
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.38.1.2017.KS 

Protokół Nr 161/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 03 sierpnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 810 zakończenie o godz. 840 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza, Andrzej Gargaś 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów uzyskanych 

z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

5. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 

o udzielanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji 

gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT 

oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie 

Stalowowolskim”. 

6. Wniosek Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej Woli w sprawie przyjęcia 

sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania publicznego pn. „Organizacja 

powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

w ramach Licealiady, Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. 

7. Wniosek Prezesa Zarządu Piłkarskiej Spółki Akcyjnej „Stal” Stalowa Wola w sprawie sfinansowania 

zakupu kompletów strojów sportowych dla zawodników Klubu. 

8. 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 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

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

9. Przyjęcie protokołu nr 160/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2017 roku. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 161. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania 

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

głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

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

i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 161/914/2017 w sprawie przyznania nagrody rocznej 

Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. 

 

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów 

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

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

Pytań i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 161/915/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

 



 
 

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie modernizacji 

i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 

i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Stalowowolskim”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

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

Pytań i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 161/916/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie modernizacji 

i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej 

bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w Powiecie Stalowowolskim”. 

 

Ad.6. Wniosek Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej Woli w sprawie 

przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania publicznego 

pn. „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży, w ramach Licealiady, Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej”. 

Ze wzglądu na nieobecność Naczelnika Wydziału PKZ wniosek przedstawił Wicestarosta. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu? Pytań i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 

w Stalowej Woli z realizacji powierzonego zadania publicznego pn. „Organizacja powiatowych 

imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w ramach 

Licealiady, Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. 

 

Ad.7. Wniosek Prezesa Zarządu Piłkarskiej Spółki Akcyjnej „Stal” Stalowa Wola w sprawie 

sfinansowania zakupu kompletów strojów sportowych dla zawodników Klubu. 

Wicestarosta przedstawił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Pytań i uwag nie zgłoszono. Wicestarosta 

zarządził głosowanie. 

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

   Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek  Prezesa Zarządu Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal 

Stalowa Wola i postanowił przyznać 2000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów 

sportowych. 



 
 

Ad.8. 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 r. Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 r. 

   Wicestarosta przedstawił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 161/917/2017 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 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2017 r. 

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołu nr 160/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 160/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta 

zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 160/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.10. Wolne wnioski. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła Informację Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli na temat rozmów z władzami Gmin Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie utrzymania komunikacji w Gminach, linii na których uzyskiwane 

przychody nie w pełni pokrywają koszty wozokilometra z prośbą o zajęcie stanowiska w postaci 

opinii prawnej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk stwierdził, iż według 

niego jest to trochę za późno, gdyż większość Gmin ma już zawarte porozumienia z Gminą Stalowa 

Wola. Członek Zarządu Alfred Rzegocki stwierdził, że jeśli inne Gminy chcą dofinansowywać 

nierentowne linie to trzeba im to umożliwić. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że w tym 

przypadku sytuacja jest skomplikowana, ponieważ Powiat Stalowowolski nie jest „czynnym” 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego a Gminy Pysznica, Zaleszany oraz Radomyśl 

nad Sanem mają już zawarte porozumienia międzygminne z Gminą Stalowa Wola. Członek 

Zarządu Andrzej Gargaś zapytał jaka by była procedura takiego przekazania środków 

finansowych dla Spółki PKS? Wicestarosta odpowiedział, że trzeba wystąpić do radców 

prawnych o przygotowanie opinii prawnej w tym temacie. Na tym dyskusję zakończono. 



 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Stalowej Woli w sprawie wydania opinii prawnej dotyczącej 

przeprowadzonych rozmów z władzami samorządowymi Gmin Powiatu Stalowowolskiego na 

temat utrzymania komunikacji w Gminach, linii na których uzyskiwane przychody nie w pełni 

pokrywają koszty wozokilometra. 

 

 

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 161. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 
 

Mariusz Sołtys 

Wicestarosta Stalowowolski 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


