
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.17.1.2017.KS 

 

Protokół Nr 146/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.25 zakończenie o godz. 13.00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk, 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2016.  

4. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 

2016. 

5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

(przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego znajdującego się w budynku pomocniczym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

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

dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 

15 w Stalowej Woli. 



 
 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki 

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

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu 

Stalowowolskiego. 

9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pana Tomasza Sekulskiego pełniącego 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych w ramach projektu „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

11.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sekulskiemu pełniącemu 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku 

o dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe drogą do lepszej przyszłości” w ramach 

programu Erasmus+. 

12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego pełniącego 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Praktyki zawodowe - szansą na lepsze jutro” w ramach 

Programu Erasmus+.  

13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji 

informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

14. Projekt uchwały 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. 

15. Wniosek JW 3538 oraz 16 batalionu saperów o wsparcie finansowe święta Wojsk Inżynieryjnych. 

16. Wniosek Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych o współfinansowanie 

sztandaru dla 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

17. Wniosek Polska Press Sp. z o. o. Oddział w Rzeszowie o udział w projekcie dotyczącym uczestnictwa 

i prezentacji Powiatu Stalowowolskiego w albumie „Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu”.  



 
 

18. Wniosek Dyrektora MOSiR w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego Memoriału Tadeusza 

Duszyńskiego. 

19. Projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdania 

z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie na 2016 rok”. 

20. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za luty 2017 r. 

w zakresie sytuacji finansowej jednostki. 

21. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące spłaty 

kredytów poręczonych przez Powiat na dzień 31 marca 2017 r.  

22. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2016. 

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

24. Wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn.:,,Przebudowa 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej 

Woli”. 

25. Przyjęcie protokołów nr 144/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 oraz 145/2017 z dnia 12 kwietnia 

2017 r.  

26. Wolne wnioski. 

27. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie Zarządu podziękowali Pani Marii Dekert za wieloletnią 

współpracę, trud oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 146. 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. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2016.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił informację. Dyrektor podkreślił, że jest bardzo duży 

problem, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, ponieważ jest ich o wiele mniej niż dzieci, które 

potrzebują takiej opieki. Dyrektor dodał, że większość osób, które ubiegają się o status rodziny 



 
 

zastępczej robi to z przyczyn finansowych, a nie żeby zapewnić należytą opiekę. Starosta Janusz 

Zarzeczny stwierdził, że należy mieć kontrolę nad tymi rodzinami, aby nie dochodziło w nich 

do żadnych nadużyć wobec dzieci. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają uwagi lub pytania do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu przyjął informację o działalności PCPR za rok 2016 jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016. 

  Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. 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.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 146/812/2017 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla 

Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego znajdującego się w budynku 

pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka 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 146/813/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego znajdującego się w budynku 

pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

 

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

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka 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 146/814/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa Powiatowego 

przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka 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 146/815/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego 

obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 

Nr 2 w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności Powiatu Stalowowolskiego. 

  Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienie Pana 

Tomasza Sekulskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności Powiatu Stalowowolskiego na okres od dnia 12.04.2017 r. do dnia 31.08.2017 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 146/816/2017 w sprawie upoważnienia Pana Tomasza 

Sekulskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. T. Kościuszki Nr 2 w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sekulskiego pełniącego 

obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia 

na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020.  



 
 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 146/817/2017 w sprawie upoważnienia Pana Tomasza 

Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia 

na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pana Tomasza Sekulskiego 

pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych 

w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 146/818/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pana 

Tomasza Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do przeprowadzania pomocniczych działań zakupowych 

w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sekulskiemu 

pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach 

dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe drogą do lepszej 

przyszłości” w ramach programu Erasmus+. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zwrócił uwagę 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 146/819/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu 

Tomaszowi Sekulskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia pana Tomasza Sekulskiego 

pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 



 
 

Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Praktyki zawodowe - 

szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus+.  

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 146/820/2017 w sprawie w sprawie upoważnienia pana Tomasza 

Sekulskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu pn. „Praktyki zawodowe - szansą 

na lepsze jutro” w ramach Programu Erasmus+.  

 

Ad. 13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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 146/821/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały 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. 

  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 146/822/2017 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. 15. Wniosek JW 3538 oraz 16 batalionu saperów o wsparcie finansowe święta Wojsk 

Inżynieryjnych. 



 
 

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

dofinansowania wyniosła 600 zł brutto (po 300 zł brutto dla każdej jednostki) z przeznaczeniem 

na zakup materiałów promocyjnych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek JW 3538 oraz 16 batalionu saperów został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 

o współfinansowanie sztandaru dla 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

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

przyznać kwotę 200 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską. Składka członkowska zostanie 

przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania sztandaru wraz z jego drzewcem oraz pokrycie 

kosztów wykonania okolicznościowych „gwoździ” z herbem samorządu – fundatora, które będą 

wbijane podczas uroczystości przekazania sztandaru dla PBOT. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Wniosek Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 17. Wniosek Polska Press Sp. z o. o. Oddział w Rzeszowie o udział w projekcie dotyczącym 

uczestnictwa i prezentacji Powiatu Stalowowolskiego w albumie „Kulinarne wędrówki 

po Podkarpaciu”.  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik, zarekomendował 

uczestnictwo w realizowanym projekcie i zaproponował, zakupić pakiet promocyjny, który wynosi 

2000 zł brutto za stronę publikacji z prezentacją Powiatu Stalowowolskiego oraz 25 wolumenów 

publikacji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

lub uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

  Wniosek Polska Press Sp. z. o. o. Oddział w Rzeszowie został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 18. Wniosek Dyrektora MOSiR w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego Memoriału 

Tadeusza Duszyńskiego. 

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

przyznać kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów dla uczestników Memoriału. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi 



 
 

do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

  Wniosek Dyrektora MOSiR w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Stalowowolskiego 

sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o pożytku publicznym i wolontariacie na 2016 rok”. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu 

Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na 2016 rok”. Starosta 

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

sprawozdania? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 146/823/2017 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu 

Stalowowolskiego sprawozdania z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu 

Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na 2016 rok”. 

 

Ad. 20. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za luty 

2017 r. w zakresie sytuacji finansowej jednostki. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Pytań i uwag 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli za luty 2017 r. w zakresie sytuacji finansowej jednostki. 

 

Ad. 21. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotyczące spłaty kredytów poręczonych przez Powiat na dzień 31 marca 2017 r.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Pytań i uwag 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli dotyczące spłaty kredytów poręczonych przez Powiat na dzień 31 marca 2017 r.  

 



 
 

Ad. 22. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 

2016. 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały wraz ze zmienionym 

uzasadnieniem, ze względu na omyłkowo podane kwoty. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Pytań i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 146/824/2017 w sprawie sprawozdania finansowego powiatu 

stalowowolskiego za rok 2016. 

 

Ad. 23. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 146/825/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok.  

 

Ad. 24. Wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu 

pn.:,,Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska 

wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Skarbnik powiedziała, że w przypadku 

przyznania w 2017 roku 6 mln. zł oraz 2 mln w 2018 r. trzeba będzie dokonać zmian w §4 uchwały 

budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030. Dodatkowo, deficyt 

zwiększy się o 6 mln. zł i wyniesie 14 mln 900 tys. zł. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby zabezpieczyć środki w wysokości 8 mln. zł (6 mln zł w 2017 

roku oraz 2 mln. zł w 2018 roku). Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli został 

zaopiniowany pozytywnie.  

 

Ad. 25. Przyjęcie protokołów nr 144/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 oraz 145/2017 z dnia 

12 kwietnia 2017 r.  

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

nr 144/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Protokół nr 144/2017 został przyjęty jednogłośnie. 



 
 

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

nr 145/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Protokół nr 145/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 26. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 27. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 146. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  


