
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.54.1.2017.KS        

Protokół Nr 176/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 15 listopada 2017roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 8.10 zakończenie o godz.10.40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk, 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Edward Surmacz, 

 Kierownik Działu Kontrolingu Finansowego Jolanta Mazur, 

 Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janina Czech, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Program Naprawczy SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2017-

2019.  

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

zmieniającą uchwałę Nr XXVI/179/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane 

przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. 



 
 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu nieruchomości 

zabudowanej nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

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

nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali komputerowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

9. Wniosek Konrada Mężyńskiego o wsparcie finansowe, techniczne i promocyjne przeprowadzenia 

wykładów otwartych dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego w ramach projektu „Dozwolone 

od lat 18+”. 

10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli. 

11. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Prowadzenie punktów udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

12. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018-2039. 

14. Przyjęcie protokołu nr 175/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzecznyotworzył176.posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie listy 

obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

  



 
 

 

3. Program Naprawczy SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 

2017-2019.  

Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Edward Surmacz omówił Program 

Naprawczy Szpitala. Dyrektor przedstawił główne przyczyny niebilansowania się Szpitala na kwotę 

800 tys. zł miesięcznie, które jak zaznaczył są przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od polityki 

Szpitala tj.: 

- przecena świadczeń wykonywanych na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej, Ortopedii i Chirurgii 

Naczyniowej, co powoduje spadek przychodów z NFZ o ok. 300 tys. zł miesięcznie (za I półrocze jest 

to kwota rzędu ok. 1 800 000, 00 zł), 

-  konieczność ponoszenia wydatków, które nie stanowią kosztów roku obrotowego, w tym spłata rat 

kredytu (ok. 100 000, 00 zł miesięcznie), 

-  wzrost wynagrodzeń personelu medycznego. Od dnia 1 stycznia 2016 r. Szpital realizuje 

porozumienie podpisane pomiędzy ówczesnym Dyrektorem Szpitala a Związkami Zawodowymi, 

które wprowadziło wzrost wynagrodzeń o 3% w stosunku do stawki miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego obowiązującego w dniu 18 maja 2012. Podwyżki te skutkowały wzrostem kosztów 

wynagrodzeń w porównaniu do roku 2015 w następujący sposób: rok 2016 – 1 296 000,00, rok 2017 

– 2 592 000,00 i rok 2018 - 3 888 000,00 zł. 

-  wzrost podwyżki płacy minimalnej od 01.01.2017 r. w obecnej sytuacji skutkuje koniecznością 

podpisania aneksu z firmą IMPEL na świadczenie usług i tym samym zwiększeniem kosztów 

w I półroczu 2017 r. o kwotę ok. 120 tys. zł. 

 

Dyrektor zaprezentował metodologię przygotowywania w/w dokumentu. Każdy kierownik 

przygotował plan naprawczy swojego oddziału. Następnie wszystkie propozycje były poddawane 

analizie. Po weryfikacji postanowiono obrać dwa kierunki „naprawcze”. Z jednej strony postawiono 

na poprawę sprzedaży tam gdzie jest to możliwe na obecnym potencjale oddziałów szpitalnych 

i przychodni. Z drugiej zaś na zwiększenie sprzedaży, czyli w przyszłości przeniesienie OIOMu, 

zwiększenie do 10 stanowisk udarowych dla Oddziału Udarowego. Pozwoliłoby to od połowy 2019 

roku zwiększyć dostępność dla pacjentów z udarami. Położono duży nacisk na to, ponieważ NFZ 

finansuje pozalimitowo procedury ratujące życie, czyli udary i zawały. Cała reszta procedur jest 

limitowana, w związku, z czym każdy przypadek „ponad” normę jest nadwykonaniem. Są również 

prowadzone rozmowy z NFZ o zwiększenie kontraktu na Chirurgię Naczyniową, ponieważ obecne 

nadwykonania są na poziomie 400 000 zł, gdyby kontrakt był o te 400 000 zł większy to sprzedaż 

byłaby zupełnie inna. Kolejnym pomysłem na sprzedaż jest kierunek w stronę POZ. W miejscu 

Poradni Dermatologicznej jest planowane stworzenie POZ i przejęcie rynku do kilku tysięcy 

mieszkańców. Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia przygotowało Rozporządzenie, które pozwala na 

wyższy poziom zabiegów hemodynamicznych o 20% w przypadku, gdy Szpital posiada rehabilitację 

kardiologiczną. Dlatego też zostały podjęte działania, w celu utworzenia takiej rehabilitacji. Dzięki 



 
 

temu przy takim założeniu jest możliwość o ubieganie się od NFZ o wyższe dofinansowanie o 3 mln 

zł, dla pacjentów, którzy zostali objęci skoordynowaną opieką kardiologiczną.  

 

Dyrektor przedstawił również kwestie zatrudnienia. Obecnie, na pełnych etatach zatrudnionych jest 

878 osób. Dyrektor zaznaczył, że zmniejszenia zatrudnienia dokonywane były w ramach naturalnego 

odpływu pracowników. Wzrost kadrowy nastąpił w przypadku lekarzy. W 2016 roku było 145, 

obecnie trwają rozmowy z trzema lekarzami. Wówczas doposażenie kadrowe byłoby na Oddziale 

Kardiologii, OIOM-ie oraz Oddziale Internistycznym. W związku z tym, że nie ma wykwalifikowanego 

personelu medycznego w tym pielęgniarek, zatrudniane są emerytowane pielęgniarki, co daje 

oszczędności przy zatrudnianiu w zależności od potrzeb np. na umowę zlecenie, ½ etatu lub ¾. 

 

Dyrektor przedstawił prognozy finansowe, co do zadłużenia Szpitala na kolejne trzy lata. Rok 2017 

będzie najtrudniejszym, ponieważ obecnie podjęte działania nie dadzą jeszcze oczekiwanych 

efektów. Rok 2018 według prognoz zamknie się stratą na poziomie 2 mln 400, zaś 2019 – 2 mln zł. 

Dyrektor zaznaczył również, że systematycznie rośnie amortyzacja.  

 

W Szpitalu dokonywane są już na obecnym etapie oszczędności m.in.: systematycznie 

przeprowadzana jest analiza zużycia gazu, energii elektrycznej i wody na poszczególnych oddziałach, 

sukcesywna wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup w korzystnej cenie niemieckiego 

oprogramowania do oczyszczania wody.  

 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że materiał jest dobrze przygotowany i wyraził nadzieję, 

że podjęte przez Dyrektora działania naprawcze będą satysfakcjonujące. Starosta wyraził jednak 

obawę, co do wymagań, jakie stawia personel medyczny m.in. o wyższe wynagrodzenia, lepszy 

sprzęt. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to są ważne rzeczy, ale należy mieć na względzie również 

racjonalność i możliwości finansowe. Możemy poprawić warunki, ale nie ma możliwości 

wyposażenia w ciągu 5-6 lat placówki w najnowocześniejszy sprzęt, ponieważ są to ogromne koszty 

finansowe. Starosta zaznaczył również, że należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę jakości 

usług medycznych, w podejściu do pacjenta, ponieważ są to działania bezkosztowe, a mogą znacznie 

poprawić wizerunek Szpitala. Starosta zaproponował, aby zorganizować spotkanie Zarządu 

z personelem medycznym Szpitala w celu porozmawiania o problemach i podejściu personelu 

do pacjenta. 

 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał Dyrektora Szpitala, czy jest informacja o niedowykonaniach? 

Dyrektor odpowiedział, że niedowykonania są na Oddziale Laryngologii, głównie ze względów 

kadrowych, ale również przez nieracjonalne zarządzanie poprzedniego Dyrektora. Były 

wykonywane bardzo drogie zabiegi, przez wyspecjalizowaną kadrę z Lublina i w 2015 NFZ 

zakwestionował te zabiegi uznając, że dokumentacja finansowa jest niezgodna ze stanem 



 
 

faktycznym. Przez to trzeba było zwrócić 400 tys zł do NFZ. Drugim takim Oddziałem, który 

„niedowykonuje” jest OIOM. Z tego powodu Szpital nie otrzymał z NFZ środków finansowych, 

ponieważ zostały wykonane tzw. przesunięcia z nadwykonań. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

jak wygląda w tym roku zwrot za nadwykonania? Dyrektor Szpitala odpowiedział, że na chwilę 

obecną nadwykonania wynoszą 5 mln 200 tys. i oczekujemy stanowiska NFZ w tej sprawie. Członek 

Zarządu Andrzej Gargaś wyraził opinię, że przedstawiony Program jest rzetelny, a podejście 

i filozofia proponowanych zmian racjonalna. Z jednej strony podjęte działania na rzecz zwiększenia 

sprzedaży, a z drugiej trzymanie żelaznej polityki oszczędnościowej Szpitala, dają możliwość wyjścia 

z zadłużenia i są dobrym kierunkiem działań na przyszłość.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, na jakim poziomie jest amortyzacja w 2017 r.? Kierownik 

Działu Kontrolingu Finansowego Jolanta Mazur odpowiedziała, że tym roku wynosi ok. 5 mln 581 

tys zł. Dla porównania w roku 2014 była to kwota rzędu 3 mln 200 tys. Następuje sukcesywny zakup 

sprzętu medycznego i niemedycznego, co powoduje, że wartość środków trwałych i majątku Szpitala 

wzrasta.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda powiedział, że bardzo dobrym pomysłem jest 

zaproponowane spotkanie Prezydium Szpitala i Zarządu, ale do tego grona zaprosiłby również 

rezydentów i Związki Zawodowe. Dramatyczna przecena usług kardiologicznych pomnożona przez 

ilość przyjętych pacjentów daje szokujące dane. Dla porównania Przewodniczący podał przykład, 

że za III kwartały 2016 roku dochód Oddziału wynosił 16 mln zł, zaś analogicznie jest to 12 mln. 

Największym zagrożeniem dla realizacji Programu Naprawczego, ale też dla dalszej polityki Szpitala 

są fermenty płacowe. Obecnie, rezydent będzie zarabiał więcej niż lekarz po dwóch specjalizacjach. 

Może wówczas powstać fala niezadowolenia wśród lekarzy i dojść do protestów.  

 

  Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że nakłady na służbę zdrowia są zdecydowanie za małe 

względem potrzeb. Staramy się realizować to, co możemy i na co mamy wpływ. Zarząd jest 

zainteresowany i nie pozostaje obojętny wobec problemów Szpitala, dlatego rekomenduje, aby 

w najbliższym czasie odbyło się spotkanie. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres 

powiedział, że słyszy pytania od niezadowolonych pacjentów, dlaczego muszą robić operacje 

czy zabiegi w innych miastach, a nie w Stalowej Woli. Dodatkowo, słabą stroną Szpitala jest 

wspomniany już wcześniej brak utożsamiania się personelu z placówką. To są tematy, które powinny 

być poruszone na spotkaniu.  

Przewodniczący powiedział, że należy również poprawić działalność przychodni, ponieważ od trzech 

lat nie ma żadnych zmian. Dodatkowo, Przewodniczący zaznaczył, że pacjenci cenią sobie programy 

profilaktyczne. Są one dobrze zorganizowane w dogodnych terminach i czasie. Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Kulpa zapytała, czy w związku z powrotem do POZ byłaby możliwość kontraktowania? 

Dyrektor Szpitala odpowiedział, że tak, będziemy konkurencją dla niepublicznych ZOZ-ów. 

Dodatkowo, pacjent, który zostanie zdiagnozowany na POZ będzie mógł uzyskać bez zbędnej zwłoki 



 
 

specjalistyczną opiekę medyczną. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałą Nr 176/1017/2017 w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego SP 

ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na lata 2017-2019. 

 

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

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę Nr XXVI/179/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów pracy. 

Kierownik Działu Rehabilitacji Janina Czech 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 176/1026/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę Nr XXVI/179/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 

2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów pracy. 

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu nieruchomości 

zabudowanej nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

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-4 przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 176/1018/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 

remontu nieruchomości zabudowanej nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

 



 
 

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

zabudowanej nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

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-4 przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 176/1019/2017 sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części nieruchomości zabudowanej nr. ew. 804 przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali komputerowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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-4 przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 176/1020/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

8. 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. 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 176/1021/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

9. Wniosek Pana Konrada Mężyńskiego o wsparcie finansowe, techniczne i promocyjne 

przeprowadzenia wykładów otwartych dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego 

w ramach projektu „Dozwolone od lat 18+”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Pana Konrada Mężyńskiego o wsparcie 

finansowe, techniczne i promocyjne przeprowadzenia wykładów otwartych dla mieszkańców 

powiatu stalowowolskiego w ramach projektu „Dozwolone od lat 18+”. Naczelnik negatywnie 

zaopiniował w/w wniosek z uwagi na brak możliwości formalno-prawnych. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za odrzuceniem wniosku. 

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

Wniosek Pana Konrada Mężyńskiego został rozpatrzony negatywnie. 



 
 

 

10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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 176/1022/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

11. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej 

oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Prowadzenie punktów 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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 176/1023/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Prowadzenie 

punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

 

12. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały budżetowej. 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 176/1024/2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2039. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018-2039. 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 176/1025/2017 w sprawie przedstawienia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2039. 

 

14. Przyjęcie protokołu nr 175/2017 z dnia 09listopada 2017 r. 

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

nr 175/2017 z dnia 09 listopada 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 175/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

15. Wolne wnioski. 

 Naczelnik Wydziału Tomasz Wosk zaproponował, aby przesłać radnym do konsultacji Strategię 

Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2023, celem przeanalizowania i zgłoszenia 

ewentualnych zmian. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby Strategia została przedstawiona 

na poszczególnych komisjach.  

 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 176. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin  

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

   

  

 


