
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.29.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 214/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.10 zakończenie o godz. 11.40 

 

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, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

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

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2018. 

5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli. 

7. Przyjęcie protokołu nr 213/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 214. 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.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 uchwały? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 214/1228/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta 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 214/1229/2018 w sprawie opracowania planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty 

Stalowowolskiego. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń powiedziała, że w związku z wejściem w życie 19 maja 

2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, które na nowo ustala warunki i sposób wynagradzania 

pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom 

dodatku funkcyjnego zachodzi konieczność ustalenia przez Radę Powiatu Stalowowolskiego 

wynagrodzenia za pracę dla Starosty Stalowowolskiego przysługującego od dnia 01 lipca 

2018 r. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych wynagrodzenie Starosty ustala w drodze uchwały Rada Powiatu. Zgodnie 



 
 

z w/w rozporządzeniem Starosta Stalowowolski powinien być zaszeregowany, jako starosta 

w powiecie powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.  

Proponowane wynagrodzenie miesięczne Starosty Stalowowolskiego od dnia 01 lipca 2018 r. 

przedstawiałoby się następująco: 1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości górnej granicy 

skali przewidzianej dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. 

do 120 tys. - w kwocie 4 800, - zł, 2. dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnego poziomu 

przewidzianego dla stanowiska starosty w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. 

do 120 tys. - w kwocie 2 100, - zł, 3. dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 760, - zł, 4. dodatek 

za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 

w kwocie 960, - zł. Łączne wynagrodzenie Starosty Stalowowolskiego wynosiłoby 10 620, - zł.  

  

Skutkiem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących wynagradzania za pracę starosty jest 

obniżenie jego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,- zł, a w sumie całego 

wynagrodzenia miesięcznego o kwotę 1 677,- zł.  

 

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

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

Głosy: za-4, przeciw-1, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 214/1230/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń powiedziała, że w związku Rozporządzeniem Parlamentu 

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

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

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych administrator danych osobowych będący organem lub podmiotem publicznym 

zobowiązany jest do wyznaczenia inspektora ochrony danych. W związku z powyższym 

zachodzi konieczność dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym i dodania w strukturze 

organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli stanowiska Inspektora Ochrony 

Danych. Sekretarz dodała, że ze względu na znaczny wzrost liczby spraw związanych 

z orzecznictwem w zakresie ewidencji gruntów i budynków, na wniosek Naczelnika Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zwiększono również liczbę stanowisk pracy ds. 



 
 

geodezji i orzecznictwa w zakresie ewidencji gruntów i budynków, a zmniejszono ds. 

gospodarki nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa. Sekretarz zaznaczyła, że zmiany 

nie powodują wzrostu zatrudnienia. Starosta 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 214/1231/2018 w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

 

Ad. 7.Przyjęcie protokołu nr 213/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. 

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

do protokołu nr 213/2018 r. z dnia 28 czerwca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

 Protokół nr 213/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Gminy Pysznica o udzielenie pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na wykonanie pamiątkowego obelisku 

w miejscowości Kochany. Skarbnik Powiatu dodała, że powyższy wniosek w tej sprawie był 

rozpatrywany na 209. posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27 maja 2018 r. Wtedy jednak 

z wnioskiem zwróciło się Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Dziedzictwo 

i Pamięć”. Z uwagi jednak na formalności to Gmina powinna się zwrócić z takim wnioskiem, 

ponieważ pomnik będzie znajdował się na jej terenie. W związku z powyższym Skarbnik 

Powiatu zarekomendowała pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznanie kwoty 9000 zł 

na w/w cel. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają pytania 

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

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

Wniosek Gminy Pysznica został pozytywnie rozpatrzony.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych 

Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przekazaną przez Dyrektora Szpitala odnośnie 

propozycji planu rzeczowo-finansowego w rodzaju Leczenie Szpitalne- świadczenia 

podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, w którym to Oddział utrzymał 



 
 

swoją propozycję finansową odnośnie w/w świadczeń. Starosta Janusz Zarzeczny 

poinformował członków Zarządu, że na Sesji Rady Powiatu Dyrektor Szpitala ma przedstawić 

informację o funkcjonowaniu szpitala i sytuacji finansowej za I półrocze.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedłożoną przez Prezesa PKS odnośnie wyliczenia 

kwoty dopłat do kosztów ponoszonych przez Spółkę na liniach, na których przychody nie 

pokrywają się w całości wszystkich kosztów eksploatacyjnych. 

 

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 214. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


