
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.27.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 212/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 14 czerwca 2018roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.10 zakończenie o godz. 12.30 

 

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, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Edward Surmacz, 

 Główna Księgowa w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli Elżbieta 

Głowacka, 

 Dyrektor ZPO Małgorzata Stańczak, 

 Specjalista w Dziale Pomocy Społecznej Karolina Jur, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 r.  

4. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za 2017 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli za 2017 rok. 

6. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej 

Woli za 2017 rok.  

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



 
 

8. Projekt uchwały w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd 

integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo” przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w ramach „Programu 

współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 

rok”. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla MKS Ring Sikorski. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Firmy WP-TRANSFER Witold Puskarczyk. 

12. Wniosek Zespołu Szkół im. „Szarych Szeregów” Publiczne Przedszkole w Lipie w sprawie 

dofinansowania zadania pn. VIII Powiatowe Zabawy z Ekologią „Ekoludek”. 

13. Wniosek Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu książki Jego autorstwa pt. „W krainie dzieciństwa”. 

14. Wniosek Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w sprawie sfinansowania przejazdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu 

Stalowowolskiego na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDM w Odrzykoniu. 

15. Wniosek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego o sfinansowanie zakupu nagród 

rzeczowych dla uczestników Spartakiady Stowarzyszeń organizowanej w ramach Weekendu dla 

Zdrowia. 

16. Wniosek Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe organizacji Stalowowolskiego Pikniku Strzeleckiego. 

17. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli w sprawie finansowego 

wsparcia Konkursu Poetyckiego im. Mariana Berkowicza. 

18. Wniosek Prezesa ZKS „Stal” Stalowa Wola w sprawie wsparcia finansowego obchodów jubileuszowych 

z okazji 80-lecia Klubu. 

19. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury 

całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik do Uchwały 

Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2018 r. 

20. Przyjęcie protokołów nr 209/2018 z dnia 28 maja 2018 r., nr 210/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r., 

oraz 211/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 212.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. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 r.  

 Księgowa Elżbieta Głowacka przedstawiła sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania 

finansowego za 2017 r. sporządzonego przez niezależnego Biegłego Rewidenta. Na sprawozdanie 

składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 32.12.2017, 

który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 86 563 320, 15 zł, rachunek zysków i strat 

wykazujący stratę netto w wysokości ponad 4 mln, zestawienie zmian w kapitale własnym. 

Rachunek przepływów pieniężnych a także dodatkowe informacje i objaśnienia. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że strata 4 mln zł nie wynika ze złego zarządzania a z nałożonych 

przepisami prawa obowiązków m.in. wzrostu płacy minimalnej, przeszacowania usług 

kardiologicznych czy podwyżek podpisanych przez poprzedniego dyrektora. Te wszystkie czynniki 

razem wzięte zostały przedstawione na Radzie Społecznej i wyszacowane na ok. 10 mln zł, dlatego 

Starosta stwierdził, że strata 4 mln w jego opinii nie jest złym wynikiem. Dodał również, że w po 

wdrożonym planie naprawczym liczy, że rok 2018 zamknie się mniejszą stratą o ok. 2 mln.  

  

 Dyrektor Edward Surmacz powiedział, że pierwsze cztery miesiące roku 2017 zamykały się stratą 

ok. 4 mln zł, zaś w analogicznym okresie 2018 r. jest to kwota rzędu 1,5 mln zł. W programie 

naprawczym przewidywana strata netto na 2018 rok to ponad 2 mln. Jest szansa, aby otrzymać taki 

wynik. Wszystko zależy od tego jak będzie się kształtować sytuacja m.in. z NFZ odnośnie 

zwiększenia kontraktu. Dyrektor dodał, że możliwa jest również poprawa szacowań procedur 

kardiologicznych oraz że obecnie toczą się rozmowy odnośnie podpisania kontraktu na dializy. 

Dodatkowo zaczęły wpływać środki z PFRON a także zostały zrealizowane dwa postępowania 

przetargowe na rozruszniki. Dyrektor stwierdził, że jeżeli uda się zrealizować wszystkie te cele to 

zmniejszenie straty za rok 2018 jest możliwe.  

 

 Starosta Janusz Zarzeczny zapytał Dyrektora, jak zmierza spłacić zobowiązania wymagalne? 

Dyrektor Edward Surmacz powiedział, że obecnie trwają negocjacje z dwoma bankami odnośnie 

konsolidacji. Planowaliśmy początkowo, że będzie to kwota rzędu 70 tys. Zł jednak już same dializy, 

akredytacja oraz środki PRFON mają wartość przychodową, dlatego poczekamy na rozstrzygnięcie. 



 
 

Dyrektor poinformował również, że 2018 rok jest ostatnim rokiem podwyżek zarządzonych przez 

poprzedniego dyrektora. Od stycznia do kwietnia br. kwota podwyżek wyniosła prawie pół miliona 

złotych.  

 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jakie są podejmowane działania w związku z przeceną 

świadczeń kardiologicznych? Dyrektor Edward Surmacz powiedział, że ludzie więcej pracują, 

więcej trzeba wydać na stenty i rozruszniki, aby utrzymać sprzedaż. Dyrektor podkreślił, że Szpital 

na przecenach stratny jest o ok. 5 mln zł. Z dużym powodzeniem wykonywane są również zabiegi 

hemodynamiczne, hydrauliczne (zawały) i mechaniczne. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy są 

to opłacalne zabiegi? Dyrektor Edward Surmacz odpowiedział, że tak. Wcześniej pacjent odsyłany 

był do Krakowa, co wiązało się również z kosztami transportu. Obecnie takie zabiegi 

przeprowadzane są na miejscu przez wyszkoloną kadrę.  

 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał Dyrektora jak ocenia decyzję o dzierżawieniu części 

powierzchni pawilonu Zabiegowo-Diagnostycznego Szpitala dla firmy Carint na wykonywanie 

procedur chirurgii naczyniowej i termoablacji? Dyrektor Edward Surmacz powiedział, że 

podpisanie umowy dzierżawy w 2013 roku było największym błędem ówczesnego dyrektora, gdyż 

zostało zabudowane 300 m2 bez przemyślenia, co z pozostałą 400 m2 powierzchnią. Ze względu 

na to, że zostało to pod względem budowlanym dobrze wykonane planowane jest opracowanie 

koncepcji oraz projektu z przeznaczeniem na budowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej.  

 

 Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, jak wygląda obecnie sprawa nadwykonań? Dyrektor Edward 

Surmacz powiedział, że zapłata za nadwykonania jest na bardzo niskim poziomie. W tym roku 

zwrot za nadwykonania był w granicach 51 %. Umowy z siecią szpitali i ryczałtem zostały tak 

skonstruowane, że rozliczenie wykonanych świadczeń, na podstawie, których ustalana jest 

wysokość ryczałtu odbywa się kwartalnie i trzeba się mocno nagimnastykować, aby wykonać 

98,8% wartości kontraktu. Nie jest to dobre dla szpitala, ponieważ np. w miesiącach wakacyjnych 

zawsze obserwuje się spadek wykonywanych usług.  

 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy na jakimś oddziale jest zagrożenie niewykonania 

nadwykonań? Dyrektor Edward Surmacz powiedział, że nadwykonania odnoszą się do całego 

szpitala a nie poszczególnych oddziałów. Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego 

Ryszard Andres powiedział, że problemem są sale udarowe. Pacjenci są wywożeni do Mielca, 

Łańcuta. Dyrektor Edward Surmacz powiedział, że do momentu, kiedy nie zostanie przeniesiony 

OIOM i nie zostanie rozbudowany to takie sytuacje będą miały miejsce.  

 W trakcie posiedzenia Zarządu salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. 

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

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



 
 

 Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1214/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 r. 

 

Ad.4. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 rok. 

 Główna Księgowa Szpitala Elżbieta Głowacka przedstawiła raport. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że w przyszłości planuje rozwiązać kwestię Oddziału Dermatologicznego i przenieść go 

w inne miejsce. A w budynku utworzyć administrację szpitala. Dyrektor Edward Surmacz 

powiedział, że w planach, przeniesienie Dermatologii jest na 5 pozycji. W pierwszej kolejności 

należy dokończyć blok operacyjny i Centralną Stabilizatornię i przenieść OIOM. Na drugiej pozycji 

są udary, kolejna pozycja to modernizacja Prosektorium. Został złożony wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego na to zadanie. Jest to konieczne, ponieważ wykonanie modernizacji i prac 

energooszczędnych nakazuje Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie. Jeżeli 

wniosek uzyskałby akceptację to prace budowlane rozpoczęłyby się końcem 2018 r. Jak opróżnimy 

miejsca po Sterylizatornim, przeniesiemy tam aptekę. Ponieważ miejsce, w którym jest obecnie 

wykorzystuje jedynie część powierzchni.  

W trakcie omawiania raportu do grona członków Zarządu dołączył radny Alfred Rzegocki.  

 Starosta zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego raportu? Pytań i uwag nie zgłoszono.  

 Zarząd Powiatu przyjął raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2017 rok. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli za 2017 rok. 

 Dyrektor ZPO Małgorzata Stańczak przedstawiła sprawozdanie. Dyrektor powiedziała, że rok 

2017 zamknęliśmy zyskiem, jednak utrzymanie równowagi między kosztami i wpływami jest 

bardzo trudne. Jako, że jesteśmy placówką non-profit, mamy nie generować strat. W 2018 

zamknięcie roku z zyskiem może być trudne do zrealizowania ze względu na obwarowania, jakie 

zostały nałożone na placówki ochrony zdrowia odgórnie. Dyrektor zaznaczyła również, że problem 

jest z ułożeniem dyżuru dla pielęgniarek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

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

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1215/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli za 2017 rok. 

 

Ad. 6. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w 

Stalowej Woli za 2017 rok.  



 
 

 Dyrektor ZPO Małgorzata Stańczak przedstawiła raport. Dyrektor powiedziała, że wzrost 

podwyżek dla pracowników medycznych i przecena na pacjenta w skali roku wynosi obecnie 94 

tys. zł. Problemem jest to, że maksymalna kwota jaka zostanie zwrócona przez NFZ za pacjenta to 

50%. Jedynym ratunkiem pokrycia nadwykonania jest uzupełnienie przez samorząd 

poprzez zakup usługi. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że od dłuższego czasu mówi się 

o niedoszacowaniu pacjenta, a obecnie jeszcze się obniża na niego nakłady zamiast wzrostu. 

Dyrektor powiedziała, że ZPO jest jednostką, która nie ma możliwości dodatkowego zarobkowania. 

Jest ograniczona infrastruktura i jednorodna usługa, inaczej niż ma to miejsce w szpitalu. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jak kształtuje się sytuacja finansowa Zakładu biorąc pod 

uwagę przecenę usług i podwyżek dla personelu? Dyrektor ZPO Małgorzata Stańczak 

odpowiedziała, że jest w trakcie opracowywania takiego zestawienia. Musimy również poczekać na 

aneks z NFZ, ponieważ z uwagi na to, że są niewykonania, kontrakt może zostać obcięty. Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, aby została sytuacja przedstawiona do końca lipca oraz zapytał, czy 

są pytania lub uwagi do przedstawionego raportu? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 Zarząd Powiatu przyjął raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli za 2017 rok. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1216/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo” przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w 

ramach „Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na 2018 rok”. 

 Specjalista w Dziale Pomocy Społecznej Karolina Jur 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1217/2018 w sprawie uznania za celową realizację zadania 

publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo” przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 



 
 

Stalowa Wola w ramach „Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL”. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem hali sportowej dla Zakładowego Klubu Sportowego „STAL” w dniu 16.06.2018 r. 

(6 godz.) w celu prowadzenia turnieju koszykówki chłopców. Odpłatność w wysokości 60,00 zł 

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

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

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1218/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „STAL”. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla MKS Ring Sikorski. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla 

MKS Ring Sikorski w terminie 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r. w celu prowadzenia zajęć sportowych 

dla młodzieży. Odpłatność w wysokości 100 zł netto za cały okres trwania umowy. Starosta zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1219/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla MKS Ring Sikorski. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Firmy WP-TRANSFER Witold 

Puskarczyk. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla 

Firmy WP-TRANSFER Witold Puskarczyk w terminie 07.06.2018 r. – 14.06.2018 r. (łącznie 3 godz.) 

w celu gry w piłkę siatkową. Odpłatność w wysokości 150,00 zł netto za całość. Starosta zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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



 
 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1220/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Firmy WP-

TRANSFER Witold Puskarczyk. 

 

Ad. 12. Wniosek Zespołu Szkół im. „Szarych Szeregów” Publiczne Przedszkole w Lipie w sprawie 

dofinansowania zadania pn. VIII Powiatowe Zabawy z Ekologią „Ekoludek”. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Zespół Szkół im. „Szarych 

Szeregów” Publiczne Przedszkole w Lipie, złożył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. 

VIII Powiatowe Zabawy z Ekologią „Ekoludek” w Publicznym Przedszkolu w Lipie – zajęć 

edukacyjnych o tematyce ekologicznej tj. konkursów oraz warsztatów terenowych połączonych 

ze zwiedzaniem Ścieżki Ekologicznej w Stalowej Woli - Rozwadowie. Kierownik powiedział, 

że zadanie skierowane jest dla 97 przedszkolaków z Lipy i Rzeczycy Długiej. Termin realizacji 

zadania – 18.06.2018 r. – 20.06.2018 r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.100,00 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania przeznaczona na usługę transportową wnosi 600,00 zł. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek i przychylić się 

do wnioskowanej kwoty. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje? 

Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Zespołu Szkół im. „Szarych Szeregów” Publiczne Przedszkole w Lipie został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

Ad. 13. Wniosek Mirosława Osowskiego w sprawie zakupu książki Jego autorstwa pt. „W krainie 

dzieciństwa”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek pana Mirosława Osowskiego 

z prośbą o zakupienie przez Powiat 5 egzemplarzy swojej powieści wspomnieniowej pt. „W krainie 

dzieciństwa”. Proponowana cena zakupu książki wynosi 30,00 złotych za jeden egzemplarz. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przychylić się do prośby pana Mirosława 

Osowskiego i zakupić 5 egzemplarzy Jego powieści na kwotę 150,00 złotych (30 zł/szt.). Starosta 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Wniosek Mirosława Osowskiego został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 14. Wniosek Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sfinansowania przejazdu Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych z terenu Powiatu Stalowowolskiego na Wojewódzkie Zawody Sportowo-

Pożarnicze MDM w Odrzykoniu. 



 
 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pokrycia kosztów 

transportu przejazdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w kwocie 1 tys. złotych, 

na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 24 czerwca 2018 roku 

w Odrzykoniu, w Powiecie Krośnieńskim. Na zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Powiat Stalowowolski reprezentować będą: drużyna dziewcząt ze Skowierzyna oraz drużyna 

chłopców z Rzeczycy Okrągłej. Naczelnik zarekomendował, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek 

i przyznać wnioskowaną kwotę. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają inne 

propozycje? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 15. Wniosek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego o sfinansowanie 

zakupu nagród rzeczowych dla uczestników Spartakiady Stowarzyszeń organizowanej 

w ramach Weekendu dla Zdrowia. 

Prezes Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego pani Anita Ryba 

zwraca się z prośbą o ufundowanie nagród w wysokości 2000 zł dla uczestników dorocznej 

Spartakiady Stowarzyszeń. Spartakiada odbywa się w ramach „Weekendu dla Zdrowia”, którego 

organizatorem jest Powiat Stalowowolski. W tym roku ww. wydarzenia odbędą się 8 lipca na placu 

przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Spartakiada Naczelnik zaproponował, przychylić się 

do wniosku i wesprzeć finansowo organizację Spartakiady Stowarzyszeń w kwocie 2 000, 00 zł 

brutto ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na zakup nagród. Starosta 

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

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” 

w Stalowej Woli o wsparcie finansowe organizacji Stalowowolskiego Pikniku Strzeleckiego. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek prezesa Miejskiego Klubu 

Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” w Stalowej Woli z prośbą, o wsparcie 

finansowe organizacji ww. wydarzenia oraz objęcie honorowym patronatem Starosty 

Stalowowolskiego. Organizatorzy szacują, że w całym Pikniku Strzeleckim weźmie udział ok. 

tysiąca osób, dlatego zwracają się z prośbą o ufundowanie pucharu i nagrody w konkursie 

strzeleckim oraz pokrycie kosztów zabezpieczenia ratownika medycznego na czas trwania pikniku. 

Naczelnik zaproponował, aby przychylić się do wniosku i wesprzeć finansowo organizację 



 
 

Stalowowolskiego Pikniku Strzeleckiego kwotą 600 zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody 

i pucharu (300 zł) oraz na pokrycie kosztów zabezpieczenia ratownika medycznego (300 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Miejskiego Klubu Strzeleckiego Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

Ad. 17. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli w sprawie 

finansowego wsparcia Konkursu Poetyckiego im. Mariana Berkowicza. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Stowarzyszenia Literackiego 

„Witryna”, działającego od wielu lat w Stalowej Woli, o ufundowanie nagród dla laureatów 

Konkursu Poetyckiego im. Mariana Berkowicza, autora 16 tomików poetyckich, członka Związku 

Literatów Polskich i dwukrotnego laureata Nagrody Miasta Stalowa Wola „Gałązka Sosny”. 

Laureatom konkursu, poza nagrodami finansowymi w kat. otwartej, zostanie również przyznana 

nagroda specjalna za najlepszy wiersz inspirowany życiem bądź twórczością Mariana Berkowicza. 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest także wydanie pokonkursowego almanachu 

z wierszami nagrodzonymi oraz wyróżnionymi przez jury. 

Starosta zaproponował, aby przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem wskazanym we wniosku. 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

 

Ad. 18. Wniosek Prezesa ZKS „Stal” Stalowa Wola w sprawie wsparcia finansowego obchodów 

jubileuszowych z okazji 80-lecia Klubu. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk powiedział, że we wrześniu br. Klub ZKS będzie 

obchodzić jubileusz 80.lecia na który przygotowuje bogaty program uroczystości. Weźmie w nich 

udział około 200 osób, w tym byli i obecni zawodnicy oraz zaproszeni goście. Uroczystościom 

patronują Minister Sportu i Turystyki, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa 

Podkarpackiego, Prezydent Miasta Stalowa Wola oraz Starosta Stalowowolski. W związku 

z powyższym Prezes ZKS „STAL” zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w/w przedsięwzięcia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby przyznać kwotę 4 059 zł na sfinansowanie zakupu 

300 okolicznościowych medali. Starosta zapytał, czy członkowie zgłaszają inne propozycje? Innych 

propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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



 
 

 Wniosek Prezesa ZKS „Stal” Stalowa Wola został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 19. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek 

pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił zmiany w Harmonogramie Dyżurów Aptek. 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 212/1221/2018 w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie 

Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

 

Ad. 20. Przyjęcie protokołów nr 209/2018 z dnia 28 maja 2018 r., nr 210/2018 z dnia 05 czerwca 

2018 r., oraz 211/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

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

nr 209/2018 r. z dnia 28 maja 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Protokół nr 209/2018 został przyjęty. 

 

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

nr 210/2018 r. z dnia 05 czerwca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Protokół nr 210/2018 został przyjęty. 

 

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

nr 211/2018 r. z dnia 13 czerwca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Protokół nr 211/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 21.Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  



 
 

 

Ad. 22. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 212.posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


