
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.19.1.2018.KS 

Protokół Nr 204/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.15 zakończenie o godz. 12.15  

 

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, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Tadeusz Samołyk, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.  

4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020.  

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

odnośnie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018 – 2020. 

6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017 r. 

7. Projekt apelu Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie budowy odcinka kolejowego 

pn. Chmielów-Dębica Towarowa linii kolejowej nr 25. 



 
 

8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej 

jako działka o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu Państwa. 

9. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o ufundowanie sześciu pucharów dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. 

10. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o ufundowanie trzech pucharów dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników Turnieju Motoryzacyjnego. 

11. Wniosek Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” w Jastkowicach 

o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Stalowowolskiego na sztandarze Grupy 

Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „WRZESIEŃ 1939”. 

12. Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe przejazdów młodzieży ponadgimnazjalnej na Dzień Otwarty ww. Wydziału. 

13. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie nawiązania współpracy i finansowego 

uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji aktywności lokalnej w ramach programu 

„Działaj Lokalnie 2018”. 

14. Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

i objęcie honorowym patronatem XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego „Młody 

Matematyk”. 

15. Projekt uchwały Zarządu 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.  

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

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.  

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 

2033. 

19. Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej oraz umorzenie 50% odsetek oraz rozłożenie 

pozostałej części na raty.  

20. Projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli. 



 
 

21. Przyjęcie protokołu nr: 203/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 204. 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. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił informację o działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął Informację o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Stalowej Woli.  

 

Ad.4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim 

na lata 2016-2020.  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił Sprawozdanie. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020 zostało 

przyjęte. 

  

 



 
 

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

Stalowowolskiego odnośnie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 

2018 – 2020. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. Starosta zapytał, 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/1167/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego odnośnie uchwalenia Programu profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018 – 2020. 

 

Ad.6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017 r. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. Starosta zapytał, 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/1168/2018 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 

dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017 r. 

 

Ad.7. Projekt apelu Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie budowy odcinka 

kolejowego pn. Chmielów-Dębica Towarowa linii kolejowej nr 25. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby z uwagi na złożoność sprawy punkt został 

przełożony na kolejne posiedzenie Zarządu. Starosta zapytał, członków Zarządu czy mają 

uwagi do proponowanej zmiany? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie 

za wykreśleniem punktu 7 i przeniesieniem go na kolejne posiedzenie 

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

Projekt apelu Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie budowy odcinka kolejowego pn. 

Chmielów-Dębica Towarowa linii kolejowej nr 25 został wykreślony z porządku obrad 

i przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

Ad.8. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 



 
 

zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, 

stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu Państwa. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o przekazanie w formie 

darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Stalowej Woli 

przy ul. Okulickiego 12, położonej na działce o nr ew. 804 obręb 0003-Centrum, jednostka 

ewidencyjna 181801-1 Stalowa Wola, będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

Ponieważ nieruchomość jest zbędna dla potrzeb Powiatu, zasadnie jest przekazanie 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego 

Inspektoratu Weterynaryjnego, a w przyszłości w przypadku zapowiadanej reformy, 

przedmiotowa nieruchomość może stać się siedzibą Powiatowego Inspektoratu 

Bezpieczeństwa Żywności, co jest istotne z punktu widzenia Powiatu i jego mieszkańców. 

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, wstryzmujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/1169/2018 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, 

stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Ad.9. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o ufundowanie sześciu 

pucharów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - uczestników Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Komendanta Powiatowego 

Policji w Stalowej Woli z prośbą o ufundowanie sześciu pucharów (miejsca 1-3) w kategorii 

szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych dla zwycięzców dorocznego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Starosta zaproponował, aby przychylić się do wniosku 

i postanowił przyznać kwotę 400 zł z przeznaczeniem na ufundowanie sześciu pucharów dla 

zwycięzców Turnieju. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje? 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.10. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o ufundowanie trzech 

pucharów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników Turnieju 

Motoryzacyjnego. 



 
 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Komendanta Powiatowego 

Policji w Stalowej Woli z prośbą o ufundowanie trzech pucharów (miejsca 1-3) dla zwycięzców 

Turnieju Motoryzacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Starosta 

zaproponował, aby przychylić się do wniosku i przyznać kwotę 200 zł zgodnie 

z wnioskowanym przeznaczeniem. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne 

propozycje? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.11. Wniosek Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” 

w Jastkowicach o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Stalowowolskiego 

na sztandarze Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „WRZESIEŃ 1939”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Wiceprezesa Jastkowickiego 

Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” z prośbą o wyrażenie 

zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Stalowowolskiego na sztandarze Grupy 

Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „WRZESIEŃ 1939”, która jest jedną z sekcji 

Stowarzyszenia. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Pytań i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie 

za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

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

Wniosek Stowarzyszenia Kulturalno – Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” w Jastkowicach 

został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.12. Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli o wsparcie finansowe przejazdów młodzieży ponadgimnazjalnej 

na Dzień Otwarty ww. Wydziału. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dziekana Wydziału 

Mechaniczno-Technologicznego o wsparcie finansowe przejazdów dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej na Dzień Otwarty Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki 

Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Dzień Otwarty odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku. Zaproszenia 

do udziału w Dniu Otwartym zostały wystosowane do szkół w Stalowej Woli, Nisku, 

Tarnobrzegu, Gorzycach, Grębowie i Leżajsku. Naczelnik zarekomendował przychylić się 

do prośby i zaproponował, aby przyznać kwotę 1250 zł z przeznaczeniem na transport 

młodzieży ponadgimnazjalnej na trasie: 

1. Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Tarnobrzeg 

2. Grębów – Stalowa Wola – Grębów 



 
 

3. Gorzyce – Stalowa Wola - Gorzyce  

Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje? Innych propozycji nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli 

został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.13. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie nawiązania współpracy 

i finansowego uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji aktywności lokalnej 

w ramach programu „Działaj Lokalnie 2018”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Prezes Zarządu Fundacji 

Fundusz Lokalny SMK zwrócił się z propozycją współpracy i finansowego uczestnictwa 

w animacji aktywności lokalnej poprzez współfinansowanie na poziomie 5 tysięcy złotych 

przez Powiat Stalowowolski Programu „Działaj Lokalnie 2018”. Naczelnik zaproponował 

przychylić się do wniosku i wzorem lat ubiegłych przeznaczyć kwotę w wysokości 5 tysięcy 

złotych na wsparcie Programu Działaj Lokalnie w zakresie lokalnych inicjatyw organizacji 

pozarządowych na terenie powiatu stalowowolskiego. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu zgłaszają inne propozycje? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.14. Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe i objęcie honorowym patronatem XVI Powiatowego Konkursu 

Matematycznego „Młody Matematyk”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli z prośbą o objęcie patronatem honorowym XVI 

Powiatowego Konkursu Matematycznego „Młody Matematyk” oraz ufundowanie nagrody dla 

jednego ze zwycięzców Konkursu. Naczelnik zaproponował, przychylić się do wniosku 

i ufundować nagrodę dla jednego ze zwycięzców Konkursu „Młody Matematyk” w kwocie 200 

zł. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje? Innych propozycji nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 



 
 

Ad.15. Projekt uchwały Zarządu 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 projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/1170/2018 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. 

 

Ad.16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do projektu uchwały? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę 204/1171/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

 

Ad.17. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.  

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/1172/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.  

 

Ad.18. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 



 
 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/1173/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 

 

Ad.19. Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej oraz umorzenie 50% odsetek 

oraz rozłożenie pozostałej części na raty.  

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek dotyczący zawieszenia egzekucji komorniczej 

w związku ze sprawą prowadzoną pod znakiem IMP.2501.1.2.201, a także umorzenie 

powstałych w wyniki zadłużenia 50% odsetek zaś pozostałą część rozłożyć na raty. Starosta 

zaproponował, aby w pierwszej kolejności została spłacona zaległa kwota główna, wówczas 

możliwe będzie ponowne rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego rozwiązania? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujuące-0 

Zarząd Powiatu zdecydował o zawieszeniu egzekucji komorniczej.  

 

Ad.20. Projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego 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-5, przeciw-0, wstryzmujące-0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/1174/2018 w sprawie zmiany wynagrodzenia 

miesięcznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 21. Przyjęcie protokołu nr: 203/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r. 

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

do protokołu nr 203/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 203/2018 został przyjęty. 



 
 

 

Ad. 22. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 23. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 204. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


