
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.9.2016.KS/26 

Protokół Nr 79/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 03 marca 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1115, zakończenie o godz. 1152 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres.  

 

Zaproszone Osoby:  

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Krzysztof Żminda – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na 

parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki o nr ewid. 306/1 obr. 

3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji teletechnicznej. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.       

6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli w sprawie przyznania 

dodatkowych godzin na realizację programów innowacyjnych w zakresie edukacji wojskowej, 

policyjnej i strażackiej. 

7. Uchwały Zarządu: 



 
 

a)  w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

b)  w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

8. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jego 

współpracy z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego w 2015 roku.  

9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2016 roku.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 79 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 przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg 

i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych 

w związku z usuwaniem pojazdów. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Krzysztof Żminda przedstawił uchwałę. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy są to maksymalne stawki? Naczelnik Wydziału 

Komunikacji… odpowiedział, że tak. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu 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 79/424/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg 



 
 

i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku 

z usuwaniem pojazdów. 

 

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki o nr ewid. 

306/1 obr. 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji teletechnicznej. 

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

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

przedstawionego projektu 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 79/425/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren 

działki o nr ewid. 306/1 obr. 3 – Centrum Stalowa Wola w celu budowy kanalizacji 

teletechnicznej. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków 

trwałych przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.      

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

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

przedstawionego projektu 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 79/426/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.   

  

Ad. 6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli w sprawie 

przyznania dodatkowych godzin na realizację programów innowacyjnych w zakresie 

edukacji wojskowej, policyjnej i strażackiej. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek w sprawie przyznania 

dodatkowych godzin na realizację programów innowacyjnych w zakresie edukacji wojskowej, 

policyjnej i strażackiej. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby wrócić do rozpatrzenia 

wniosku po naborze kończącym się na przełomie lipca i sierpnia i wówczas zdecydować o 

przyznaniu dodatkowych godzin. Starosta zapytał czy Członkowie Zarządu mają uwag lub 

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



 
 

Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za rozpatrzeniem wniosku po zakończeniu 

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

  

  Zarząd Powiatu postanowił rozpatrzeć wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego 

w Stalowej Woli w sprawie przyznania dodatkowych godzin na realizację programów 

innowacyjnych w zakresie edukacji wojskowej, policyjnej i strażackiej po naborze na przełomie 

lipiec/sierpień. 

 

Ad. 7. Uchwały Zarządu: 

a)  w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

26. 

b)  w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

5. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła uchwały.  Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionych 

projektów uchwał? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie w drodze, którego za podjęciem uchwał głosowało 4 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

a)  Nr 79/427/2016 w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu 

komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

Do składu komisji konkursowej powołano radnych: Andrzej Gargaś, Marek Tyza, Grażyna Janik. 

b)  Nr 79/428/2016 w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu 

komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

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

Do składu komisji konkursowej powołano radnych: Andrzej Gargaś, Marek Tyza, Grażyna Janik. 

     

  



 
 

Ad. 8. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz jego współpracy z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego w 2015 roku.  

  Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła główne informację i założenia na temat 

działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jego współpracy 

z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego w 2015 roku. Przewodniczący Rady Powiatu 

Ryszard Andres zwrócił uwagę, że informacja nie jest kompletna, ponieważ nie zawiera 

informacji od wszystkich gmin. Stwierdził, że jest to ważna kwestia i każda gmina powinna być 

zobligowana do ich przedstawienia. Starosta Janusz Zarzeczny dodał, że każda gmina 

powinna być odpowiednio wyposażona na wypadek kryzysu i mieć w swoich zapasach 

chociażby plandeki a Powiat mógłby ewentualnie wspomóc w sytuacji nadzwyczajnej. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapowiedział, że na Konwencie Wójtów poruszy ten temat. Na tym dyskusję 

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

uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

  Zarząd Powiatu przyjął informację na temat działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego oraz jego współpracy z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego w 2015 

roku.  

 

 Ad. 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 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 4 Członków Zarządu, 

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

 

Ad. 10. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 11. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 79 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


