
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.1.1.2017.KS/3 

 

Protokół Nr 129/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 stycznia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.1110 zakończenie o godz. 1230 

 

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,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby: 

 Pracownik PCPR Grzegorz Kwitek,  

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków 

finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i dzierżawę pomieszczeń w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na remont podłogi na korytarzu I piętra w Zespole Placówek 

Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. 

7. Wniosek Szefowej Sztabu WOŚP w sprawie finansowego wsparcia organizacji XXV Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stalowej Woli. 

8. Wniosek Wydawnictwa „SZTAFETA” w sprawie wsparcia finansowego 45. Plebiscytu 

na „Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli”, organizowanego przez Wydawnictwo „Sztafeta”. 

9. Wniosek Agencji Reklamowej „Nado” w sprawie nadania miana Patrona Plebiscytu Sportowego 

organizowanego przez Agencje Reklamy „Nado”. 



 
 

10. Wniosek Redakcji Dziennika „Echo Dnia” w sprawie wsparcia finansowego 23. Plebiscytu 

na „Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Talent Powiatów Stalowowolskiego i Niżańskiego”, 

organizowanego przez Redakcję „Echo Dnia”. 

11. Wniosek Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Stalowej Woli o  zakup 

zaktualizowanego drugiego wydania książki pt. „Przechodniu, pochyl czoła”.  

12. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania organizacji 

zimowego wypoczynku dla dzieci pn. „Zimowa Laba”. 

13. Wniosek Prezesa ZKS „Stal” Stalowa Wola w sprawie sfinansowania kosztów przejazdów drugoligowego 

zespołu koszykówki mężczyzn.  

14. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Sportowych na 2017 rok. 

15. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Kulturalnych na 2017 rok. 

16. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury 

całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 

XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku. 

17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku.  

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 129. 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.  

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

  Pracownik PCPR Grzegorz Kwitek przedstawił projekt uchwały. Pracownik zaproponował, aby 

do opiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych 

na realizację rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

powołać osoby w następującym składzie: 

1. Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Janusz Zarzeczny 

2. Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Mariusz Sołtys 

3. Przewodniczący Komisji: Tomasz Brymora  

4. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Grzegorz Kwitek 



 
 

5. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Latorośl”: Philipp Zalewski 

6. Przedstawiciel Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria”: Grażyna Janik 

7. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”: Alina Wyka 

8. Przedstawiciel Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”: Dariusz Kołodziej 

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

projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 129/685/2016 w sprawie powołania członków Komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego 

programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej 

o powierzchni 22 m2 w budynku CKUiODiDZ, dla Centrum Szkoleń i Rekrutacji, Magdalena Pikulska 

w celu przeprowadzenia warsztatów psychologicznych grupowych oraz indywidualnych dla 

uczestników projektu realizowanego na zlecenie OHP. Wynajęcie w dniach 10.01.2017 r. (7 godzin), 

16.01.2017 r. (5 godzin), 17.01.2017 r. (5 godzin). Odpłatność jednorazowa - 260 zł netto za cały okres 

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

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

  Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o zamiarze wynajęcia sali lekcyjnej. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i dzierżawę pomieszczeń w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajęcie i dzierżawę pomieszczeń w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla: 

 1. Jacek Dworak - pomieszczenie o powierzchni 74 m2 mieszczące się w budynku przy ul. Hutniczej 

17 będące w dyspozycji CEZ – oddanie w najem w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Okres 

obowiązywania umowy od 01.01.2017r. do 31.12.2019 r. Odpłatność 800 zł miesięcznie.  

2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, - sala gimnastyczna - oddanie w najem w celu 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Okres 

obowiązywania umowy od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r., (1,5 godz. w miesiącu). Odpłatność 50 zł 

miesięcznie. 

3. Akademia Piłkarska Stalowa Wola - sala gimnastyczna - oddanie w najem w celu prowadzenia zajęć 

z dziećmi z zakresu piłki nożnej. Okres obowiązywania umowy od 02.01.2017 r. do 31.03.2017 r., (ok. 

30 godz. w miesiącu). Odpłatność - 400,00 zł miesięcznie. 

4. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - pomieszczenie kontroli i elektryka (razem 80,34 m2) 

zlokalizowane w warsztatach szkolnych ZSP Nr 1 przy ul. Hutniczej 17 a będących w dyspozycji CEZ. 



 
 

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Odpłatność za dzierżawę w celu 

organizacji wystawy „COP dla przyszłości” - 150 zł miesięcznie. 

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

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

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 129/686/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i dzierżawę 

pomieszczeń w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na remont podłogi na korytarzu I piętra w Zespole 

Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. 

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

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 129/687/2016 w sprawie wyrażenia zgody na remont podłogi na 

korytarzu I piętra w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Wniosek Szefowej Sztabu WOŚP w sprawie finansowego wsparcia organizacji XXV Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stalowej Woli. 

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

dofinansować imprezę kwotą 1000 zł z przeznaczaniem na nagłośnienie i oświetlenie. Starosta 

stwierdził, że w poprzednim roku dzięki wsparciu WOŚP zarówno Szpital jak i Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy zostały wyposażone w sprzęty do ratowania życia oraz specjalistyczne łóżka, dlatego 

zaproponował pozytywnie rozpatrzyć wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie 

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

zarządził głosowanie. 

Głosy: za -4, przeciw -0, wstrzymujące -1. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Szefowej Sztabu WOŚP i postanowił wesprzeć kwotą 1000 

zł organizację XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Wniosek Wydawnictwa „SZTAFETA” w sprawie wsparcia finansowego 45. Plebiscytu 

na „Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli”, organizowanego przez Wydawnictwo 

„Sztafeta”. 

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

przeznaczyć kwotę 200 zł w postaci talonu dla jednego z czytelników biorących udział w głosowaniu 

oraz kwotę roku 800 zł dla Trenera Roku – łącznie 1000 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 



 
 

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydawnictwa „SZTAFETA” i postanowił wesprzeć 

finansowo 45. Plebiscyt na „Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli”, organizowanego przez 

Wydawnictwo „Sztafeta” kwotą 1000 zł, z czego: 200 zł (talon) - nagroda dla jednego z czytelników 

biorących udział w głosowaniu oraz 800 zł nagroda dla Trenera Roku. 

 

Ad. 9. Wniosek Agencji Reklamowej „Nado” w sprawie nadania miana Patrona Plebiscytu Sportowego 

organizowanego przez Agencje Reklamy „Nado”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek z prośbą o objęcie miana Patrona 

Plebiscytu, i ufundowanie nagrody w jednej z kategorii, które wynoszą odpowiednio: 

1.pakiet złoty – Najpopularniejszy Sportowiec – 7000 zł netto, 

2. pakiet srebrny – Najpopularniejszy Trener – 5000 zł netto, 

3. pakiet brązowy – Talent – 3000 zł netto.  

 Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, iż nie jest możliwe ufundowanie w całości nagrody w Plebiscycie, 

ponieważ wnioskowane kwoty na nagrody są o wiele wyższe niż doroczne nagrody Zarządu Powiatu 

przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie sportu i działalności sportowej. Starosta zaproponował, aby 

przyznać kwotę 1500 zł i rozliczyć zadanie Harmonogramu Imprez Sportowych po wystawieniu faktury. 

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

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

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Agencji Reklamowej „NADO” i postanowił wesprzeć 

finansowo Plebiscyt Sportowy organizowany przez Agencje Reklamy „Nado” kwotą 1500 zł. 

 

Ad. 10. Wniosek Redakcji Dziennika „Echo Dnia” w sprawie wsparcia finansowego 23. Plebiscytu 

na „Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Talent Powiatów Stalowowolskiego 

i Niżańskiego”, organizowanego przez Redakcję „Echo Dnia”. 

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

kwotę 600 zł w postaci bonu dla jednego z laureatów w kategorii „Talent Roku”. Starosta Janusz 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Redakcji Dziennika „Echo Dnia” i postanowił wesprzeć 

finansowo 23. Plebiscyt na „Najpopularniejszego Sportowca, Trenera oraz Talent Powiatów 

Stalowowolskiego i Niżańskiego”, organizowanego przez Redakcję „Echo Dnia” kwotą 600 zł (bon) dla 

jednego z laureatów w kategorii „Talent Roku”. 

 

Ad. 11. Wniosek Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Stalowej Woli o zakup 

zaktualizowanego drugiego wydania książki pt. „Przechodniu, pochyl czoła”.  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik powiedział, że wysoka cena 

książki wynika z tego, że nie jest ona wydawana przez „Sztafetę” a na specjalne zamówienie Związku 

Żołnierzy AK oraz że będzie sprzedawana w małym nakładzie. Starosta Janusz Zarzeczny 



 
 

zaproponował, zakup 20 sztuk tej pozycji. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa stwierdziła, że można 

10 książek przekazać do szkolnych bibliotek i rozliczyć zadanie w połowie z działu promocji a połowie 

z działalności oświatowej. Starosta zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za - 5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

Koła w Stalowej Woli i postanowił zakupić zaktualizowane drugie wydanie książki pt. Przechodniu, pochyl 

czoła” w ilości 20 sztuk.  

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci pn. „Zimowa Laba”. 

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

dofinansować zimowy wypoczynek dla dzieci kwotą 500 zł z przeznaczeniem na nagrody. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

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

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli 

i postanowił dofinansować zimowy wypoczynek dla dzieci pn. „Zimowa Laba” kwotą 500 zł 

z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci. 

 

Ad. 13. Wniosek Prezesa ZKS „Stal” Stalowa Wola w sprawie sfinansowania kosztów przejazdów 

drugoligowego zespołu koszykówki mężczyzn.  

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik dodał, że w roku ubiegłym 

Powiat przyznał 30 tys. zł dofinansowania dla Klubu i jako jeden z głównych sponsorów powinien być 

bardziej promowany w mediach. Starosta stwierdził, że należy przyznać kwotę 10 000 zł na transport, 

przy wykorzystaniu taboru autobusowego PKS. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

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

zarządził głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

   Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa ZKS „Stal” Stalowa Wola i postanowił sfinansować 

koszty pięciu przejazdów drugoligowego zespołu koszykówki mężczyzn, w kwocie 10 000 zł przy 

wykorzystaniu taboru autobusowego PKS. 

 

Ad. 14. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Sportowych na 2017 rok. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił Harmonogram Imprez Sportowych na 2017 rok. 

Naczelnik wraz z dokonaną przez Komisję oceną wniosków. Naczelnik zwrócił uwagę na niepokojące 

dane, jeżeli chodzi o składane wnioski. Porównując z rokiem 2016, na 37 ogłoszonych zadań wniosek 

złożyło 18 organizacji. W tym roku tendencja jest spadkowa, i na 26 zadań wniosek złożyło tylko 11 

organizacji. Radny Marek Tyza zapytał, dlaczego Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” otrzymało tylko 

połowę wnioskowanej kwoty, pomimo tego, że wartość zadania jest wysoka i ilość przyznanych 



 
 

punktów również? Naczelnik odpowiedział, że nie mogło zostać przyznane dofinansowanie na 

wszystko, o co było wnioskowane. Zostały przyznane maksymalne kwoty na zakup sprzętu oraz 

nagrody. Natomiast ze względu na to, że dotacja nie jest przyznawana na wynagrodzenia oraz 

wyżywienie nie można było przyznać na to środków finansowych. Wicestarosta zapytał, dlaczego nie 

można przyznawać pieniędzy na wynagrodzenia? Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa odpowiedziała, że 

ze względu na to, że jest to dotacja a nie wydatki własne. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu zatwierdził Harmonogram Imprez Sportowych na 2017 rok.  

 

Ad. 15. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Kulturalnych na 2017 rok. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił Harmonogram Imprez Kulturalnych na 2017 rok. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że należy porozmawiać z Dyrektorem MDK-u, aby bardziej 

reklamował i promował Powiat z uwagi na to, że w dużym stopniu dofinansowujemy ich zadania. 

Naczelnik Wydziału PKZ zwrócił uwagę, że w tym roku nowością będzie plener malarski. Dzięki czemu 

w Powiecie powstanie wiele ciekawych prac graficznych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0. 

Zarząd Powiatu zatwierdził Harmonogram Imprez Kulturalnych na 2017 rok. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących 

dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały 

Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2017 roku. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk powiedział, że istnieje potrzeba dokonania zmiany 

w Harmonogramie Dyżurów Aptek. Zmiana polegałaby na tym, że: 

1. W terminie od 23 do 29 stycznia 2017 roku dyżur pełniłaby Apteka „Nova” w Stalowej Woli przy ul. 

Mickiewicza 13 (poz. 3 Harmonogramu), a nie Apteka „Nova” w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 110.  

2. W terminie od 20 do 26 marca 2017 roku dyżur pełniłaby Apteka „Nova” w Stalowej Woli przy ul. 

Okulickiego 110 (poz. 11 Harmonogramu), a nie Apteka „Nova” w Stalowej Woli przy ul. Mickiewicza 13.  

Naczelnik dodał, że w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Starosta Janusz Zarzeczny zwrócił uwagę, na to, że w dni świąteczne powinny dyżurować, co najmniej 

dwie apteki i najlepiej w dobrych punktach, w centrum miasta. Naczelnik Wydziału PKZ powiedział, 

że dopóki dyżurowała apteka w Galerii „Prima” to nie było problemów, jednak ta apteka skończyła swoje 

dyżury. Obowiązkiem ustawowym jest dyżur jednej apteki. Obecnie bardzo ciężko jest znaleźć aptekę 

chętną do dyżurowania, ponieważ wiąże się to ze zwiększonymi kosztami, w związku, z czym jest 

problem z ustaleniem harmonogramu. Starosta zaproponował, aby napisać wniosek do aptek z prośbą 



 
 

o rozważenie dyżurowania w okresach świątecznych. Starosta zapytał czy Członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące - 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 129/688/2016 w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie 

Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2017 r. stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/160/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2017 roku. 

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku.  

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

nr 128/2016. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujące - 0. 

Protokół nr 128/2016 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 29. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 129. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


