
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.24.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 209/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 28 maja 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00 zakończenie o godz. 11.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Prezes PKS Tadeusz Bąk, 

 Naczelnik Wydziału GN Andrzej Winiarczyk, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli o zmianę 

terminu obowiązywania umowy dotacji SP/114/2017 z 4 maja 2017 roku. 

4. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o dofinansowanie kosztów szkoleń personelu medycznego. 

5. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli o przyznanie 

dotacji w wysokości 400 tys. zł na wykonanie częściowej modernizacji Oddziału Chorób 

Wewnętrznych.  

6. Wniosek Gminy Bojanów o wsparcie finansowe w kwocie 50 tys. zł na zakup średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie – Zapuściu. 

7. Wniosek Gminy Bojanów z prośbą o przedłużenie ważności projektu stałej organizacji ruchu na drodze 

gminnej nr 101181R Przyszów Ruda – Przyszów Kliny. 



 
 

8. Wniosek Gminy Zaleszany o wsparcie finansowe na zakup samochodu dla jednostki OSP Dzierdziówka 

oraz zakupu dla OSP Turbia pompy pływającej Niagara.  

9. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Stalowowolskiego sporządzony 

na dzień 31.12.2017 r. 

10. Informacja Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017 sporządzona na podstawie art. 37 ust. 

1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2017 roku, poz. 2077) 

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

12. Informacja o sytuacji finansowej PKS w Stalowej Woli S.A za I kwartał 2018. 

13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli w sprawie dotyczącej 

utrzymania zatrudnienia personelu pielęgniarskiego na minimalnym poziomie. 

14. Informacja dotycząca postępowania przetargowego pn. „Wykonanie modernizacji i aktualizacji 

operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych 

GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie 

Stalowowolskim”.  

15. Wniosek operatora telefonii komórkowej T-Mobile o wynajęcie części działki nr 33/1 (działka z tyłu 

budynku CKUiODiDZ). 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia biurowego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji inwestycji będącej 

w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

18. Projekt uchwały 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. 

19. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” w sprawie dofinansowania zadania 

pn. Liga Feederowa Classic z Polandfishing.pl „O Puchar Starosty Stalowowolskiego” – Zawody 

wędkarskie dla dorosłych w kategorii feederowej 2018. 

20. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Pokój i Dobro” w sprawie wsparcia finansowego „Pikniku 

Kapucyńskiego” z przeznaczeniem na ufundowanie nagród. 

21. Wniosek Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania VIII Międzynarodowego Konkursu im. Janiny Garści. 

22. Wniosek Zarządu Klubu PTTK „Łazik” w Stalowej Woli o wsparcie finansowe zakupu nagród, 

upominków i dyplomów dla uczestników XII Powiatowego Rajdu Rowerowego. 

23. Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe 

organizacji jubileuszu 80 – lecia szkoły. 

24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o dofinansowanie 

zakupu nagród rzeczowych dla laureatów XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach 

Konsumenta. 



 
 

25. Wniosek Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” w sprawie 

wspólnej organizacji uroczystości odsłonięcia kamieni – pomników w związku z 100 rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Polskę oraz partycypacji w kosztach.  

26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli. 

27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej 

Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze. 

28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów 

za znaczące osiągnięcia. 

29. Przyjęcie protokołu nr 208/2018 z dnia 17 maja 2018 roku.  

30. Wolne wnioski. 

31. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 209. 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. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o zmianę terminu obowiązywania umowy dotacji SP/114/2017 z 4 maja 2017 roku. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli o zmianę terminu obowiązywania umowy dotacji 

Nr SP/114/2017 z 4 maja 2017 roku. Skarbnik Powiatu powiedziała, że z przyczyn formalnych 

wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony, ponieważ zadanie pn. „Przebudowa szpitalnego 

oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli” zostało 

zakończone. Szpital złożył 3 wnioski w 2018 roku o przekazanie środków dotacji: 

1) na kwotę 371 567,99 zł dotyczącą przebudowy i rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego, 

środki przekazano 8-02-2018 roku, 



 
 

2) na kwotę 150 270,26 zł dotyczącą budowy lądowiska wyniesionego, środki przekazano 12-02-

2018 roku, 

3) na kwotę 875 332,75 zł dotyczącą przebudowy i rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego, 

środki przekazano 12-03-2018 roku. 

Do wniosków dołączono kopie faktur oraz protokołów zaawansowania robót, z których wynika 

wykonanie wszystkich ujętych w kosztorysie robót i poniesienie kosztów w 100%. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za odrzuceniem wniosku. 

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

Zarząd Powiatu odrzucił wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli o zmianę terminu obowiązywania umowy dotacji SP/114/2017 z 4 maja 2017 roku 

z przyczyn formalnych.  

 

Ad. 4. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o dofinansowanie kosztów szkoleń personelu medycznego. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli o dofinansowanie kosztów szkoleń personelu medycznego. 

Skarbnik wyraziła opinię, iż wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony gdyż zadłużenie 

powiatu uniemożliwia zwiększanie wydatków bieżących w budżecie 2018 roku. Skarbnik dodała, 

że do wniosku dołączono kopie odpowiedzi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, 

z których wynika, że Urząd aktualnie nie dysponuje wolnymi środkami Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego w ramach limitu na 2018 rok. W przypadku pozyskania środków z rezerwy KFS 

będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków i wówczas byłaby możliwość ubiegania się 

o dofinansowanie. Pielęgniarki mogą również ubiegać w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 

o dofinansowanie szkoleń. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że dofinansowanie widzi w KFS 

i zaproponował, aby poczekać na kolejny nabór wniosków oraz zapytał, czy są inne propozycje 

lub pytania? Innych propozycji i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zdecydował, aby dofinansowanie kosztów szkoleń personelu medycznego odbyło się 

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

 

Ad. 5. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o przyznanie dotacji w wysokości 400 tys. zł na wykonanie częściowej modernizacji 

Oddziału Chorób Wewnętrznych.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, 

że należy poczekać na rozstrzygnięcie przetargu odnośnie bloku operacyjnego. Dopiero 

po ostatecznym rozliczeniu będzie możliwe ponowne wrócenie do tematu. Starosta dodał również, 

że zmodernizowania wymagają węzły sanitarne. Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi 



 
 

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

za negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 

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

Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli o przyznanie 

dotacji w wysokości 400 tys. zł na wykonanie częściowej modernizacji Oddziału Chorób 

Wewnętrznych został negatywnie rozpatrzony. 

 

Ad. 6. Wniosek Gminy Bojanów o wsparcie finansowe w kwocie 50 tys. zł na zakup średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie – 

Zapuściu. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Wójta Gminy Bojanów. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, czy Powiat na to stać, ponieważ po analizie dofinansowań, jakie Powiat 

przekazał poszczególnym gminom, gminę Bojanów dofinansowywaliśmy już dwukrotnie na łączną 

kwotę 50 tys. zł. Starosta powiedział, że rozmawiał z Wójtem Gminy Bojanów, który stwierdził, 

że mają duże szanse na otrzymanie tego samochodu. Pozyskali już fundusze z NFOŚiGW, KSRG, 

WFOŚiGW w Rzeszowie, dlatego też Starosta zaproponował, aby przyznać kwotę 30 tys. zł. 

na w/w cel oraz zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje? Innych propozycji nie 

złoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Bojanów i postanowił przyznać kwotę 30 tys. 

zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Przyszowie – Zapuściu. 

 

Ad. 7. Wniosek Gminy Bojanów z prośbą o przedłużenie ważności projektu stałej organizacji ruchu 

na drodze gminnej nr 101181R Przyszów Ruda – Przyszów Kliny. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Starosta zapytał, czy uwagi lub pytania 

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

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Bojanów i wyraził zgodę na przedłużenie 

ważności projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 101181R Przyszów Ruda – Przyszów 

Kliny. 

 

Ad. 8. Wniosek Gminy Zaleszany o wsparcie finansowe na zakup samochodu dla jednostki OSP 

Dzierdziówka oraz zakupu dla OSP Turbia pompy pływającej Niagara.  

 Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przyznać 

kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na w/w zakupy oraz zapytał, czy członkowie Zarzadu zgłaszają 

inne propozycje? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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



 
 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Zaleszany i postanowił przyznać kwotę 15 tys. 

zł na zakup samochodu dla jednostki OSP Dzierdziówka oraz zakupu dla OSP Turbia pompy 

pływającej Niagara. 

 

Ad. 9. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Stalowowolskiego 

sporządzony na dzień 31.12.2017 r. 

 Zarząd Powiatu podpisał skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu 

Stalowowolskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. 

 

Ad. 10. Informacja Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017 sporządzona na podstawie art. 

37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2017 roku, poz. 

2077) 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że do końca maja zgodnie z jawnością finansów 

publicznych publikowane są dane ze sprawozdawczości budżetowej sporządzonej na dzień 

31 grudnia 2017 roku. Skarbnik przedstawiła informację odnośnie wykonania budżetu, wydatków, 

deficytu budżetu, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie zadań powiatu, kwoty dotacji udzielonych przez powiat innym 

jednostkom samorządu terytorialnego a także wykaz udzielonych poręczeń i podmiotów, którym 

udzielono poręczeń. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi 

do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 Zarząd Powiatu przyjął informację za rok 2017 sporządzona na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2017 roku, poz. 2077). 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu zgłaszają uwagi do proponowanego projektu uchwały? Uwag nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/1200/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli w sprawie 

dotyczącej utrzymania zatrudnienia personelu pielęgniarskiego na minimalnym poziomie. 

 Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że jest po rozmowie z Dyrektorem DPS. Dyrektor zarówno 

w piśmie jak i w rozmowie wnioskował o podwyżki dla pielęgniarek o 200 zł zaś dla pracowników 

administracji o 100 zł. Zaznaczał, że już teraz jest duży problem z pielęgniarkami i ustaleniem 

grafiku z dyżurami. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powołała się na pismo Minister Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2018 r., w którym Minister deklaruje dodatkowe środki 



 
 

dla domów pomocy społecznej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, podobnie jak to 

miało miejsce w latach ubiegłych. Skarbnik powiedziała, że w jej ocenie należałoby poczekać 

do września z podwyżkami ponieważ na chwilę obecną nie mamy, czym uzupełniać dochodów 

i w tej chwili w rezerwie ogólnej jest 118 tys. zł. Ewentualnie, Dyrektor mógłby dać podwyżki 

pracownikom w ramach posiadanego budżetu z 5 dodatkowo utworzonych miejsc. Starosta 

zaproponował, aby jednostka regulację wynagrodzeń dla pracowników DPS w wysokości 100 zł 

na etat, a dla pielęgniarek 200 zł na etat wykonała w ramach posiadanego planu wydatków, zaś 

za źródło finansowania skutków podwyżki wskazać uzyskane dochody z odpłatności za 5 nowo 

utworzonych miejsc. W przypadku realizacji niższych dochodów z odpłatności będzie możliwość 

uzupełnić plan wydatków do końca roku. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 

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

zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

   

Ad. 13. Informacja o sytuacji finansowej PKS w Stalowej Woli S.A za I kwartał 2018. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zwrócił się do Prezesa PKS Tadeusza Bąka o przedstawienie informacji. 

Prezes PKS Tadeusz Bąk powiedział, że sytuacja finansowa PKS jest trudna. Różni się tym od roku 

ubiegłego, że jest dosyć znaczący spadek z działalności przewozowej, co determinuje spadek 

przychodów. Prezes powiedział, że należy poczynić kroki, aby wspomóc działalność przewozową. 

W tym, celu, musi zostać stworzony mechanizm, gdzie do działalności przewozowej będą dopłacać 

gminy, na których terenie są świadczone usługi. Prezes powiedział, że obecnie negocjuje kontrakt 

z firmą Federal Mogul w Gorzycach, który miesięcznie mógłby przynieść dochody w wysokości ok. 

90 tys. zł miesięcznie. Wówczas sytuacja spółki ustabilizowałaby się. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy odbywa się to w formie przetargu? Prezes odpowiedział, że jest to konkurs ofert. 

Wicestarosta zapytał, czy taka oferta została złożona przez PKS, a jeżeli tak to, kiedy będzie 

rozstrzygnięcie? Prezes odpowiedział, że Spółka złożyła taką ofertę natomiast nie ma 

rozstrzygnięcia a jedynie wyznaczony termin na składanie ofert. Jest też opcja, że firma całkowicie 

zrezygnuje z tego przedsięwzięcia a ogłoszony konkurs ofert był jedynie badaniem rynku. Sytuacje 

spółki pogarsza także wzrost cen paliwa. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, że zasadnym 

byłoby zorganizować spotkanie, jeszcze w miesiącu czerwcu z wójtami gmin z powiatu niżańskiego 

oraz stalowowolskiego, aby przedstawić konkretne koszty odnośnie udziału w dofinansowaniu 

poszczególnych linii z wyliczeniem kilometrażu dla poszczególnych gmin według określonego 

klucza przyjętego na dzień sporządzania oferty.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o sytuacji finansowej PKS w Stalowej Woli S.A za I kwartał 

2018. 

 



 
 

Ad. 14. Informacja dotycząca postępowania przetargowego pn. „Wykonanie modernizacji 

i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 

i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Stalowowolskim”.  

 Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że wraz z Naczelnikiem Wydziału GN Andrzejem 

Winiarczykiem spotkali się z Panem Sławomirem Cynkarem Dyrektorem Departamentu 

Społeczeństwa Informacyjnego w Rzeszowie i przedstawili informacje odnośnie kwot 

wynikających ze złożonych ofert wraz z zestawieniem wartości szacunkowej oraz kwot 

wynikających z harmonogramu finansowego w ramach umowy w ramach PSIP. Po odbytej 

rozmowie Starosta przedstawił stanowisko, że najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji będzie 

unieważnienie postępowania przetargowego pn. „Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu 

ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT 

oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie 

Stalowowolskim” w zakresie 3 części (1 cz. Gm. Pysznica, 2 – gm. Zaleszany oraz 4 gm. Bojanów) 

natomiast w zakresie części 3 – Radomyśl nad Sanem kontynuować postępowanie. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag nie zgłoszono. 

Starosta poddał pod głosowanie w/w rozwiązanie. 

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

 

 

Ad. 15. Wniosek operatora telefonii komórkowej T-Mobile o wynajęcie części działki nr 33/1 

(działka z tyłu budynku CKUiODiDZ). 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek. Naczelnik powiedziała, 

że w poprzednim roku T-mobile również zwracał się do Zarządu Powiatu z prośbą o wynajęcie 

w/w działki. Proponowana kwota czynszu miesięcznego wynosiła 900 zł brutto. Zarząd Powiatu 

zdecydował by podjąć rozmowy z operatorem, a wstępne warunki które zaproponował to najem 

działki w granicach 4000 – 5000 zł. T-Mobile nie wyraził zgody na proponowane warunki najmu. 

Obecnie proponowana przez T-mobile kwota czynszu wynosi 1000 zł. Naczelnik zaproponowała 

negatywnie zaopiniować w/w wniosek z uwagi na to, że montaż stacji bazowej na części działki 

spowoduje, że planowana do sprzedaży działka straci na swojej atrakcyjności i jeszcze trudniej 

będzie znaleźć nabywcę, niekorzystnie zmieni się kształt działki (część pozostała po ewentualnym 

wynajęciu), spadnie wartość działki, zaoferowana cena jest bardzo niska. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że jesteśmy skłonni podjąć rozmowy z firmą T-mobile, jednak 

po zaproponowaniu wyższej stawki za wynajem. Na chwilę obecną warunki stawiane przez firme 

są nie do zaakceptowania i zarządził głosowanie za negatywnym rozpatrzeniem wniosku.  

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



 
 

  Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na proponowane warunki stawiane przez operatora telefonii 

komórkowej T-Mobile odnośnie wynajęcia części działki nr 33/1 (działka z tyłu budynku CKUiODiDZ). 

Możliwe będzie ponowne podjęcie rozmów po zaproponowaniu wyższej stawki za wynajem. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia biurowego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

w najem pomieszczenia biurowego 9 m2 dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą 

w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów w okresie od 01.06.2018 r. do 31.07.2018 r. 

w celu organizacji punktu rekrutacyjnego. Odpłatność w wysokości 813,01 zł netto miesięcznie. 

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-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/1201/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji inwestycji będącej 

w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/1202/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od realizacji inwestycji będącej w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 18. Projekt uchwały 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 przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/1203/2018 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. 19. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” w sprawie 

dofinansowania zadania pn. Liga Feederowa Classic z Polandfishing.pl „O Puchar Starosty 

Stalowowolskiego” – Zawody wędkarskie dla dorosłych w kategorii feederowej 2018. 



 
 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Polskiego Związku 

Wędkarskiego Koło Nr 3 „Rozwadów” w sprawie dofinansowania zadania pn. Liga Feederowa 

Classic z Polandfishing.pl „O Puchar Starosty Stalowowolskiego” – Zawody wędkarskie dla 

dorosłych w kategorii feederowej 2018. Starosta zaproponował, aby przyznać kwotę 1000 zł 

z przeznaczniem na dofinansowanie nagród dla uczestników zadania. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 

3 „Rozwadów” i postanowił przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczaniem na dofinansowanie zadania 

pn. Liga Feederowa Classic z Polandfishing.pl „O Puchar Starosty Stalowowolskiego” – Zawody 

wędkarskie dla dorosłych w kategorii feederowej 2018. 

 

 

Ad. 20. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Pokój i Dobro” w sprawie wsparcia finansowego „Pikniku 

Kapucyńskiego” z przeznaczeniem na ufundowanie nagród. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru 

Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie „Pokój i Dobro” o ufundowanie 

nagród dla uczestników konkursu, które będą przeprowadzone w czasie trwania 

„18.Kapucyńskiego Pikniku Charytatywnego”. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby 

pozytywnie rozpatrzyć wniosek i przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczniem wskazanym we 

wniosku. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

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

Wniosek Prezesa Stowarzyszenia „Pokój i Dobro” został rozpatrzony poztywnie.  

 

Ad. 21. Wniosek Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania VIII Międzynarodowego Konkursu im. Janiny Garści. 

 Zarząd Powiatu zdecydował, aby z uwagi na odbyty VIII Międzynarodowy Konkurs im. Janiny Garści 

organizowany przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli wniosek 

pozostał bez rozpatrzenia. 

 

Ad. 22. Wniosek Zarządu Klubu PTTK „Łazik” w Stalowej Woli o wsparcie finansowe zakupu nagród, 

upominków i dyplomów dla uczestników XII Powiatowego Rajdu Rowerowego. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Zarządu Klubu PTTK „Łazik” 

w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji XII Powiatowego Rajdu Rowerowego, którego 

organizatorem jest Klub „Łazik”, w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, upominków 

i okolicznościowych dyplomów. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przyznać 



 
 

wnioskowaną kwotę i zapytał czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub pytania 

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

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

Wniosek Zarządu Klubu PTTK „Łazik” w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 23. Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe organizacji jubileuszu 80 – lecia szkoły. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji jubileuszu 80 – lecia szkoły 

z przeznaczeniem na wydanie materiałów promocyjnych. Jubileusz zaplanowano na dzień 

8 czerwca 2018 roku, w jego ramach odbędzie się m.in. uroczysty koncert w Miejskim Domu 

Kultury w Stalowej Woli. Naczelnik zaproponował, aby przyznać kwotę 300 zł z przeznaczniem 

wskazanym we wniosku. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje? 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli 

o dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów XI edycji Międzyszkolnego 

Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli pan Paweł Ciołkosz o dofinansowanie zakupu nagród 

rzeczowych dla laureatów XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta 

i objęcie honorowym patronatem Starosty Stalowowolskiego ww. konkursu. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował, aby przychylić się do wniosku i dofinansować zakup nagród dla 

uczestników Konkursu w kwocie 500 zł. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 25. Wniosek Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” 

w sprawie wspólnej organizacji uroczystości odsłonięcia kamieni – pomników w związku 

z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz partycypacji w kosztach.  

 Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-

Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć”. Stowarzyszenie podjęło inicjatywę zbudowania dwóch 

kamieni pamięci w miejscowościach Kochanyi Dębowiec. Kamienie te mają świadczyć o historii 

związanej z rozbiorami Polski, II Wojną Światową i trudnych doświadczeniach mieszkających tu 



 
 

ludzi. Intencją jest uczczenie w ten sposób setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Starosta uznał, iż jest to ważna uroczystość. Powiedział, że w partycypacji kosztów bierze również 

udział Gmina Pysznica i Nadleśnictwo Janów Lubelski. Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia 

to ok. 30 tys. zł. Starosta zaproponował, aby przyznać kwotę 9000 zł i zapytał, czy członkowie 

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

głosowanie. 

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

 Wniosek Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego „Dziedzictwo i Pamięć” został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącej rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Starosta zapytał czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/1204/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli. 

 

Ad. 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 

2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród 

za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

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

że konieczność wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/202/2017 r. Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego 

funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

wynika z potrzeby dostosowania jej zapisów do nowych regulacji prawnych zawartych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016). W związku z powyższym Naczelnik zarekomendowała podjęcie 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-0. 



 
 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/2105/2018 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego 

funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

Ad. 28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. 

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

że podobnie jak w poprzedniej uchwale istnieje konieczność dostosowania jej zapisów do nowych 

regulacji prawnych zawartych w art. 6.1 lit. c), e) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 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-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/1206/2018 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia. 

 

Ad. 29. Przyjęcie protokołu nr 208/2018 z dnia 17 maja 2018 roku. 

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

nr 208/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Protokół nr 208/2018 został przyjęty. 

 

Ad.30. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła sprawozdanie finansowe z przychodów 

oraz kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stalowej Woli w latach 2015-

2017 oraz informację o liczbie nauczycieli posiadających prawa emerytalne oraz świadczenia 

kompensacyjne w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zwrócił sięz prośbą do Naczelnik Wydziału o przygotowanie analogicznej informacji odnośnie 

kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za okres poprzedniej kadencji (2011-

2014). 

 



 
 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego wyraził pozytywną opinię odnośnie zaproponowanych rozwiązań 

dot. linii kolejowej Dębica – Sandomierz – Stalowa Wola – Nisko – Rzeszów.  

 

Ad. 31. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 209. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


