
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.36.1.2017. 

Protokół Nr 159/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 20 lipca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.1110 zakończenie o godz. 1140 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki.  

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik 

 

Porządek obrad: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 159 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania 

do proponowanego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

  

Ad.3. Wniosek o zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

wysokości odsetek od kwoty wydatków poniesionych przez Powiat Stalowowolski na 

utrzymanie pięciorga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których Powiat 

domaga się od Powiatu Kraśnickiego. 

 Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że ustalił ze Starostą Kraśnickim aby Powiat Kraśnicki 

zapłacił połowę kwoty bez odsetek wydatków poniesionych przez Powiat Stalowowolski na 

utrzymanie pięciorga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Starosta Janusz Zarzeczny 



 
 

zapytał, czy członkowie Zarządu zgadzają się z jego zdaniem? Wszyscy obecni członkowie Zarządu 

pytań i uwag nie zgłosili.  

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego wyraził zgodę, aby Powiat Kraśnicki zapłacił połowę kwoty bez 

odsetek wydatków poniesionych przez Powiat Stalowowolski na utrzymanie pięciorga dzieci 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Ad.4. Zawiadomienie o oddaniu części nieruchomości w najem w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie części nieruchomości (ogrodzenia) w najem w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Firmy Margo Sp. z o. o w celu montażu banera reklamowego. 

 

Ad.5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie monitoringu wizyjnego 

zewnętrznego w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że rozmawiał z Panią Dyrektor Barbarą Nabrzeską na temat niszczenia placu zabaw 

przez okolicznych mieszkańców i uważa, że monitoring zewnętrzny jest jak najbardziej potrzebny. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał Panią Naczelnik IMP odnośnie nowych inwestycji czy tam są 

monitoringi zewnętrzne? Pani Naczelnik odpowiedziała, że tylko w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli nie ma monitoringu zewnętrznego. Na tym dyskusje 

zakończono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za - 3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego w Zespole 

Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o nr ew. 220/3, 

obręb 10 – Wólka Turebska, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny  

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  



 
 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/894/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka o nr ew. 220/3, obręb 10 – 

Wólka Turebska, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany. 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielanie zamówienia publicznego pn. „ Bankowa obsługa budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny  

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały?  

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/895/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego pn. „ Bankowa obsługa 

budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu”. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego do 

zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. ,,Bankowa obsługa 

budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu” 

prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz dokonywania innych 

czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego z wyjątkiem powoływania 

komisji przetargowej, dotyczących powyższego postępowania. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do przedstawionego projektu uchwały? 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/896/2017 w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego oraz 

sprzętu fotograficznego i wideo dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do przedstawionego projektu uchwały?  

Innych pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/897/2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 

komputerowego oraz sprzętu fotograficznego i wideo dla Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Rzeszowie. 

 

Ad.10. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu pn. 

„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych 

i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER).  

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/898/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do projektu 

pn. „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych 

i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

 

Ad.11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro”  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/899/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER). 

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy start w życiu zawodowym” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 



 
 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/900/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Praktyki zawodowe lepszy start w życiu zawodowym” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

 

Ad.13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr 

Roberta Tryk nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu 

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

 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/901/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla Pana mgr Roberta Tryk nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr 

Aleksandry Siembidy nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu 

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

Głosy: za -3, przeciw-0, wstrzymujące się -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/902/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla Pani mgr Aleksandry Siembidy nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. 

Marcina Kowalika nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej 



 
 

w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania i uwagi do przedstawionego projektu 

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

 Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujących się -0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/903/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

Pana mgr inż. Marcina Kowalika nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. 

Pawła Jędryki nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania i uwagi do przedstawionego projektu 

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

  Głosy: za -3, przeciw-0, wstrzymujące się -0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/904/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla Pana mgr inż. Pawła Jędryki nauczyciela kontraktowego w Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 

mgr Małgorzaty Szkutnik nauczyciela kontraktowego w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli 

ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania i uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały?  

  Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące się -0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/905/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla Pani mgr Małgorzaty Szkutnik nauczyciela kontraktowego w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli ubiegającej 

się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 



 
 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 

mgr Magdaleny Zięby-Wróblewskiej  nauczyciela kontraktowego w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli ubiegającej się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania i uwagi do przedstawionego projektu 

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

  Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujących się -0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/906/2017  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

dla Pani mgr Magdaleny Zięby-Wróblewskiej nauczyciela kontraktowego w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli ubiegającej się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

Ad.19. Przyjęcie protokołu nr 158/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.  

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do protokołu 

nr 158/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

  Protokół nr 158/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 20. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 159. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 


