
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.15.2016.KS 

Protokół Nr 85/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 31 marca 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1200, zakończenie o godz. 1322 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk.  

 

Zaproszone Osoby:  

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o wyrażeniu 

zgody na bezpłatne użyczenie terenu szkoły dla Automobilklubu Rzeszowskiego. 

4. 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. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za rok 2015. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 

2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

7. Uchwała Zarządu w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego.  

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

9. Uchwała Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2016.  



 
 

10. Przyjęcie protokołu z 84. posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2016 roku.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 85. 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. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

o wyrażeniu zgody na bezpłatne użyczenie terenu szkoły dla Automobilklubu 

Rzeszowskiego. 

  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o wyrażeniu zgody na 

bezpłatne użyczenie terenu szkoły (organizacja parku zamkniętego), auli szkolnej (odprawa 

z zawodnikami i ceremonia rozdania pucharów), trzech sal lekcyjnych (centrum kierowania 

rajdem, zespół sędziów sportowych oraz jury), holu szkoły (organizacja biura rajdu i biura 

prasowego) dla Automobilklubu Rzeszowskiego w dniach 29.04.2016 r. -01.05.2016 r. w celu 

organizacji rajdu samochodów terenowych. Rajd Baja Carpathia 2016 jest eliminacją 

Rajdowych Mistrzostw Polski i Czech samochodów terenowych oraz Rajdowego Pucharu 

Polski Samochodów Terenowych i Pucharu Polski w Rajdach Baja. 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 2 

w Stalowej Woli o wyrażeniu zgody na bezpłatne użyczenie terenu szkoły dla Automobilklubu 

Rzeszowskiego. 

 

Ad. 4. 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 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 85/452/2016 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. 5. Uchwała Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za rok 2015. 

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

Członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za podjęciem uchwały 

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

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 85/453/2016 w sprawie sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015. 

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych 

za rok 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę. 

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania 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 85/454/2016 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania 

planów finansowych za rok 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie informacji o stanie mienia powiatu stalowowolskiego.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę. 

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania 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 85/455/2016 w sprawie informacji o stanie mienia powiatu 

stalowowolskiego.  

 

Ad. 8. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok. 

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

Członkowie Zarządu mają pytania 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 85/456/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 9. Uchwała Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016.  

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

Członkowie Zarządu mają pytania 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 85/457/2016 w sprawie opracowania planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016. 

 

 Ad. 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 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. 11. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wezwanie z Ministerstwa Finansów do 

niezwłocznego wpłacenia do budżetu państwa kwoty 561.359 zł., wynikającej z decyzji 

Ministra Finansów nr ST5.4750.231.2015.JAP.2 z dnia 7 września 2015 r. zobowiązującej do 

zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby wybrać drogę „dwutorową” i zwrócić się do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji 

Ministra Finansów do czasu ogłoszenia wyroku oraz jednocześnie złożyć wniosek do Ministra 



 
 

Finansów o rozłożenie w/w kwoty na 10 rat począwszy od miesiąca maja b.r. do marca 2017 r. 

Starosta zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje? Innych propozycji nie 

zgłoszono. Na tym dyskusję zakończono.  

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 85. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


