
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.18.2016.KS 

 

Protokół Nr 90/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 maja 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1120, zakończenie o godz. 1245 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Tomasz Wosk – Naczelnik PKZ. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Tomasz Brymora – Dyrektor PCPR, 

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Hubert Karwan – Kierownik Referatu Środowiska, 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Uchwała Zarządu w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza szkolnego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 



 
 

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 

w Stalowej Woli. 

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

środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przez spółki wodne 

z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 

8. 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. 

9. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Naukowe warsztaty ekologiczne w Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej dla uczniów klasy biologiczno-chemicznej. 

10. Wniosek Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu nagród 

rzeczowych dla zadania pn. „Ekoprzedszkolaki ratują Ziemię”. 

11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli w sprawie przyznania dodatkowej godziny na 

realizację programu innowacyjnego pn. „Klasa prawna”. 

12. Uchwała Zarządu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2016 roku. 

13. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla kadry 

kierowniczej w CEZ w roku szkolnym 2016/2017.  

14. Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli o objęcie patronatem zawodów 

w strzelectwie myśliwskim oraz ufundowanie nagrody dla zwycięzcy zawodów w klasie 

otwartej. 

15. Wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli o objęcie 

patronatem akcji edukacyjnej pt. ”Palenie szkodzi zdrowiu wybór zależy od ciebie” oraz 

wsparcie finansowe ww. akcji. 

16. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej 

Woli o objęcie honorowym patronatem oraz dofinansowanie do zakupu nagród rzeczowych dla 

laureatów IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta. 

17. Wniosek Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu i Zarządów Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych z Powiatu Stalowowolskiego o ufundowanie nagród i pucharu w konkursie 

„Wzorowa Działka w 2016 r.”. 

18. Informacja na temat organizacji „IV Rodzinnego Powiatowego Rajdu Rowerowego”. 



 
 

19. Wniosek Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy w sprawie dofinansowania kosztów przejazdu 

Zespołu Tanecznego „KIK” na Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży pn. „My 

– XXI wiek”. 

20. Wniosek Prezesa UKS „Dwójka” w Stalowej Woli w sprawie zmiany kwalifikacji otrzymanego 

dofinansowania. 

21. Wniosek Klubu Balonowego Stalowa Wola o wsparcie finansowe trzech załóg mogących wziąć 

udział w Ogólnopolskich Zawodach Balonowych. 

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

23. Informacja Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 sporządzona na podstawie art. 37 

ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2013 roku, poz. 885 

z późn. zm.) 

24. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu: 

a. Nr 87 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

b. Nr 88 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

c. Nr 89 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

25. Wolne wnioski. 

26. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 90 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 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było. Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Uchwała Zarządu w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na 

terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych.  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora omówił uchwałę.  Na członków Komisji opiniującej 

wnioski wyznaczono Wicestarostę Mariusza Sołtysa oraz Starostę Janusza Zarzecznego.  

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



 
 

przedstawionej uchwały? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie. 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/480/2016 w sprawie powołania członków Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych. Na członków Komisji powołano: Wicestarostę Mariusza Sołtysa oraz 

Starostę Janusza Zarzecznego.  

 

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza szkolnego 

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażania zgody na 

wynajęcie części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli dla 

BUsport – Marek Butryn, na okres od 01.05.2016 r. do 30.06.2016 r., w celu umieszczenia 

automatów z napojami i zdrową żywnością. Odpłatność - 150 zł miesięcznie (300 zł za cały 

okres trwania umowy). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają 

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

Zarzeczny zarządził głosowanie. 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/481/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

likwidację środków trwałych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 

Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli tj. ogrodzenia Ośrodka RDN, pralki 

automatycznej, toru do nauki chodzenia, chłodziarko-zamrażarki, witryny chłodniczej, 

kuchni elektryczno-gazowej oraz kserokopiarki. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy 

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

zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/482/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych w Stalowej Woli. 



 
 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

likwidację środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli tj. programów komputerowych 

oraz sprzętów AGD. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają 

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

Zarzeczny zarządził głosowanie. 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/483/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 

przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił uchwałę.  Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej 

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

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/484/2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód 

i urządzeń wodnych przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 8. 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. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił uchwałę. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej 

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

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/485/2016 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. 9. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Naukowe warsztaty 

ekologiczne w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” dla uczniów klasy biologiczno-

chemicznej. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował, aby dofinansować w/w zadanie kwotą 1500 zł z przeznaczeniem 

na zakup usługi transportowej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu 

mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN 

w Stalowej Woli i postanowił dofinansować zadanie pn. „Naukowe warsztaty ekologiczne 

w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” kwotą 1500 zł na zakup usługi transportowej. 

 

Ad. 10. Wniosek Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu 

nagród rzeczowych dla zadania pn. „Ekoprzedszkolaki ratują Ziemię”. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował, aby dofinansować w/w zadanie kwotą 500 zł z przeznaczeniem 

na zakup usługi transportowej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu 

mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli i postanowił 

dofinansować zadanie pn. „Ekoprzedszkolaki ratują Ziemię” kwotą 500 zł na zakup nagród 

rzeczowych.  

 

Ad. 11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli w sprawie przyznania dodatkowej 

godziny na realizację programu innowacyjnego pn. „Klasa prawna”. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek. Naczelnik zaproponowała, 

aby ponownie rozpatrzyć wniosek po naborze na rok 2016/2017.  Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie. 



 
 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

 Zarząd Powiatu postanowił o odroczeniu wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli 

w sprawie przyznania dodatkowej godziny na realizację programu innowacyjnego pn. „Klasa 

prawna” i rozpatrzeniu ponownie po naborze na rok szkolny 2016/2017. 

 

Ad. 12. Uchwała Zarządu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2016 roku. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

 Głosy za – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – 0. 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/486/2016 w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski w 2016 roku. 

 

Ad. 13. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych 

dla kadry kierowniczej w CEZ w roku szkolnym 2016/2017.  

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

 Głosy za – 4, głosy przeciw – 0, wstrzymujące – 1. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 

godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w CEZ w roku szkolnym 2016/2017. 

  

Ad. 14. Wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli o objęcie patronatem zawodów 

w strzelectwie myśliwskim oraz ufundowanie nagrody dla zwycięzcy zawodów 

w klasie otwartej. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

przychylić się do wniosku i przyznać kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla 

zwycięzcy.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje 

lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta 

Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

  5 – głosy za, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Koła Łowieckiego „Knieja” w Stalowej Woli 

i postanowił objąć patronatem zawody w strzelectwie myśliwskim oraz przyznać kwotę 500 zł 

na ufundowanie nagrody dla zwycięzcy zawodów w klasie otwartej. 



 
 

 

Ad. 15. Wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli 

o objęcie patronatem akcji edukacyjnej pt. ”Palenie szkodzi zdrowiu wybór zależy od 

ciebie” oraz wsparcie finansowe ww. akcji. 

  Wiceprzewodniczący Marek Ujda przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby kwota dofinansowania wyniosła 500 zł oraz żeby zobowiązać 

organizatora do przedstawienia harmonogramu spotkań w szkołach prowadzonych przez 

powiat. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje 

lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta 

Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

  5 – głosy za, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele 

Ziemi” w Stalowej Woli o objęcie patronatem akcji edukacyjnej pt. ”Palenie szkodzi zdrowiu 

wybór zależy od ciebie” oraz wsparcie finansowe ww. akcji kwotą 500 zł. Dodatkowo 

zobowiązał organizatora do przedstawienia harmonogramu spotkań prowadzonych 

w szkołach prowadzonych przez powiat stalowowolski. 

 

Ad. 16. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli o objęcie honorowym patronatem oraz dofinansowanie do zakupu 

nagród rzeczowych dla laureatów IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 

o Prawach Konsumenta. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

przychylić się do wniosku i przyznać kwotę 300 zł na zakup nagród rzeczowych.  Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie.  

  5 – głosy za, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. 

Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli i postanowił objąć honorowym patronatem IX edycji 

Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta oraz dofinansować w/w akcję 

kwotą 300 zł na zakup nagród rzeczowych – albumów dla laureatów konkursu. 

 

Ad. 17. Wniosek Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu i Zarządów Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych z Powiatu Stalowowolskiego o ufundowanie nagród i pucharu 

w konkursie „Wzorowa Działka w 2016 r.”. 



 
 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

przychylić się do wniosku i ufundować 3 puchary na łączną kwotę 400 zł. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie.  

  5 – głosy za, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu 

i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Powiatu Stalowowolskiego i postanowił 

ufundować 3 puchary (do 400zł) w konkursie pn. „Wzorowa Działka w 2016 r.” 

 

Ad. 18. Informacja na temat organizacji „IV Rodzinnego Powiatowego Rajdu Rowerowego”. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił informację. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zwrócił się z pytaniem do Naczelnika PKZ czy każdy z uczestników akcji jest objęty 

ubezpieczeniem? Naczelnik odpowiedział, że ubezpieczenie obejmuje całą imprezę, a nie 

poszczególnych uczestników. Wicestarosta Mariusz Sołtys zawnioskował, aby wszystkich 

uczestników objąć dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. 

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 organizacji „IV Rodzinnego Powiatowego Rajdu 

Rowerowego” oraz zadecydował o objęciu uczestników rajdu dodatkowym ubezpieczeniem na 

wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. 

 

Ad. 19. Wniosek Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy w sprawie dofinansowania kosztów 

przejazdu Zespołu Tanecznego „KIK” na Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla Dzieci 

i Młodzieży pn. „My – XXI wiek”. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek oraz zaproponował, aby kwota 

dofinansowania wyniosła 1000 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. 

  5 – głosy za, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy w sprawie 

dofinansowania kosztów przejazdu Zespołu Tanecznego „KIK” na Międzynarodowy Festiwal 

Sztuki dla Dzieci i Młodzieży pn. „My – XXI wiek” w kwocie 1000 zł.  

  



 
 

Ad. 20. Wniosek Prezesa UKS „Dwójka” w Stalowej Woli w sprawie zmiany kwalifikacji 

otrzymanego dofinansowania. 

  Naczelnik wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek w sprawie zmiany kwalifikacji 

otrzymanego dofinansowania w kwocie 1800 zł, na realizację zadania w sferze kultury 

fizycznej i sportu pn. „Turniej Siatkówki Chłopców Szkół Podstawowych Drużyn 

Trzyosobowych o Puchar Starosty Stalowowolskiego”.  Ze względu, iż z przyczyn 

niezależnych od organizatora w/w impreza nie odbyła się, Wnioskodawca zwrócił się 

z prośbą, aby niewykorzystane środki finansowe przeznaczyć na pokrycie kosztów 

transportu zawodników Klubu do Warszawy na międzynarodowy turniej „Metro Warszawa”. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

  5 – głosy za, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa UKS „Dwójka” w Stalowej Woli 

w sprawie zmiany kwalifikacji otrzymanego wcześniej dofinansowania i kwotę 1800 zł 

przeznaczyć na pokrycie kosztów transportu zawodników Klubu do Warszawy na 

międzynarodowy turniej „Metro Warszawa”.  

 

Ad. 21. Wniosek Klubu Balonowego Stalowa Wola o wsparcie finansowe trzech załóg 

mogących wziąć udział w Ogólnopolskich Zawodach Balonowych. 

  Naczelnik wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek i zaproponował, aby wesprzeć 

w/w imprezę kwotą 1000 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu 

mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie 

zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

  5 – głosy za, głosy przeciw i wstrzymujące – 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Balonowego Stalowa Wola i postanowił 

wesprzeć finansowo trzy załogi mogące wziąć udział w Ogólnopolskich Zawodach Balonowych 

kwotą 1000 zł.  

 

Ad. 22. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

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

nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

  Głosy „za” – 5, głosy przeciw i wstrzymujące – nie było.  

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/487/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 



 
 

Ad. 23. Informacja Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 sporządzona na 

podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(t. j. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag 

i pytań nie zgłoszono.  

  Zarząd Powiatu przyjął informację za rok 2015 sporządzona na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 

ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) 

          

Ad. 24. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu: 

d. Nr 87 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

e. Nr 88 z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

f. Nr 89 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do protokołów 

z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołów głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokoły zostały przyjęte.  

 

Ad. 25. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 26. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 90 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


