
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.56.1.2017.KS          

Protokół Nr 178/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 28 listopada 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 8.10 zakończenie o godz. 9.25 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału GN Andrzej Winiarczyk. 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja dotycząca realizacji postępowania przetargowego w ramach projektu Podkarpacki 

System Informacji Przestrzennej. 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 

roku. 

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

w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-

2039. 

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

w sprawie emisji obligacji.  

8. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do porządku obrad 

XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 29 listopada 2017 r.: 



 
 

a. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

b. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

c. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2039. 

d. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji.  

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 178. 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 dotycząca realizacji postępowania przetargowego w ramach projektu 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Winiarczyk 

przedstawił informację dotyczącą realizacji postępowania przetargowego w ramach projektu 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Powiat Stalowowolski, jako partner w/w 

projektu, zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem finansowym ma zrealizować 

zadania o łącznej wartości: 6 247 835,25 zł., w tym na zadania, które objęte są postępowaniem 

przetargowym prowadzonym przez Powiat Stalowowolski przeznaczona jest kwota 4 631 

119-zł. 

 

Pierwotnie całość projektu miała być zrealizowana do końca 2018 roku. W listopadzie br. 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia 

projektu PSIP na koniec 2019 roku, z tym, że wszelkie prace związane z realizacją zakresu 

rzeczowego i finansowego muszą się zakończyć do 31 października 2019 r. 

 



 
 

Powiat Stalowowolski ogłosił postępowanie przetargowe na część zadań związanych 

z realizacją projektu, tj. cyfryzacją materiałów zasobu dla całego powiatu, modernizacją 

ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem baz BDOT500 i GESUT dla gminy Pysznica 

i miasta i gminy Zaklików w dniu 2 sierpnia 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione 

ze względu na brak ofert na cyfryzację oraz ze względu na fakt, iż najtańsze złożone oferty 

znacznie przekraczały środki przeznaczone na ten cel. 

 

Ponowne postępowanie zostało ogłoszone 11 października 2017 roku, a otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 22 listopada 2017 r., i tak : 

- na część dot. cyfryzacji materiałów nie wpłynęła żadna oferta, 

- na część dot. prac geodezyjnych na terenie gm. Pysznica najtańsza oferta opiewała na kwotę:  

 1 443 468, 96 zł przy założonym budżecie 662 148.- zł, 

- na część dot. Prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Zaklików najtańsza oferta wynosiła:  

 1 359 826,90 zł przy założonym budżecie 930 702.- zł. 

 

Mając na uwadze przeprowadzone postępowania przetargowe i ceny ofertowe na wykonanie 

prac oraz brak możliwości ograniczenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu, należy 

przewidywać, że wartość całości projektu nie zamknie się kwotą przewidzianą 

w harmonogramie finansowym. Z cen ofertowych można wnioskować, że na realizację całości 

projektu może brakować środków w wysokości około 1,5 mln zł. Powiat Stalowowolski 

mógłby pokryć ten deficyt w przypadku gdyby w latach 2018 i 2019 dochody z wpływów 

(rocznie ok. 750 tys. zł) za udostępnianie materiałów geodezyjnych w całości przeznaczyć 

na ten cel. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy jest gmina, która przeprowadziła przetarg i zmieściła 

się w przeznaczonej kwocie? Naczelnik Wydziału GN Andrzej Winiarczyk odpowiedział, 

że tak i są to gminy, które ogłosiły przetargi w czerwcu. Starosta zapytał, do kiedy mają zostać 

rozstrzygnięte postępowania? Naczelnik Wydziału GN odpowiedział, że nie ma określonego 

terminu. Zadanie ma zostać zakończone do października 2019 r., ale żeby wyrobić się w 

terminie to musi zostać rozstrzygnięty w najbliższym czasie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby z uwagi na duże zobowiązania finansowe, jakie może ponieść Powiat 

rozważyć na kolejnym posiedzeniu Zarządu podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.  

Zarząd Powiatu przyjął informację i zdecydował, aby podjąć decyzję na kolejnym posiedzeniu 

zarządu.  

 



 
 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Stalowa Wola w wysokości 12 300, - na dofinansowanie zajęć dla 

uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego na Politechnice Dziecięcej 

organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

poinformował członków Zarządu, że jest po rozmowach z radnymi miejskimi 

oraz z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej w sprawie przeorganizowania 

odbywających się zajęć. Wicestarosta zwrócił uwagę na to, że kwota, jaka zostaje 

przekazywana na zajęcia zarówno przez Powiat i Gminę Stalowa Wola wynosi 25 tys. zł za 

semestr. W tej kwocie dzieci korzystające z zajęć mają tylko 45 min miesięcznie wykładów. 

Wicestarosta zaproponował, aby Powiat, we współpracy z Politechniką mógł we własnym 

zakresie prowadzić zajęcia i za tę samą kwotę zorganizować większą liczbę godzin.  Starosta 

powiedział, że jest to dobry pomysł i zobowiązał Wicestarostę do przeprowadzenia rozmów w 

tym temacie oraz zarządził głosowanie za podjęciem uchwały.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 178/1034/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przestawiła 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-3, przeciw-0, wstrzymujące. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 178/1035/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2039. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przestawiła 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-3, przeciw-0, wstrzymujące. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 178/1036/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2039. 

 

Ad.7. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przestawiła 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-3, przeciw-0, wstrzymujące. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 178/1037/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji. 

 

Ad.8. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 

29 listopada 2017 r.: 

a. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

b. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

c. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2039. 

d. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji. 

Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

 

Ad.9. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Gminy Czersk o wyrażenie zgody na ujęcie 

pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie wydatków 

niewygasających z końcem 2017 roku z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 roku. 

Powodem jest dwukrotnie unieważnione postępowania przetargowe, z uwagi na brak oferentów. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie.  

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

 



 
 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa poinformowała Zarząd, że od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w 

życia Ustawa Prawo wodne. Art. 443 ust. 6 tejże ustawy stanowi, że w przypadku, gdy dotacja 

celowa stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 

warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. 

W związku z tym, konieczna będzie opinia UOKiK. Skarbnik zaproponowała, aby zlikwidować to 

zadanie i kwotę 15 tys. zł dołożyć do zadań na zakupy lub usługi, które są związane z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną. Starosta Janusz Zarzeczny, zapytał czy członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionego rozwiązania? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zdecydował, aby kwotę 15 tys. zł rozdzielić po równo na zadania na zakupy i usługi 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Ad.10. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 178. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  

 


