
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.48.1.2017.KS         

Protokół Nr 171/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 12 października 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.10.10 zakończenie o godz.10.40 

 

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. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „STAL”. 

4. Zawiadomienie Dyrektora ZSO o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia Promocji 

Sportu i Aktywności Ruchowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia szkolnego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości czynszu i warunków najmu 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 804. 

8. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przeznaczenie środków finansowych na realizację 

zadań remontowych sieci dróg powiatowych, w szczególności zadania pn. „Remont drogi powiatowej 

nr 2600R ul. Jaśkiewicza – dojazd do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. 



 
 

9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. 

Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu „Stalowe LOWE” 

w ramach projektu grantowego „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów 

zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER) 2014-2020. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży 

i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

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

15. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu w roku 2018 dla Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Szansa”, w związku ze złożeniem informacji o liczbie uczniów po 30 września 2017 r. 

16. Informacja Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego zobowiązań płacowych wobec 

pracowników w związku w wejściem w życie Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 poz.1473). 

17. Przyjęcie protokołu nr 170/2017 z dnia 05 października 2017 r. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 170. 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Zakładowego 

Klubu Sportowego „STAL”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „STAL, w celu prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Stalowej 

Woli i okolic pod opieką trenerów ZKS. Okres zawarcia umowy od 06.11.2017r. do 16.03.2018r. 

(łącznie 165 godz.). Ze względu na to, że ZKS „STAL” odmówił podpisania oświadczenia 

o bezpłatnym prowadzeniu zajęć sportowych odpłatność wynosi 50zł/h - łącznie 8 250,00 zł netto 

za cały okres trwania 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. 

Zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 2 zostało przyjęte.  

 

4. Zawiadomienie Dyrektora ZSO o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia 

Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSO o oddaniu 

w najem sali gimnastycznej (180 m2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących, dla Stowarzyszenia 

Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej Edyta Turko, w celu prowadzenia zajęć akrobatyki 

sportowej dla dzieci i młodzieży. Okres zawarcia umowy od 18.10.2017 r. – 30.06.2018r. (łącznie 

70,2 godz./ 7,8 godz./miesięcznie). Odpłatność za wynajęcie wyniesie 195,00 zł netto/miesięcznie, 

1 755 zł netto za cały okres trwania umowy (25 zł/godz.). 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. 

Zawiadomienie Dyrektora ZSO zostało przyjęte. 

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Akademii Piłkarskiej, 

w terminie 02.11.2017r. – 31.03.2018r. (93 godzin) w celu prowadzenia zajęć piłkarskich dla dzieci 

w wieku 4-8 lat. Odpłatność 50 zł/h. 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 171/986/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części ogrodzenia 

szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

na oddanie w najem części ogrodzenia szkolnego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, w terminie 15.10.2017r. – 31.01.2018r. w celu 

umieszczenia na nim banera reklamowego promującego nowy kierunek kształcenia w MSCKZiU. 

Odpłatność za wynajęcie będzie wynosić 10,00 zł netto 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 171/987/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części ogrodzenia szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości czynszu i warunków najmu 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 804. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały wraz z umową. Naczelnik 

powiedziała, że Komisja Budżetu zaproponowała stawkę za wynajem w kwocie 1600 zł netto (1968 

zł brutto) plus VAT i media, zaznaczając, że cena wynajmu jest proporcjonalna do sytuacji 

finansowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W miesiącach listopad i grudzień Inspektorat 

ponosił jedynie koszty mediów, ponieważ w tym czasie prowadzone byłyby prace remontowe. 

Dodatkowo, PIW byłby zobowiązany do ponoszenia kosztów przeglądu stanu technicznego 

obiektu, instalacji i przewodów, zarówno rocznego jak i pięcioletniego. Nie wolno byłoby 

wynajmować pomieszczeń, dobudowywać, przebudować bądź rozbudowywać obiektu bez zgody 

Zarządu Powiatu. W przypadku zgody na rozbudowę, najemca pokrywałby całość poniesionych 

kosztów bez możliwości późniejszego zwrotu zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej 

zakończeniu. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że docelowo trzeba będzie podjąć działania, 

aby budynek przeszedł na własność Inspektoratu. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach 

powiedziała, że istnieje możliwość przekazania darowizny przez jednostkę samorządu 

terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że należy 

przeprowadzić rozmowy z Wojewodą i podjąć ewentualnie działania. 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 171/988/2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu 

i warunków najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 804. 

 

8. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przeznaczenie środków finansowych 

na realizację zadań remontowych sieci dróg powiatowych, w szczególności zadania 

pn. „Remont drogi powiatowej nr 2600R ul. Jaśkiewicza – dojazd do Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że pieniądze (110 000zł) z inwestycji 

pochodzących z oszczędności wynikających z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na 

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów oraz nr 1001R 

Gościeradów – Zdziechowice zostałyby przeznaczone na realizację zadań remontowych sieci dróg 

powiatowych a w szczególności na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2600R ul. Jaśkiewicza 

– dojazd do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w związku ze złym stanem 

nawierzchni. W tym roku zostałaby tylko zrobiona nakładka zaś pozostałe pieniądze zostałyby 

przeznaczone na remont innych dróg. Naczelnik dodała, że na ul. Jaśkiewicza należałoby również 

rozważyć zrobienie łatwiejszego wyjazdu dla karetek, ale nie ma możliwości zrobienia tego w tym 

roku. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał Naczelnik, jaki widzi pomysł na rozbudowę tej drogi? 

Naczelnik odpowiedziała, że jest możliwość przebudowy wjazdu do ulicy Mickiewicza. Starosta 

odniósł się sceptycznie do tego pomysłu i uznał, że tam nie ma możliwości zrobienia np. 

prawoskrętu z uwagi na blisko położone działki i póki, co należy poprawić drogę dojazdową do 

Szpitala. 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 zdecydował przekazać środki pieniężne w wysokości 110 000,00 zł na realizację 

zadań remontowych sieci dróg powiatowych, w szczególności zadania pn. „Remont drogi powiatowej 

nr 2600R ul. Jaśkiewicza – dojazd do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. 

 

9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik powiedziała, że w związku z trwającym postępowaniem 

karnym przeciwko Dyrektorowi ZSP Nr 2 konieczne jest dalsze zawieszenie pana Włodzimierza 

Smutka w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły do 12 lutego 2018 r. W związku z tym zachodzi 

konieczność powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły panu Tomaszowi Sekulskiemu 

od 13 października 2017 r. do 12 lutego 2018 r., tj. na okres 4 miesięcy. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że po zakończeniu pełnienia obowiązków trzeba będzie rozważyć rozwiązanie na 

dłużej, ponieważ zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe organ prowadzący może powierzyć pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy 



 
 

przeprowadzić rozmowy z radcami w Urzędzie Wojewódzkim, kuratorium i podjąć decyzję jak 

najlepiej rozwiązać ten problem. 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 171/989/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

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

 

10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia projektu 

„Stalowe LOWE” w ramach projektu grantowego „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy 

i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. 

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 171/990/2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do realizacji i rozliczenia 

projektu „Stalowe LOWE” w ramach projektu grantowego „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy 

i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. 

 

11. 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 uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 171/991/2017 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. 

 

12. 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. 



 
 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Naczelnik powiedział, 

że zmiany polegałaby na tym, że w terminie od 9 października do 15 października 2017 r. dyżur 

pełniłaby Apteka „Vita-Pharma” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 3/8 a nie Euro-Apteka w 

Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18F ze względu na zakończenie sprzedaży leków, zaś od 13 

listopada do 19 listopada 2017 roku dyżur pełniłaby Apteka „Dr Max” w Stalowej Woli przy ul. 

Przemysłowej 2b a nie Apteka Prywatna przy ul. Poniatowskiego 80. Naczelnik powiedział, że jest 

bardzo duży problem z aptekami. Żadna nie chce pełnić dyżuru, ponieważ jest to mało opłacalne. 

Naczelnik powiedział, że jest po rozmowie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, który 

stwierdził, że pomimo tego, że nie ma prawnych instrumentów do nakazania właścicielom aptek 

do pełnienia dyżuru to Powiat jest zobowiązany do jego zapewnienia. Naczelnik dodał, że z roku na 

rok coraz trudniej ustalić dyżur i tylko połowa ze wszystkich aptek w powiecie pełni dyżur. W 

innych powiatach problem jest o tyle mniejszy, że są apteki całodobowe. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że bez zmiany systemu finansowania będzie, co raz trudniej, ponieważ taka 

apteka musi zapewnić dyżur magistra farmacji, co nie jest dla niej rentowne. Naczelnik dodał, że po 

sugestiach GIF należałoby zorganizować spotkanie ze wszystkimi właścicielami aptek z powiatu 

celem wypracowania wspólnego stanowiska oraz uświadomić im, że to jest również ich obowiązek. 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że należy pomyśleć nad rozwiązaniem problemu 

oraz zapytał czy członkowie Zarządu maja 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 171/992/2017 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. 

 

13. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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 171/993/2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 



 
 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

 

14. 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 uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 171/994/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

15. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu w roku 2018 dla 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Szansa”, w związku ze złożeniem informacji o liczbie uczniów 

po 30 września 2017 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że dana szkoła zgodnie z Ustawą o finansach 

publicznych otrzymuje dotację pod warunkiem przedstawienia liczby uczniów do 30 września. 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Szansa” przedstawiły taką liczbę po terminie w związku z powyższym Zarząd 

Powiatu powinien podjąć decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji dla w/w placówek. 

Członkowie Zarządu wspólnie zdecydowali, aby przyznać dotację z budżetu powiatu dla w/w 

jednostek w 2018 roku.  

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

16. Informacja Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dotycząca zobowiązań 

płacowych wobec pracowników w związku w wejściem w życie Ustawy z dnia 8 czerwca 

2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 

poz.1473). 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego o problemie, jaki ma jednostka już w tym roku i jaki będzie mieć w przyszłości 

w związku z wdrożeniem zapisów Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że jest to problematyczne, 

ponieważ, o ile w Szpitalu są jasne zasady wynagrodzeń, o tyle w ZPO czy DPS jest nierówność 

traktowania podmiotów. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że możemy apelować do władz 



 
 

„wyżej”, uważa jednak, że ustawodawca wydając ustawę nakazującą wypłatę podwyżek bez 

wskazania źródła finansowania wie o tym, że placówki mogą mieć problem z jej realizacją. Starosta 

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

informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dotycząca 

zobowiązań płacowych wobec pracowników w związku w wejściem w życie Ustawy z dnia 8 czerwca 

2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 

zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 poz.1473). 

 

17. Przyjęcie protokołu nr 170/2017 z dnia 05 października 2017 r. 

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

nr 170/2017 z dnia 05 października 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

18. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad.19. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 171. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 


