
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.28.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 213/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.40 zakończenie o godz. 12.10 

 

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. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Inspektor w Wydziale E Maria Pędlowska, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za grudzień 

2017 r. 

4. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za okres styczeń-

kwiecień 2018 r. 

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

6. Informacja dla Rady Powiatu Stalowowolskiego dotycząca wskaźników ekonomiczno-finansowych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem tworzącym. 

7. Wniosek operatora sieci PLUS w sprawie wydzierżawienia części terenu na działce nr 893/4 (teren 

ZSO). 

8. Wniosek Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli o usunięcie 

usterek. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 



 
 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

budynku użytkowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku 

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu „Godność, wolność, niepodległość” 

w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. 

12. 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. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. 

14. Przyjęcie protokołu nr 212/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 213. 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. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za grudzień 2017 r. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za grudzień 

2017 r. zostało przyjęte. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za okres 

styczeń-kwiecień 2018 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy są pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Uwag i pytań nie 

zgłoszono.  



 
 

 Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za okres styczeń-

kwiecień 2018 r. 

 

Ad. 5. 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 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 213/1222/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok.  

 

Ad. 6. Informacja dla Rady Powiatu Stalowowolskiego dotycząca wskaźników ekonomiczno-

finansowych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem tworzącym. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację dotyczącą wskaźników 

ekonomiczno-finansowych ZOZów, dla których powiat jest organem tworzącym. Skarbnik 

powiedziała, że analiza finansowo-ekonomiczna sporzadzona jest w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 

niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. 

Zarząd Powiatu przyjął Informację dla Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącą wskaźników 

ekonomiczno-finansowych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat jest organem 

tworzącym. 

 

Ad. 7. Wniosek operatora sieci PLUS w sprawie wydzierżawienia części terenu na działce nr 

893/4 (teren ZSO). 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska odnośnie 

wydzierżawienia części terenu na działce nr 893/4 dla Polkomtel Sp. z o.o. operatora sieci Plus. 

Przedstawiciel Polkomtel Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli o możliwość wydzierżawienia terenu (ok. 10x10 m) pod 

budowę wieży strunobetonowej o wys. ok. 30 m dla stacji bazowej operatora sieci Plus. Budowa 

stacji miałaby celu poprawienie jakości połączeń telefonicznych na tym obszarze. Dzierżawa 

odbywałaby się na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat. Dyrektor ZSO jako administrator 

terenu uważa, że umiejscowienie tak wysokiej stacji na terenie działki na której znajduje się 

szkoła byłoby niekorzystne ze względów zarówno estetycznych jak i społecznych. W pobliżu 

znajduje się również szpital oraz gimnazjum a zlokalizowanie takiego masztu w ich sąsiedztwie 

mogłoby według Dyrektora budzić kontrowersje.  



 
 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że po drugiej stronie ulicy znajduje się Szpital i być 

może dyrektor byłby zainteresowany usytuowaniem takiej stacji na działce Szpitala. Naczelnik 

IMP Alicja Mach powiedziała, że w Szpitalu była widzierżawania nieruchomość dla którejś ze 

stacji. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie, aby w piśmie 

zwrotnym Dyrektor ZSO odmówił wydzierżawienia działki na terenie ZSO, 

i jednocześnie zaproponował, zwrócenie się Operatora do Dyrektora Szpitala celem podjęcia 

rozmów.  

Starosta zarządził głosowanie za w/w rozwiązaniem 

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

  

Ad. 8. Wniosek Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli 

o usunięcie usterek. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Dyrektor ZPO-W o wyrażenie zgody 

na usunięcie usterek na budynku placówki tj. nieszczelności pokrycia dachowego (pęknięcia 

papy na dachu) powodujące zacieki na oknach na segmencie II kondygnacyjnym 

oraz w 5 miejscach - kuchnia i jadalnia, oraz naprawy uszkodzonego tynku nad balkonem na III 

piętrze. Termomodernizacja obiektu była wykonywana w roku 2011, a okres gwarancji 

zakończył się w lipcu 2016 roku. Przewidywany koszt prac około 2 tys. zł. Naczelnik 

powiedziała, że Placówka pokryje koszty w ramach własnego budżetu. Starosta Janusz 

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

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

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

 Wniosek Dyrektor ZPO-W został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody 

na oddanie w najem sali gimnastycznej dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała 

Archanioła, w terminie 01.09.2018 r. – 31.05.2019 r. (ok. 6 godz. miesięcznie - piątki) w celu 

prowadzenia zajęć sportowych tj. gry w siatkówkę dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. 

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, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 213/1223/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem budynku użytkowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku 

Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody 

na oddanie w najem budynku użytkowego o pow. 50 m2 (dwa pomieszczenia + toaleta), 

znajdującego się przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola dla 

Wacława Ochoty, Prywatnego Ośrodka Szkolenia Kierowców „WIRAŻ”, 37-561 Chłopice 69 

na okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. w celu prowadzenia teoretycznego szkolenia 

kierowców w ramach nauki jazdy. Odpłatność w wysokości 320,00 zł netto (393,60 zł brutto) 

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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 213/1224/2018 w sprawie wyrażenia zgody w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku użytkowego przy Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Wojewody Podkarpackiego 

wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu „Godność, wolność, 

niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. 

Inspektor w Wydziale E Maria Pędlowska przedstawiła wniosek. Pani Maria Pędlowska 

powiedziała, że w dniu 11 czerwca br. upłynął termin składania przez dyrektorów szkół 

do organów prowadzących wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu 

„Godność, wolność, niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 

2017-2021.  

 

Projekt przewiduje przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania 

przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, 

realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” wnioski złożyły 

szkoły: ZSP 2, CEZ, ZS Nr 6. Wysokość środków, jaka może być przyznana szkole na realizację 

zadania wynosi od 3 000,00 zł do 10 000,00 zł. Warunkiem przyznania wsparcia jest 

zapewnienie przez organ prowadzący szkołę co najmniej 20% wkładu własnego finansowego. 

Projekt byłby realizowany od września do listopada 2018 r. Wsparcie finansowe udzielane jest 

w formie dotacji celowej dla organu prowadzącego., spotkań ze świadkami historii, wieczornic 

oraz imprez sportowych. 



 
 

Wartość projektu ogółem – 29 934,00 zł, w tym: 

 wnioskowana kwota wsparcia – 23 475,00 zł 

 wkład własny finansowy – 6 459,00 zł, który zapewni Powiat Stalowowolski. 

 

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach programu 

„Niepodległa” organ prowadzący składa do Wojewody Podkarpackiego w terminie do dnia 

25 czerwca 2018 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy się wyrobimy czasowo ze złożeniem 

wniosku? Pani Maria Pędlowska powiedziała, że wszystkie dokumenty są już przygotowane, 

wymagana jest tylko zgoda Zarządu Powiatu. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 213/1225/2018 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

do Wojewody Podkarpackiego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu 

„Godność, wolność, niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-

2021. 

 

Ad. 12.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 uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 213/1226/2018 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. 13. Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. 

 Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił projekt uchwały. Starosta zapytał, czy członkowie 

Zarządu zgłaszają 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 213/1227/2018 w sprawie przyznania nagrody rocznej 

Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli. 

 



 
 

Ad. 14. Przyjęcie protokołu nr 212/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. 

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

do protokołu nr 212/2018 r. z dnia 21 czerwca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

 Protokół nr 212/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął. 213. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


