
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.21.2016.KS 

Protokół Nr 92/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 20 maja 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 0920, zakończenie o godz. 1125. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Tomasz Wosk – Naczelnik PKZ  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Zofia Zielińska-Nędzyńska – Dyrektor PUP, 

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału IMP, 

 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 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Stalowej Woli.  

4. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli 

o wynajęciu sal lekcyjnych. 

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

o wynajęciu sal lekcyjnych. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej 

oraz wysokości i formy wadium w II przetargu, dla nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Stalowowolskiego położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum Stalowa Wola 

przeznaczonych do sprzedaży. 



 
 

7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. „Zwierzęta wczoraj i dziś - wycieczka do Parku 

Jurajskiego w Bałtowie. 

8. Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło Nr 3 „Rozwadów” 

w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. Zawody sportowe dla 

dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz dzień sprzątania zbiornika wodnego – staw „Oczko”. 

9. Wniosek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. Wyjazd edukacyjno – ekologiczny pn. „Plaże Bałtyku”. 

10. Wniosek Zespołu Szkół w Pysznicy Gimnazjum Publiczne w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. „Bieszczadzki Park Narodowy, w poszukiwaniu eko – 

tożsamości – aktywna edukacja terenowa”. 

11. Wniosek Zespołu Szkół Publiczne Przedszkole w Lipie w sprawie dofinansowania zakupu 

nagród rzeczowych dla zadania pn. VI Powiatowe zabawy z ekologią „Ekoludek” w Publicznym 

Przedszkolu w Lipie. 

12. 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. 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących LO im. KEN w sprawie przyznania 

dodatkowych godzin na realizację zajęć laboratoryjnych dla trzech klas drugich w roku 

szkolnym 2016/2017. 

14. Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2016/2017. 

15. Wniosek Tarnobrzeskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o sfinansowanie 

wydrukowania w Tygodniku SZTAFETA plakatów pod hasłem: „Wakacje tuż, tuż…”. 

16. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli o dofinansowanie nagród 

i wyróżnień dla uczestników V Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

17. Wniosek Dyrektor Katolickiego Domu Kultury ARKA w Racławicach w sprawie wsparcia 

finansowego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. 

18. Wniosek Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” w Rzeszowie w sprawie przedstawienia 

oferty promocji Powiatu Stalowowolskiego podczas VI Europejskich Mistrzostw Strażaków 

i Policjantów w Hiszpanii. 

19. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli o objęcie honorowym 

patronatem oraz ufundowanie jednej z głównych nagród dla laureatów IV edycji konkursu 

„Krok w przyszłość”. 

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



 
 

 zmieniającej uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 

2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

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

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

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok. 

23. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli. 

24. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o objęcie patronatem honorowym oraz 

wsparcie finansowe konkursu pn. ”Policjant Ruchu Drogowego”. 

25. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2016 roku.  

26. Wolne wnioski. 

27. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 92 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 

przedstawionego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie. 

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Uchwała Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zofia Zielińska-Nędzyńska omówiła zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 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. 

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 92/497/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli 

o wynajęciu sal lekcyjnych. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora o wynajęciu sal 

lekcyjnych w ZSO im. KEN dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w celu oceny prac 

egzaminu maturalnego z języka angielskiego i geografii przez zespoły egzaminacyjne. Okres 

zawarcia umowy 13.05.2016 r. – 15.05.2016 r., 20.05.2016 r. – 22.05.2016 r., 27.05.2016 – 

29.05.2016 r. (łącznie 72 godziny). Odpłatność za wynajem – 1200 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 Ogólnokształcących im. KEN 

w Stalowej Woli o wynajęciu sal lekcyjnych. 

 

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

o wynajęciu sal lekcyjnych. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora o wynajęciu sal 

lekcyjnych w ZSP Nr 1, w celu organizacji pracy i obsługi Ośrodka Koordynacji Oceniania – ocena 

prac maturalnych z języka polskiego, w okresie od 13.05.2016 do 22.05.2016 r. w systemie 

weekendowym. Odpłatność za wynajem - 1600 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 wynajęciu sal lekcyjnych. 

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji 

przetargowej oraz wysokości i formy wadium w II przetargu, dla nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego położonych na działce o nr ew. 804 obr. 

3 Centrum Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła uchwałę i zaproponowała, obniżenie wysokości 

wadium do 1 050 000 zł.  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, czy możliwe jest wynajęcie 

tej nieruchomości? Naczelnik odpowiedziała, że obecnie nieruchomość jest wynajmowana do lipca, 

ale jest możliwość odstąpienia od sprzedaży i kontynuowanie wynajmu. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał Naczelnik, czy po nieudanym drugim przetargu można zrobić negocjacje ceny? 

Naczelnik odpowiedziała, że można prowadzić rokowania z tym, że rokowania nie muszą być 

korzystne dla ewentualnego nabywcy, dlatego, że one również podlegają ogłoszeniu. Ponadto 

obecny wynajmujący nie może dostać pierwszeństwa pierwokupu ze względu na to, że nie jest 

dzierżawcą całej nieruchomości. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby obniżyć kwotę 



 
 

sprzedaży do 800 000 zł. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała Starostę Janusza Zarzecznego 

czy Miasto Stalowa Wola nie jest zainteresowana kupnem tej nieruchomości? Starosta Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy, jednak na temat innych 

nieruchomości - tą Miasto nie jest zainteresowane. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby 

przełożyć podjęcie uchwały na kolejne posiedzenie Zarządu oraz zapytał czy Członkowie Zarządu 

mają inne propozycje lub uwagi? Propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie w 

sprawie przełożenia uchwały na następne posiedzenie Zarządu. 

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

Zarząd Powiatu zdecydował o przełożeniu na kolejne posiedzenie Zarządu projektu uchwały 

w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy 

wadium w II przetargu, dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego 

położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Ad. 7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Zwierzęta wczoraj i dziś - wycieczka do Parku 

Jurajskiego w Bałtowie. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać wnioskowaną kwotę dofinansowania oraz zapytał czy Członkowie 

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

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

i postanowił przyznać kwotę 750 zł na dofinansowanie zakupu usługi transportowej dla zadania 

pn. „Zwierzęta wczoraj i dziś - wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie. 

  

Ad. 8. Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło Nr 3 

„Rozwadów” w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. Zawody 

sportowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz dzień sprzątania zbiornika wodnego – staw 

„Oczko”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby dofinansować w/w zadanie kwotą 700 zł oraz zapytał czy Członkowie Zarządu 

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

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Tarnobrzegu Koło Nr 3 „Rozwadów” i postanowił dofinansować zakup nagród rzeczowych dla 



 
 

zadania pn. Zawody sportowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz dzień sprzątania zbiornika 

wodnego – staw „Oczko” w kwocie 700 zł. 

 

Ad. 9. Wniosek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. Wyjazd edukacyjno – ekologiczny pn. „Plaże 

Bałtyku”. 

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 oraz zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do 

przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” 

i postanowił dofinansować zakup usługi transportowej dla zadania pn. Wyjazd edukacyjno – 

ekologiczny pn. „Plaże Bałtyku” w kwocie 1500 zł. 

 

Ad. 10. Wniosek Zespołu Szkół w Pysznicy Gimnazjum Publiczne w sprawie dofinansowania 

zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Bieszczadzki Park Narodowy, w poszukiwaniu 

eko – tożsamości – aktywna edukacja terenowa”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, dlaczego przewoźnikiem nie jest PKS, skoro koszt usługi jest tańszy? Kierownik 

Referatu Środowiska Hubert Karwan odpowiedział, że jest to „stały” przewoźnik, z którym 

współpracują od lat. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby dofinansować w/w zadanie 

kwotą 1000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi transportowej oraz zapytał czy Członkowie 

Zarządu mają inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół w Pysznicy Gimnazjum Publiczne 

i postanowił dofinansować zakup usługi transportowej dla zadania pn. „Bieszczadzki Park Narodowy, 

w poszukiwaniu eko – tożsamości – aktywna edukacja terenowa” w kwocie 1000 zł. 

 

Ad. 11. Wniosek Zespołu Szkół Publiczne Przedszkole w Lipie w sprawie dofinansowania 

zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. VI Powiatowe zabawy z ekologią „Ekoludek” 

w Publicznym Przedszkolu w Lipie. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zaproponował, aby dofinansować w/w zadanie kwotą 1000 zł z przeznaczeniem na zakup 



 
 

nagród rzeczowych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Publiczne Przedszkole w Lipie 

i postanowił o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1000 zł na zakup nagród rzeczowych dla zadania 

pn. VI Powiatowe zabawy z ekologią „Ekoludek” w Publicznym Przedszkolu w Lipie. 

 

Ad. 12. 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 omówił 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.  

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

Zarząd Powiatu Podjął uchwałę Nr 92/498/2016 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. 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących LO im. KEN w sprawie 

przyznania dodatkowych godzin na realizację zajęć laboratoryjnych dla trzech klas drugich 

w roku szkolnym 2016/2017. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby odroczyć wniosek i ponownie rozpatrzyć go we wrześniu tj. na początku roku 

szkolnego 2016/2017.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono.  

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu postanowił odroczyć wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących LO 

im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin na realizację zajęć laboratoryjnych dla trzech 

klas drugich w roku szkolnym 2016/2017 i ponownie rozpatrzyć na początku roku szkolnego 

2016/2017.  

 

Ad. 14. Informacja o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2016/2017. 

W trakcie omawiania punktu 14. salę obrad opuścił Starosta Janusz Zarzeczny. Od tego momentu posiedzenie 

prowadził upoważniony przez Starostę Wicestarosta Mariusz Sołtys. 



 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła informację. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta Mariusz Sołtys zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął informację o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2016/2017. 

 

Ad. 15. Wniosek Tarnobrzeskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

o sfinansowanie wydrukowania w Tygodniku SZTAFETA plakatów pod hasłem: „Wakacje 

tuż, tuż…”. 

Naczelnik PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek oraz zaproponował, aby przyznać kwotę 500 zł. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta Mariusz Sołtys zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Tarnobrzeskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego i postanowił przyznać kwotę 500 zł na sfinansowanie wydrukowania w Tygodniku 

SZTAFETA plakatów pod hasłem: „Wakacje tuż, tuż…”. 

 

Ad. 16. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli o dofinansowanie 

nagród i wyróżnień dla uczestników V Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

Naczelnik PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek oraz zaproponował, aby przeznaczyć kwotę 

500 zł na nagrody oraz wyróżnienia dla uczestników konkursu. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta Mariusz Sołtys zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej 

Woli i postanowił przyznać kwotę 800 zł na dofinansowanie nagród i wyróżnień dla uczestników 

V Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

  



 
 

Ad. 17. Wniosek Dyrektor Katolickiego Domu Kultury ARKA w Racławicach w sprawie 

wsparcia finansowego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. 

Naczelnik PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek oraz zaproponował, aby dofinansować w/w 

akcję kwotą 500 zł. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Katolickiego Domu Kultury ARKA 

w Racławicach i postanowił wesprzeć finansowo Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” kwotą 

800 zł. 

 

Ad. 18. Wniosek Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” w Rzeszowie w sprawie 

przedstawienia oferty promocji Powiatu Stalowowolskiego podczas VI Europejskich 

Mistrzostw Strażaków i Policjantów w Hiszpanii. 

Naczelnik PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek oraz wyraził negatywną opinię, co do 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy Członkowie Zarządu 

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

Mariusz Sołtys zaproponował odrzucenie wniosku i zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu odrzucił wniosek Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” w Rzeszowie w sprawie 

przedstawienia oferty promocji Powiatu Stalowowolskiego podczas VI Europejskich Mistrzostw 

Strażaków i Policjantów w Hiszpanii. 

 

Ad. 19. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli o objęcie 

honorowym patronatem oraz ufundowanie jednej z głównych nagród dla laureatów IV 

edycji konkursu. 

Naczelnik PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek oraz zaproponował, aby przeznaczyć kwotę 

100 zł na zakup albumu, jako nagrody głównej oraz przekazać gadżety powiatowe. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta Mariusz Sołtys zarządził głosowanie. 

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

 „Krok w przyszłość”. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej 

Woli i postanowił przyznać kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody głównej (albumu) oraz 

gadżetów powiatowych dla laureatów IV edycji konkursu „Krok w przyszłość” a także objąć w/w 

imprezę honorowym patronatem. 



 
 

Ad. 20. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 

2016 rok. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy 

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

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 92/499/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 21. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok.  

W trakcie omawiania uchwały do grona Członków Zarządu dołączył Starosta Janusz Zarzeczny. Od tego 

momentu Starosta przewodniczył obradom posiedzenia.  

 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. 

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 92/500/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok.  

 

Ad. 22. 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 mają pytania do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 92/501/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok. 

  



 
 

Ad. 23. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

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

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

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 92/502/2016 w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 24. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o objęcie patronatem 

honorowym oraz wsparcie finansowe konkursu pn. ”Policjant Ruchu Drogowego”. 

Naczelnik PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby 

policjantom, biorącym udział w konkursie ufundować bony na jednorazowy obiad oraz puchary. 

Łączna kwota wsparcia finansowego miałaby wynieść 1500 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. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli 

i postanowił przyznać wsparcie finansowe konkursu pn. „Policjant Ruchu Drogowego” w kwocie 

1500 zł (750 zł na wyżywienie, 750 zł na puchary) oraz o objąć w/w imprezę patronatem honorowym. 

 

Ad. 25. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 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. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 26. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa poinformowała Członków Zarządu o tym, że do Wydziału 

wpłynęły trzy wnioski z Ochotniczej Straży Pożarnej z gmin: Bojanów, Zaleszany oraz Radomyśl 

nad Sanem o wsparcie finansowe na zakup samochodów. Decyzje dotyczące finansowania zostaną 

podjęte na kolejnych posiedzeniach Zarządu. 

 



 
 

 

Ad. 27. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 92 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


