
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.17.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 202/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 29 marca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.00 zakończenie o godz. 11.15 

 

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, 

 Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu 

Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. 

4. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 

na rok 2018. 

5. Przyjęcie protokołu nr: 201/2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 202. 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.  



 
 

Ad. 3. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością 

Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. 

 Podinspektor w Wydziale IMP Agnieszka Pilecka przedstawiła wykaz nieruchomości będących 

własnością Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. Wykaz 

dotyczy nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr ew. 804 o pow. 0,1543 ha, obręb 

0003- Centrum Stalowa Wola na ul. Okulickiego 12 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. 

Przedmiotowa nieruchomość po jej opuszczeniu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

(zmiana siedziby) stała się zbędna dla potrzeb Powiatu i w dniu 13.10.2017 roku została wynajęta 

na okres 10 lat dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że jest możliwość pozyskania środków na generalny remont budynku, 

jednak, aby to zrobić konieczne jest dysponowanie przez Inspektorat nieruchomością, dlatego 

procedujemy, aby przekazać budynek w drodze darowizny. Radny Alfred Rzegocki powiedział, że 

miała być rozbudowa Inspektoratu, i miało zostać utworzonych dodatkowych 20 miejsc pracy, ale 

wycofano się z tej decyzji. Radny Andrzej Gargaś powiedział, że miała powstać Państwowa 

Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, która zostałaby rozbudowana o dodatkowe miejsca pracy, 

jednak ustawę póki co odłożono. Starosta powiedział, że pomimo tego, że ustawa nie przeszła w 

Sejmie, to w jego opinii nie jest to temat zamknięty a jedynie odłożony w czasie. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opublikowanie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących 

własnością Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2018. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Starosta 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 202/1163/2018 w sprawie opracowania planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu nr: 201/2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

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

201/2018 z dnia 23 marca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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



 
 

Protokół nr 201/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w 

Stalowej Woli został przeprowadzony audyt w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami 

publicznymi za 2014 rok, w wyniku, którego wykazano pewne nieprawidłowości. Starosta zaznaczył 

jednak, ze nie generują one żadnych skutków finansowych a jedynie wskazują kierunek zmian. Zarząd 

Powiatu poprosił również o przekazanie przez Dyrektora Szpitala kopii odpowiedzi do Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Rzeszowie w związku z przeprowadzonym audytem.  

 

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 202. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


