
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.3.1.2017.KS/3 

 

Protokół Nr 131/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 19 stycznia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.35 zakończenie o godz. 14.00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk.  

 

Zaproszeni goście: 

 Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Edward Surmacz.  

 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych. 

4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej 

Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych 



 
 

pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode 

na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane 

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej 

Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 

29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII 

Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe PUP. 

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja 

osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 



 
 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy 

Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie 

pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

11. Projekt w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 

łączącej ul. Solidarności z terenami inwestycyjnymi przy ul. Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. 

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

za 2016 r. 

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Włodzimierza Smutka 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli. 

14. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli o patronat i wsparcie 

w organizacji szkolnej kampanii pt. ”Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

15. Informacja z realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

w powiecie stalowowolskim za 2016 rok. 

16. Informacja Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

na temat sytuacji finansowej i inwestycyjnej Szpitala.  

17. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za listopad 

2016 r. 

18. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące 

spłaty kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r. 

19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

21. Przyjęcie protokołu nr 130/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 

2017 roku.  

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 131. 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 Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby 

młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

W trakcie omawiania punktu salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki.  

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 131/697/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie 

osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby 

młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 



 
 

na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 131/698/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych 

z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim 

(III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode 

na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby 

młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 131/699/2017 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych 

z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim 

(III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode 

na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 



 
 

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

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

W trakcie omawiania projektu do grona członków Zarządu dołączył radny Alfred Rzegocki.  

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, do jakiego wieku może być udzielana pomoc bezrobotnym? Dyrektor 

PUP odpowiedziała, że maksymalnie do uzyskanie wieku emerytalnego. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 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 131/700/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny 

Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja 

osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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 131/701/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych 

z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 

stalowowolskim (III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 



 
 

Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. 

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim 

(III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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 131/702/2017 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych 

z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 

stalowowolskim (III)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. 

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 131/703/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. 

 



 
 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej 

Woli. 

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

na zawarcie kolejnej umowy na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. 

Okulickiego 12 w Stalowej Woli dla Pana Dariusza Rybaka, na okres od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia w celu prowadzenia zajęć 

sportowych. Odpłatność miesięczna w wysokości 100 zł brutto. 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 131/704/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w 

Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Projekt w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych drogi łączącej ul. Solidarności z terenami inwestycyjnymi przy ul. Centralnego 

Okręgu Przemysłowego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy jest możliwa zmiana kwalifikacji drogi z powiatowej na gminną? Naczelnik 

Wydziału IMP Alicja Mach odpowiedziała, że jest taka możliwość. Jednak, aby to zrobić 

potrzebna jest zgoda również gminy. Wicestarosta zawnioskował, aby Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych przygotował informacje na temat przebiegu dróg powiatowych z propozycją 

ewentualnego pozbawienia kategorii drogi powiatowej na lokalną. 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 131/705/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ul. Solidarności z terenami inwestycyjnymi 

przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

 

Ad. 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski za 2016 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła Sprawozdanie. Starosta stwierdził, że należy 

porozmawiać z dyrektorami szkół, aby w pierwszej kolejności zastępstwa były przekazywane 



 
 

nauczycielom mianowanym, a także zaproponować inne zmiany mające na celu ograniczanie 

kosztów związanych z wynagrodzeniami. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego Sprawozdania? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski za 2016 r. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Włodzimierza Smutka 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E 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 – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 131/706/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

Włodzimierza Smutka Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 14. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli o patronat 

i wsparcie w organizacji szkolnej kampanii pt. ”Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

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

przyznać kwotę 300 zł na organizację szkolnej kampanii pn. „Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa stwierdziła, że organizacja takich kampanii powinna być 

finansowana w ramach budżetu szkoły, ponieważ wpisuje się to w jej obowiązki i charakter. 

Starosta Janusz Zarzeczny poparł wypowiedź Skarbnik Powiatu i zaproponował, aby szkolne 

kampanie, które wpisują się w statut szkolny były finansowane w ramach środków własnych.  

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 – 5, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli o patronat i wsparcie w organizacji szkolnej kampanii pt. ”Dzień Bezpiecznego Internetu” 

został sfinansowany w ramach środków własnych szkoły. 

  



 
 

Ad. 15. Informacja z realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

w powiecie stalowowolskim za 2016 rok. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła Informację. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego materiału? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją z realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w powiecie stalowowolskim za 2016 rok.  

 

Ad. 16. Informacja Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli na temat sytuacji finansowej i inwestycyjnej Szpitala.  

W trakcie przedstawiania informacji salę obrad opuścił radny Andrzej Gargaś.  

Dyrektor Szpitala Edward Surmacz przedstawił informację na temat sytuacji finansowej 

i inwestycyjnej Szpitala. Wynika z niej, że wynik finansowy za 2016 rok to strata w wysokości 

ok. 3 mln zł, przy amortyzacji na poziomie 4 mln 869 tys. zł oraz zobowiązaniach wymagalnych 

na poziomie 2 mln 839 tys. zł. Na ten wynik finansowy duży wpływ miał wysoki spadek 

kontraktu (o 1 mln 600 tys. zł) na kardiologię inwazyjną, liczony od czerwca do grudnia 

ubiegłego roku. 

 

Przy założeniu, że w 2017 roku koszty bieżącej działalności szpitala utrzymają się na poziomie 

z 2016 roku, do realizacji zaplanowanego planu finansowo – inwestycyjnego zabraknie ok 8 mln 

zł. Plan ten zakłada spłatę kredytów bieżących, podwyżkę o 3% wynagrodzeń dla pracowników 

Szpitala, dostosowanie wynagrodzeń do wysokości płacy minimalnej oraz przeszacowanie usług 

kardiologicznych na łączną kwotę 3 mln 600 tys. zł. Plan ten nie uwzględnia jednak koniecznych 

zadań inwestycyjnych, takich jak: zakup respiratorów (ok. 400 tys. zł), wykonanie planów 

przebudowy przychodni specjalistycznych, kosztów aneksów do projektów wykonawczych 

na OIOM (ok. 55 tys. zł), dostosowania stanowiska ds. resuscytacji dla noworodków do 

wymogów Sanepidu (ok. 35 tys. zł), zakup sterylizatorów (ok. 35 tys. zł), dostosowanie oddziału 

chorób dziecięcych (120 tys. zł), przebudowa kuchni (250 tys. zł), laparoskop (600 tys. zł), 

czy przeprojektowanie lądowiska dla helikopterów o tonażu powyżej 10 ton. Obecnie trwają 

prace nad stworzeniem planu restrukturyzacji i planowania oszczędności dla Szpitala, 

niezbędnego do skutecznego ubiegania się o środki na budowę nowego Bloku Operacyjnego. 

 

Obecnie prowadzone są także dwa postępowania przetargowe: na zakup angiografu (ok. 2 mln 

zł) oraz lekowy (ok. 9 mln zł). 

 



 
 

Dyrektor Szpitala wskazał również na problem z nadwykonaniami za 2016 rok, których wartość 

oszacował na ok 4,5 – 5 mln. zł. Gdyby udało się zawrzeć porozumienie z NFZ w sprawie 

nadwykonań za ok. 3,5 mln zł, udałoby się spłacić wszystkie bieżące zobowiązania wymagalne.  

 

Dyrektor Szpitala Edward Surmacz wskazał także inne planowane inwestycje w 2017 roku: 

przyłącz ciepła do prosektorium, przebudowę wentylacji w kuchni czy dostosowanie szatni 

do wymogów Sanepidu dla pracowników dializ i oddziału laryngologicznego. Kluczowe będą 

jednak inwestycje związane z SOR-em oraz Izbą Przyjęć – w tym lądowiska. Jedno postępowanie 

powinno wybrać wykonawcę na przebudowę lądowiska, drugie – na dostosowanie SOR-u i Izby 

Przyjęć.  

Szpital przygotowuje także wniosek na zakup sprzętu medycznego dla SORu (planowany termin 

składania dokumentów: koniec stycznia 2017 roku). 

 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy jeżeli ma zostać robiony OIOM z rezerwy budżetu 

państwa i przejdzie on drogę opiniowania to czy jest sens zajmować się tymczasowym sprzętem 

medycznym? Dyrektor Szpitala Edward Surmacz odpowiedział, że jest potrzebny ten sprzęt, 

ponieważ jeżeli nie kupi się teraz dwóch respiratorów to nie będzie czym ratować ludzi i przez 

brak sprzętu trzeba będzie zamknąć OIOM.  

 

Dyrektor Szpitala Edward Surmacz wskazał także inne, niezbędne inwestycje: budowę OIOMu, 

zakup rezonansu magnetycznego, doposażenie chirurgii naczyniowej oraz rehabilitacji 

kardiologicznej. W przypadku chirurgii naczyniowej, Szpital aplikuje o środki zewnętrzne. 

Priorytetowo traktowana jest jednak rehabilitacja kardiologiczna, ponieważ środki pozyskane 

na jej stworzenie w znacznym stopniu zniwelowałyby ogromne koszty przecen 

kardiologicznych. Szpital jest także w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie budowy Bloku 

Operacyjnego oraz gruntownej przebudowy Prosektorium. 

 

Drugą potrzebna inwestycją jest wspomniany wcześniej OIOM. Trzecią zakup rezonansu 

magnetycznego. 6 lutego jest otwarcie ofert na dzierżawę. Jeżeli nie będzie zainteresowania, 

wówczas należy będzie sfinansować zakup ze środków własnych. Koszt na wstępie ok. 500 

tys. zł. Czwartą planowaną inwestycją jest chirurgia naczyniowa, rehabilitacja kardiologiczna. 

Został złożony wniosek obecnie jest czekanie na przyznanie dofinansowania. Jeżeli wniosek nie 

przejdzie procedury wówczas pominięta zostanie chirurgia naczyniowa a trzeba będzie skupić 

się tylko na rehabilitację kardiologiczną. Korzyści byłyby takie, że w miejsce przecenionych 

usług kardiologicznych załatać dziurę bonem z utworzenia rehabilitacji kardiologicznej – 3 mln 

zł koszt inwestycji. Kolejna inwestycja blok operacyjny – obecnie wniosek jest opracowywany. 



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, co się stanie ze sprzętem, który zakupilibyśmy teraz 

na OIOM, jeżeli zostałoby przyznane dofinansowanie na ten oddział wraz z niezbędnym 

sprzętem? Dyrektor Edward Surmacz odpowiedział, że potrzeby duże i ten sprzęt mógłby 

doposażyć inny oddział. Problemem, który w najbliższej przyszłości trzeba będzie rozwiązać są 

choroby wieku starczego. Nie ma geriatrii jest tylko przepełniona interna.  

 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jakie są łączne zobowiązania kredytowe Szpitala na ten 

moment? Dyrektor Szpitala Edward Surmacz odpowiedział, że ok. 13 mln zł. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy muszą być dwie Izby Przyjęć? Dyrektor Edward Surmacz, że finalnie 

powinny być dwie izby, ale obecny projekt, który będzie realizowany przewiduje przebudowę 

jednej izby oraz POZ. Na drugą będą szukane środki zewnętrzne.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, czy są plany remontowe, jeżeli chodzi o Oddział 

Ginekologiczny? Dyrektor Edward Surmacz odpowiedział, że obecnie sale na tym Oddziale 

zostały doposażone w nowe łóżka. Jest również plan prac remontowych, ale należy je etapować 

ze względu na brak środków finansowych.  

Zapoznał się z Informacją Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli na temat sytuacji finansowej i inwestycyjnej Szpitala. 

 

Ad. 17. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za listopad 2016 r. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za listopad 2016 r. 

 

Ad. 18. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotyczące spłaty kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r. 

Dyrektor omówił.  

Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli dotyczące spłaty kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r. 

 

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 

rok 

W trakcie omawiania projektu uchwały sale obrad opuścił radny Andrzej Gargaś oraz Wicestarosta 

Mariusz Sołtys. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 131/707/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok 

 

Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

W trakcie omawiania projektu do członków Zarządu dołączył Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 131/708/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 22. Przyjęcie protokołu nr 130/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.  

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

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

Głosy: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Protokół nr 130/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 21. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 23. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 131. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

  

 


