
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.43.1.2017.KS 

Protokół Nr 166/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 14 września 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.25 zakończenie o godz.12.15 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

 

Osoby zaproszone: 

 Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Dyrektor Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego Małgorzata Stańczak, 

 Główna księgowa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Iwona Głowacka. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie terenu działki o nr ew. 2294/6, obręb 

0003 Centrum, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola na cele lądowiska dla śmigłowców 

ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu 

Specjalistycznym w Stalowej Woli. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

5. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli o oddaniu w najem sali gimnastycznej. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego w 

Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli na zakup pomocy dydaktycznych 

w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna 

tablica”. 

7. 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. 



 
 

8. Przyjęcie protokołu nr 165/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 07 września 2017 roku. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 166. 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. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie terenu działki o nr ew. 

2294/6, obręb 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola na cele 

lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy 

SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła 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 166/963/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie terenu 

działki o nr ew. 2294/6, obręb 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola na cele 

lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZZOZ 

Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w ZSO w Stalowej Woli dla Firmy Handlowo – Usługowej Janusz 

Sobótka, na okres od 15.09.2017 r. do 30.06.2018 r. (każdy piątek miesiąca) w celu prowadzenia zajęć 

rekreacyjno – sportowych. Odpłatność - 50,00 zł netto za godzinę. 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 166/964/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

 

Ad. 5. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli o oddaniu w najem sali 

gimnastycznej. 

Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła zawiadomienie o oddaniu w najem 

dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 dla Firmy WP Transfer, 

ul. Grabskiego 77, 37-450 Stalowa Wola w celu przygotowania do sezonu 2017/2018 stalowowolskiej 

Ligii Siatkówki Amatorów. Wynajem nastąpi w dniach: 14.09.2017, 21.09.2017 i 28.09.2017r. (łącznie 

6 godz.). Odpłatność za wynajęcie wyniesie 240,00 zł netto (40 zł netto/godz.) Wicestarosta Mariusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli o oddaniu w najem sali gimnastycznej zostało 

przyjęte. 

 

Ad. 6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego w 

Stalowej Woli w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli na zakup pomocy dydaktycznych 

w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica”. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła 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-3, przeciw-0, wstrzymujące 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 166/965/2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 

udzielenie wsparcia finansowego dla Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli na zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica”. 

 

Ad. 7. 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. 

W trakcie omawiania punktu 7. salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki.  



 
 

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

przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 166/966/2017 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. 

Po zakończonym głosowaniu na posiedzenie Zarządu wrócił radny Alfred Rzegocki. 

 

Ad. 8. Przyjęcie protokołu nr 165/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 07 września 2017 

roku. 

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

nr 165/2017 z dnia 07 września 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 165/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaprosił Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Małgorzatę 

Stańczak w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych. Dyrektor powiedziała, że głównym problemem jest brak wskazania źródła 

finansowania podwyżek zasadniczego wynagrodzenia. Brakuje chociażby aktu wykonawczego do 

ustawy, który wskazywałby ścieżkę ustalania tego wynagrodzenia. Dyrektor powiedziała, że zostało 

napisane pismo do NFZ o wypłacenie nadwykonań. Odpowiedź była negatywna. Napisane zostało 

również pismo z pytaniem, dlaczego jesteśmy pominięci w bieżących nadwykonaniach. Odpowiedzi na 

razie nie otrzymano. Napisane zostało pismo z pytaniem, dlaczego NFZ w oficjalnych komunikatach 

umieszczanych na  stronie pokazuje literalnie tylko niektóre podmioty, które mają dostać 4% podwyżkę, 

czyli 2% za trzeci i 2% za czwarty kwartał, celem zniwelowania dysproporcji, które wynikły w 

budżetach poszczególnych podmiotów leczniczych na skutek regulacji, która weszła w życie od 1 

stycznia 2017 r. dotyczącej najniższych wynagrodzeń pracowniczych. Dla Zakładu koszty tej podwyżki 

wyniosły 16 tys. zł w skali roku, tej kwoty nikt nie przewidział i środków na to nie dostaliśmy. Dochodzi 

więc nierówność traktowania podmiotów. Ustawa weszła w życie w połowie roku budżetowego, a 

nawet po nim, bo weszła w życie 14 sierpnia z mocą wsteczną od 1 lipca tych regulacji. Problemem są 

również wynagrodzenia dla pielęgniarek. Główna księgowa Iwona Głowacka powiedziała, że 

rozporządzenie jest realizowane w dodatku czasowym określonym poprzez fakt, że dodatek nominalnie 

od 1 września ma wynosić 1200 zł dla każdej z pielęgniarek. Zasygnalizowała, że rodzi się problem, co 

pracodawca może uwzględnić w tej kwocie. Można ewentualnie odjąć pochodne, które dotyczą 

oskładkowania ZUS-u, funduszu pracy i ewentualnie uwzględnić pomniejszenie o godziny nocne, w 

niedziele i święta. Była sugestia na zaliczenie tego dodatku do wynagrodzenia zasadniczego - natomiast 



 
 

rozporządzenie nie posługiwało się tego rodzaju nomenklaturą, więc asekuracyjnie ta procedura została 

podjęta w takim scenariuszu jak dodatek - czyli albo będzie to realizowane przez NFZ albo nie. 

Funkcjonujemy od kontraktu do kontraktu. Na chwilę obecną mamy plan rzeczowo-finansowy 

określony tylko do końca roku, czyli od września do grudnia, gdzie są te dodatki zawarte. Od stycznia 

może się okazać, że w planie rzeczowo-finansowym one znikają, bo NFZ podpisując z nami aneks tego 

nie dookreśli. Wicestarosta Mariusz Sołtys zwrócił uwagę podpisując porozumienie z pracownikami 

należy sugerować się dzisiejszą sytuacją. Dyrektor powiedziała, że porozumienie musi być zawarte ze 

skutkiem do końca czerwca 2018 r. Niezależnie od tego czy będą mieć pieniądze czy nie. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania? Pytań nie zgłoszono. Wicestarosta 

podziękował Dyrektor za przedstawienie problemu.  

 

Ad.10. Zamknięcie posiedzenia. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 166. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

  

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

  

 


