiany uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, iż z uwagi na to, że zatrudnienie 

kolejnego pracownika wiązałoby się z koniecznością zmiany w/w uchwały a także 

dodatkowymi nakładami finansowymi nie jest przychylny pozytywnemu rozpatrzeniu 

wniosku. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

propozycje do przedstawionego wniosku? Pytań i propozycji nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

  

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej 

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika administracji. 

 

Ad. 10. Uchwały Zarządu w sprawie:  

a) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1- go Sierpnia 26. 

b) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5. 



 
 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła uchwały w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1- go Sierpnia 26 oraz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5. 

 Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, że zasadnym jest przeprowadzanie konkursów na 

stanowiska dyrektorskie zamiast przedłużania kadencji, ponieważ to dyscyplinuje i stwarza 

jasność sytuacji.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionych uchwał? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za przyjęciem uchwały głosowało 4 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

a)  Nr 77/416/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1- go Sierpnia 26 

oraz  

b)  Nr 77/417/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5. 

 

Ad. 11. Wniosek Rektora KUL w sprawie wsparcia działań na rzecz rozwoju Wydziału 

Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek Rektora KUL w sprawie 

wsparcia działań na rzecz rozwoju Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że popiera inicjatywę, jednak będzie ją trudno zrealizować w całości. 

Starosta wyraził opinię, że jest jak najbardziej za organizowaniem staży czy praktyk. 

Pozytywnie również odniósł się do przyznania stypendiów dla studentów za szczególne 

osiągnięcia w nauce. Natomiast, jeżeli chodzi o uruchomienie i sfinansowanie nowego 

kierunku „pielęgniarstwo” to ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu nie jest to 

możliwe. Naczelnik Wydziału Promocji…Tomasz Wosk dodał, że otworzenie nowego 

kierunku wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi, ponieważ KUL nie ma w swoim 

zapleczu specjalistów od pielęgniarstwa, więc wszystkich wykładowców trzeba by było 

„ściągać” z Lublina czy Rzeszowa.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

Zarządu mają uwagi lub pytanie do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za pozytywnym 



 
 

rozpatrzeniem wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

nie było.  

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współpracę z Zamiejscowym Wydziałem Prawa Nauk 

o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli 

w zakresie organizacji staży, praktyk a w przyszłości także możliwość przyznawania 

stypendiów dla studentów za szczególne osiągnięcia.  

 

Ad. 12. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy 

Powiatem Stalowowolskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia 

szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu: „PSIP - PODKARPACKI 

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ”. 

 Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Winiarczyk omówił 

uchwałę. Radny Andrzej Gargaś zapytał, w jakich latach będziemy inwestowali pieniądze na 

w/w projekt? Naczelnik Wydziału Geodezji… Andrzej Winiarczyk odpowiedział, że 

harmonogram finansowy Partnera dla Projektu PSIP będzie realizowany w latach 2016-

2018. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

głosowanie w drodze, którego za podjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu 

głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 77/418/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy 

Powiatem Stalowowolskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia 

szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu: „PSIP - PODKARPACKI SYSTEM 

INFORMACJI PRZESTRZENNEJ”. 

 

Ad. 13. Wniosek w sprawie dofinansowania imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci 

pn. „Przedszkoliada Tour 2016 – Stalowa Wola” oraz objęcia jej honorowym 

patronatem.  

  Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk przedstawił wniosek w sprawie dofinansowania imprezy 

sportowo-rekreacyjnej dla dzieci pn. „Przedszkoliada Tour 2016 – Stalowa Wola” oraz 

objęcia jej honorowym patronatem. Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk 

zaproponował, aby w/w imprezę dofinansować kwotą 500 zł. Starosta Janusz Zarzeczny 



 
 

zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi? Innych propozycji i uwag 

nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

nie było.  

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania imprezy sportowo-

rekreacyjnej dla dzieci pn. „Przedszkoliada Tour 2016 – Stalowa Wola” w kwocie 500 zł oraz 

postanowił objąć ją honorowym patronatem.  

 

Ad. 14. 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. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

czy Członkowie Zarządu maja jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 

4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 77/419/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

  

Ad. 15. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016-2025.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy 

Członkowie Zarządu maja jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 

4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 77/420/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016-2025.  

 

Ad. 16. Wniosek CASUS o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu dotacji podlagającej 

zwrotowi. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła wniosek CASUS o udzielenie ulgi w spłacie 

należności z tytułu dotacji podlagającej zwrotowi. Skarbnik Powiatu powiedziała, że wniosek 

nie jest sprecyzowany i wnioskodawca powinien konkretnie określić, o co się ubiega, dlatego 



 
 

też zaproponowała, aby zwrócić go do nadawcy celem sprecyzowania i uzupełnienia braków 

formalnych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

Zarząd Powiatu postanowił wezwać wnioskodawcę do sprecyzowania i uzupełnienia wniosku 

o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu dotacji podlagającej zwrotowi.  

 

Ad. 17. Stanowisko Zarządu w sprawie kontynuacji postępowania przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Powiatu Stalowowolskiego na 

decyzję Ministra Finansów o numerze ST1.4750.69c.ADU.2015 z dnia 27 listopada 

2015 roku.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła dotychczasowy przebieg postępowania 

administracyjnego w sprawie decyzji Ministra Finansów o numerze ST1.4750.69c.ADU.2015 

z dnia 27 listopada 2015 roku na uzyskanie przez Powiat Stalowowolski nienależnej kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 w wysokości 561.359 zł. Skarbnik Elżbieta 

Kulpa powiedziała, że na w/w decyzję można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, jednak, aby to zrobić należy uiścić wpis sądowy od skargi 

w kwocie 5.614 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał Członków Zarządu o zdanie w tym 

temacie. Członkowie Zarządu wspólnie i w porozumieniu zadecydowali o uiszczeniu wpisu.  

 

Zarząd Powiatu zadecydował o uiszczeniu wpisu sądowego od skargi Powiatu 

Stalowowolskiego na decyzję Ministra Finansów o numerze ST1.4750.69c.ADU.2015 z dnia 27 

listopada 2015 roku w kwocie 5.614 zł.  

 

Ad. 18. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie XV Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny omówił wniosek o zwołanie XV Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 23 lutego 2016 r. o godzinie 16.00, po czym 

zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag 

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

wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o zwołanie XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. 

  



 
 

 Ad. 19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia  11 lutego 2016 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do 76 protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

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

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 20. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 77 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


