
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.41.2015.KS/25 

 

Protokół Nr 47/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1150, zakończenie o godz. 1345 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Alfred 

Rzegocki, Andrzej Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, Zastępca Przewodniczącego 

Rady Powiatu Tadeusz Samołyk. 

 

Zaproszone Osoby:  

Tomasz Wosk - Naczelnik Kancelarii Starosty;  

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji; 

Hubert Karwan – Inspektor Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Środowiska.  

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców „Bliżej siebie” z Korabiny o przyznanie 

dofinansowania zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie – ekologiczny 

wyjazd dziadków z wnuczkami po zakątkach krajobrazowych Regionu Świętokrzyskiego”. 

4. Rozpatrzenie wniosków dyrektorów dotyczących wyrażenia zgody na utrzymanie 

stanowisk wicedyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w roku szkolnym 2015/2016. 

5. Uchwała w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do 

prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski. 
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6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na organizację indywidualnego toku 

nauki dla Oliwii Pakuły uczennicy klasy III LO w Zespole Szkół Ogólnokształcącego im. KEN 

w Stalowej Woli w roku szkolnym 2015/2016. 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 uczniów w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.  

8. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.  

9. Uchwała Zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonywania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.  

10. Uchwała Zarządu w sprawie informacji za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

11. Uchwała Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli.  

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2015 roku.  

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 47 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. 
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Ad. 3 Wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców „Bliżej siebie” z Korabiny o przyznanie 

dofinansowania zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie – 

ekologiczny wyjazd dziadków z wnuczkami po zakątkach krajobrazowych Regionu 

Świętokrzyskiego”. 

 

Inspektor Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Środowiska Hubert Karwan 

przedstawił wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców „Bliżej Siebie” z Korabiny w sprawie 

dofinansowania usługi transportowej w kwocie 1 900 zł.  Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby kwota dofinansowania wyniosła 1 200 zł. Starosta Janusz  Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przychyleniem się do wniosku głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców „Bliżej siebie” z Korabiny 

o przyznanie dofinansowania zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie – 

ekologiczny wyjazd dziadków z wnuczkami po zakątkach krajobrazowych Regionu 

Świętokrzyskiego” w kwocie 1 200 zł.  

 

Ad. 4 Rozpatrzenie wniosków dyrektorów dotyczących wyrażenia zgody na utrzymanie  

stanowisk wicedyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w roku szkolnym 2015/2016. 

  

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik  omówiła wnioski. Starosta Janusz  

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przychyleniem się do 

wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Pozytywnie rozpatrzono wnioski dyrektorów dotyczących wyrażenia zgody na utrzymanie  

stanowisk wicedyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w roku szkolnym 2015/2016. 
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Ad. 5  Uchwała w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody 

Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

  Starosta Janusz Zarzeczny w porozumieniu z Członkami Zarządu zaproponował, aby 

przedstawicielem Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski został Pan Marek Tyza. Starosta Janusz  Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

   

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/228/2015 w sprawie desygnowania 

przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 6 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na organizację 

indywidualnego toku nauki dla Oliwii Pakuły uczennicy klasy III LO w Zespole 

Szkół Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli w roku szkolnym 2015/2016. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN. Planowany koszt realizacji 

zajęć to 3 964,26 zł od 1.09.2015 do 31.12.2015r oraz 3 716, 51 zł od 1.01.2016 do 

29.04.2016,  łącznie 7 680,77 zł. Pani Bożena Karlik zaznaczyła, że Oliwia Pakuła od wielu 

lat intensywnie trenuje lekkoatletykę w klubie sportowym „Victoria” i odnosi sukcesy na  

ogólnopolskich imprezach rangi mistrzowskiej i indywidualny system kształcenia pozwoli 

na powiązanie nauki z karierą sportową.  Starosta Janusz  Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przychyleniem się do wniosku głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na organizację 
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indywidualnego toku nauki dla uczennicy klasy III LO w Zespole Szkół Ogólnokształcącego 

im. KEN w Stalowej Woli w roku szkolnym 2015/2016. 

 

Ad.7 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 uczniów 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej 

Woli.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN. Starosta Janusz  Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przychyleniem się do wniosku głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących 24 uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w Stalowej Woli.  

 

Ad.8 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze.  

  

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek w sprawie obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów, 

wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze. Starosta Janusz Zarzeczny 

stwierdził, że tak ustalony dla nich tygodniowy wymiar zajęć jest do przyjęcia, ponieważ 

umożliwi dyrektorom większą elastyczność w przydziale określonej ilości godzin na 

realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.  Starosta Janusz  Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przychyleniem się do wniosku głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  
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 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/229/2015 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne 

stanowisko kierownicze.  

  

Ad. 9 Uchwała Zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonywania budżetu 

powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć.  

 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informacje o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2015 roku oraz informację 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć. Starosta Janusz  Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/230/2015 w sprawie informacji o przebiegu 

wykonywania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2015 roku oraz 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć.  

 

Ad. 10 Uchwała Zarządu w sprawie informacji za I półrocze 2015 roku o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 

I półrocze 2015 roku oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli za I półrocze 2015 roku.  

Starosta Janusz  Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr  47/231/2015 w sprawie informacji za I półrocze 

2015 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 11 Uchwała Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli.  

  

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń omówiła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował 

zmiany w uchwale w tym, skrócenie nazwy Wydziału Promocji, Informacji, Kultury, 

Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na Wydział Promocji, Kultury, 

Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Referatu Ochrony Środowiska 

na Referat Środowiska oraz dodanie do § 22 ust. 2 słów: „kierownik referatu”, i nadanie 

mu brzmienia: „Naczelnik kieruje wydziałem przy pomocy zastępcy Naczelnika 

Wydziału lub kierownika referatu, jeżeli takie stanowisko zostało utworzone”. Starosta 

Janusz  Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś inne uwagi lub pytania 

do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/232/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.  

 

Ad. 12 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2015 

roku. 

 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do protokołu 

z poprzednich obrad. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 

 

 

 

 

Ad. 13 Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt Zarządzenia Starosty 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. Zaznaczyła przy tym, że planując wydatki należy 
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kierować się podanymi wskaźnikami makroekonomicznymi, w tym nominalnym 

wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto 3,6% oraz średniorocznym wzrostem 

cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7%.  

Naczelnik Kancelarii Starosty Tomasz Wosk poinformował, że: 

1.  Dnia 21 sierpnia 2015 roku o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie z grupą dzieci 

i młodzieży z Mołdawii; 

2. W związku ze zbliżającym się zakończeniem wakacji Prezydent Miasta Stalowej 

Woli organizuje pożegnanie wakacji dla dzieci w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji. Przewidziane są tam różnego rodzaju atrakcje, m.in. czytanie bajek 

dzieciom, dlatego też Naczelnik Kancelarii Prezydenta Stalowej Woli Monika Trela 

zaprasza Radnych do czytania dzieciom i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.   

 

Ad. 14 Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 47 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin  

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


