
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.32.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 217/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 19 lipca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.00 zakończenie o godz. 12.
00

 

 

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 Tadeusz Samołyk. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach  

ze Stalowej Woli w sprawie dofinansowania kosztów wakacyjnego pobytu dzieci z Mołdawii 

w Stalowej Woli. 

4. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie kontynuowania współpracy i finansowego 

uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji aktywności lokalnej w ramach projektu 

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”. 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2018 roku. ( zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego) 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2018 roku. ( dofinansowanie na wykonanie pamiątkowego obelisku) 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

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

8. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące 

spłat kredytów i innych zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 2018 roku. 



 
 

9. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do 

porządku obrad XL Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego punktów: 

 Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. ( zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego) 

 Projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

( dofinansowanie na wykonanie pamiątkowego obelisku) 

10. Przyjęcie protokołu nr 216/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.  

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 217. 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. Wniosek Prezesa Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na 

Kresach ze  Stalowej Woli w sprawie dofinansowania kosztów wakacyjnego pobytu 

dzieci z Mołdawii w Stalowej Woli. 

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu przekazał już pomoc dla Stowarzyszenia w formie 

darmowych noclegów dla uczestników wakacyjnego pobytu w Polsce w bursie międzyszkolnej, 

ale jest potrzebna nadal pomoc więc ponownie wracamy do sprawy. Dodał również, że na ten 

temat rozmawiał z Panią Senator Janiną Sagatowską aby może pozyskać jakieś środki 

finansowe na ten cel z Komisji Senackiej. Prezes Stowarzyszenia zebrał 3 500 tys. zł i jeszcze 

prosi o wsparcie - poinformował Starosta. Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby ta pomoc 

była w formie biletów wejścia do ośrodków kulturalnych i sportowych. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy uczestnicy będą spać w bursie czy w  akademiku? Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że wszyscy uczestnicy będą zakwaterowani w bursie i koszt takiego pobytu to 

3 880 zł. Dodała również, że bursa w okresie wakacyjny pracuje jako schronisko i nie można 



 
 

zaproponować, aby ta pomoc była w formie wyżywienia. Starosta powiedział, że najlepszym 

rozwiązaniem jest sfinansowanie biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne 

i kulturalne. 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 przyjął wniosek Prezesa Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we 

Lwowie i na Kresach ze Stalowej Woli i przyznał 1000 zł na bilety wstępu do ośrodków sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych. 

 

Ad. 4. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie kontynuowania współpracy 

i finansowego uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji aktywności lokalnej 

w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”. 

 Starosta powiedział, że ze względu na uzupełnienie wniosku przez Prezesa Stowarzyszenia 

Zarząd Powiatu ponownie wraca do sprawy. Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk 

przedstawił uzupełnienie wnioseku Fundacji Fundusz Lokalny SMK zaznaczając, że Powiat 

Stalowowolski  w ubiegłym roku przekazał 5 000 zł. w ramach współpracy z tą Fundacją. 

Starosta powiedział, że można się jeszcze raz zastanowić nad tym tematem, jeśli później środki 

wracają do różnych Stowarzyszeń działających na terenie powiatu stalowowolskiego. Skarbnik 

Powiatu powiedziała, że Powiat zainwestował 5 000 zł w imprezę pod nazwą „Weekend dla 

zdrowia” ale nie wiadomo na jakim poziomie są organizowane te imprezy. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk powiedział, że teraz  Fundacja nie chce 

na konkretną imprezę tylko na przeprowadzenie szkoleń. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

powiedział, że według niego co z treści wniosku wynika pozyskane środki są niezbędne do 

uzyskania wkładu własnego  a jeśli Powiat nie przekaże nic to kończy współpracę z Fundacją. 

Dodał również, że jest za tym , aby te pieniądze przekazać. Członek Zarządu Andrzej Gargaś 

powiedział, że  to nie są pieniądze na projekty tylko na szkolenia dotyczące jak Stowarzyszenia 

mogą pozyskiwać środki. Wiceprzewodniczący Tadeusz Samołyk powiedział, że Program pn. 

„Działaj Lokalnie” prężnie był realizowany na terenach wiejskich i jego zdaniem jest 

zapotrzebowanie na takie działania przez społeczność wiejską. Skarbnik Powiatu powiedziała, 

że imprezy organizowane przez Fundację,  Powiat Stalowowolski spokojnie może zrobić sam. 

Członkowie Zarządu zgodzili się z Panią Skarbnik w tym temacie. Na tym dyskusję zakończono. 

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

wniosku? Innych uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za odrzuceniem 

wniosku. 

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



 
 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie 

kontynuowania współpracy i finansowego uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji 

aktywności lokalnej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2018 roku. ( zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego) 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła 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 217/1244/2018 w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

 

Ad. 6.Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2018 roku. ( dofinansowanie na wykonanie pamiątkowego 

obelisku) 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Wicestarosta zapytał, czy 

obelisk będzie usytuowany na działce gminnej? Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Starosta 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 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 217/1245/2018 w sprawie przyjęcia projektu  uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

 

Ad.7 Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

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

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła 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 217/1246/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

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



 
 

 

Ad.8 Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotyczące spłat kredytów i innych zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 2018 

roku. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli dotyczące spłat kredytów i innych zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 

2018 roku. 

 

Ad.9 Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do 

porządku obrad XL Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego punktów: 

 Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. ( zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego) 

 Projektu  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

( dofinansowanie na wykonanie pamiątkowego obelisku) 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Ad. 10 Przyjęcie protokołu nr 216/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. 

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

do protokołu nr 216/2018 r. z dnia 13 lipca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

 Protokół nr 216/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 11. Wolne wnioski. 

 Nie zgłoszono. 

 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 217. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Marta Lebioda 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


