
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.5.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 190/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 25 stycznia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.15 zakończenie o godz. 12.10 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk, 

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

4. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o wynajęciu sali lekcyjnej dla Promedica Care Sp. z o.o. 

5. Informacja w sprawie podjęcia inicjatywy przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych dotyczącej 

współpracy szkoły z włoskim miastem Castellammare del Golfo Sig. 

6. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2018 roku. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agacie Krzek dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli w sprawach 



 
 

dotyczących projektu pn. „Staże młodych mechaników w kolebce rewolucji przemysłowej” 

w ramach Programu Erasmus+.  

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Pawłowi Ciołkoszowi 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej 

Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” 

w ramach Programu Erasmus+.  

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

10. Sprawozdania finansowe SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego do listopada 2017 r.  

11. Przyjęcie protokołów nr 188/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz nr 189/2018 z dnia 

24 stycznia 2018 r. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 190. 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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta 

Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki 

będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody na 

wystąpienie do Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego 

drzewa tj. akacji, z działki o nr ew. 2294/6, obręb 3 – Centrum, położonej przy ul. Staszica 4, 

37-450 Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. Przedmiotowe 

drzewo rośnie w obrębie ogrodzenia studni głębinowej. Wycięcie tego drzewa nakazał 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, gdyż może stanowić 

zagrożenie dla szczelności podziemnej części obudowy studni. Starosta Janusz Zarzeczny 



 
 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 190/1105/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta 

Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej 

własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o wynajęciu sali lekcyjnej dla Promedica Care 

Sp. z o.o. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektor Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli o oddaniu w najem sali lekcyjnej dla Promedica Care Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 

00- 07 Warszawa w celu przeprowadzenia kursu dla opiekunów osób starszych z zakresu 

języka niemieckiego. Okres zawarcia umowy od 30.01.2018 r. do 02.03.2018 r. (łącznie 40 

godz.). Odpłatność w wysokości 1000,00 zł netto za cały okres trwania umowy (25 zł/godz.). 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do 

przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zawiadomienie zostało przyjęte. 

 

Ad. 5. Informacja w sprawie podjęcia inicjatywy przez Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych 

dotyczącej współpracy szkoły z włoskim miastem Castellammare del Golfo Sig. 

 W trakcie omawiania informacji salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard 

Andres. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację przedłożoną przez Panią 

Barbarę Nabrzeska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli o planowanej 

współpracy z włoskim miastem Castellammare del Golfo Sig w zakresie wymiany doświadczeń 

kadry pedagogicznej, metod pracy i terapii z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz autyzmem. Współpraca ta umożliwi dostęp do włoskich i europejskich 

środków finansowych z programów obejmujących kraje Europy Wschodniej. W październiku 

2017 r. w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli odbyło się spotkanie dyrekcji i 

nauczycieli z włoską delegacją na czele z Prezydentem miasta Castellamare del Golfo Sig Pietro 

Urbano. Naczelnik dodała, że a najbliższym czasie odbędzie się podpisanie listu intencyjnego, 

który będzie stanowił początek nawiązania współpracy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 



 
 

czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

w 2018 roku. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik zaznaczyła, 

że projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym.  Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego 

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

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

Uchwała Zarządu Nr 190/1106/2018 w sprawie projektu planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski w 2018 roku została przekazana do zaopiniowania związkom zawodowym. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agacie Krzek 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Staże młodych mechaników w 

kolebce rewolucji przemysłowej” w ramach Programu Erasmus+.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 190/1107/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani 

Agacie Krzek dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Staże młodych mechaników 

w kolebce rewolucji przemysłowej” w ramach Programu Erasmus+. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Pawłowi Ciołkoszowi 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – 

postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+.  

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 



 
 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 190/1108/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

panu Pawłowi Ciołkoszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Zaplanuj swoją 

przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 190/1109/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 10. Sprawozdania finansowe SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

do listopada 2017 r.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdania finansowe SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa 

powiedziała, że strata SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 

koniec listopada 2017 roku to kwota 3 mln 573 tys. 638 zł. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał Panią Skarbnik, na jakim poziomie strata była w poprzednim roku? Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że była to kwota 4 mln 219 tys. 070 zł, ale zobowiązania wymagalne były 

większe. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa 

Zdrowia szpitale mają dostać 6 mld zł za nadwykonania. Starosta dodał, że należałoby 

również pomyśleć o remoncie lub przebudowie budynku, w którym znajduje się obecnie 

Oddział Dermatologii. Budynek jest w nienajlepszym stanie, warunki pracy średnie, ale sam 

Oddział jest na wysokim poziomie. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, czy w 

ostatnim czasie były zawierane ugody przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny? Pan 

Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że były zawierane ugody, ale w najbliższym czasie 

zaprosimy Pana Dyrektora Edwarda Surmacza, który przedstawi sytuację Szpitala. Pani 

Skarbnik zaproponowała, aby pomyśleć o rozbudowaniu psychiatrii. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że lepiej byłoby dobudować piętro. Starosta dodał, że aktualnie 

najtrudniejsze przypadki przyjmujemy na psychiatrii natomiast lżejsze na wewnętrznym. Na 

17 osób przebywających na Oddziale tylko 3 pacjentów jest z naszego powiatu, na razie 

ograniczyliśmy przyjęcia, ale zatrudniliśmy dwóch lekarzy z Lublina na dyżury. Starosta 



 
 

Janusz Zarzeczny powiedział, że można by pomyśleć o zrobieniu tam biurowca 

i przeniesieniu administracji. Na tym dyskusję zakończono. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli.  

 

Ad. 11. Przyjęcie protokołów nr 188/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz nr 189/2018 z dnia 

24 stycznia 2018 r. 

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

nr 188/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 188/2018 został przyjęty jednogłośnie.  

 

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

nr 189/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 189/2018 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 12. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 190. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


