
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.42.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 227/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 20 września 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.30 zakończenie o godz. 12.15 

 

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 z głosem doradczym: 

 Podinspektor w Wydziale IMP Klaudia Marczak,  

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego. 

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

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Społecznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali komputerowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Stalowej Woli. 
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6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Promocji 

Sportu i Aktywności. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części aerobowej siłowni 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pani Marii Serwońskiej. 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki 

Rzeszowskiej, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz jej 

przewodniczącego. 

11. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin 

na realizację zajęć laboratoryjnych w trzech oddziałach klas II liceum 

ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019. 

12. Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych godzin na wybrane obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2018/2019. 

13. 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. 

14. Wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział 

w Stalowej Woli o pomoc w sfinansowaniu wydania okolicznościowych medali 

w związku z obchodami 80 – lecia utworzenia ww. Stowarzyszenia. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok. 

16. Przyjęcie protokołu nr 226/2018 z dnia 13 września 2018 r. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie posiedzenia.  
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Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 227. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania 

do proponowanego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 

przy ul. Kwiatkowskiego 1, dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. 

Kwiatkowskiego 27, w terminie 01.10.2018 r. do 30.04.2019 r. (3 godz. miesięcznie) w celu 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Odpłatność w wysokości 50 zł netto/godz. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

glosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Społecznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli, dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, ul. Skoczyńskiego 1, 
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na okres od 25.09.2018 r. do 30.04.2019 r. (5,60 godz. tygodniowo) w celu prowadzenia 

zajęć z wychowania fizycznego. Odpłatność w wysokości 20,00 zł netto za godz. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

glosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Klaudia Marczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażnie zgody na oddanie w najem sali komputerowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli, ul. Staszica 5, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Stalowej Woli, na okres od 10.10.2018 r.- 21.06.2019 r. (4,5 godz. tygodniowo) w celu 

prowadzenia kursu komputerowego dla studentów uniwersytetu. Odpłatność w wysokości 

100 zł netto miesięcznie. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu 

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

Starosta zarządził glosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności. 

Podinspektor w Wydziale IMP Klaudia Marczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności 

Edyta Turko na okres od 26.09.2018 do 30.06.2019 r. (ok. 11 godz. tygodniowo) w celu 
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prowadzenia zajęć z akrobatyki sportowej dla dzieci i młodzieży. Odpłatność w wysokości 

25,00 zł netto za godz. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

Starosta zarządził glosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla 

Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części aerobowej 

siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pani Marii 

Serwońskiej. 

Podinspektor w Wydziale IMP Klaudia Marczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie części aerobowej siłowni w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pani Marii Serwońskiej na okres od 01.10.2018 r. 

do 30.04.2019 r. (ok. 8 godz./miesięcznie) na potrzeby prowadzenia zajęć aerobiku. 

Odpłatność w wysokości 25,00 zł za godz. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził glosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części aerobowej siłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Pani Marii 

Serwońskiej. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla 

Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. 

Podinspektor w Wydziale IMP Klaudia Marczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału 

Mechaniczno-Technologicznego w terminie 01.10.2018 r. – 28.06.2019 r. w celu 

prowadzenia zajęć sportowych ze studentami Politechniki Rzeszowskiej. Odpłatność 

w wysokości 9 000 zł netto za cały okres trwania umowy. Wicestarosta Mariusz Sołtys 
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zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

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

Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

Podinspektor w Wydziale IMP Klaudia Marczak przedstawiła wniosek dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli o wyrażenie zgody na wymianę siedmiu 

drewnianych okien usytuowanych na I piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli ze względu na ich zły stan techniczny (nieszczelność, uszkodzone 

elementy mechaniczne i drewniane). Koszt wymiany okien zostanie pokryty z budżetu 

własnego jednostki. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

Starosta zarządził glosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 

okien w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Członkowie Zarządu 

na przewodniczącego komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty 

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski wyznaczyli pana Marka Tyzę. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

glosowanie. 

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 
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Zarząd Powiatu podjłą Uchwałę Nr 227/1305/2018 w sprawie ustalenia składu komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski oraz jej przewodniczącego. 

 

Ad. 11. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych 

godzin na realizację zajęć laboratoryjnych w trzech oddziałach klas II liceum 

ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli o przyznanie 

godzin dodatkowych w trzech oddziałach klas II liceum ogólnokształcącego 

w następującym wymiarze: 

1. klasa II a – fizyka – 1 godzina tygodniowo 

2. klasa II c - informatyka – 1 godzina tygodniowo 

3. klasa II h (łączone) – biologia, chemia – 2 godziny tygodniowo 

Zajęcia te w formie zajęć laboratoryjnych (4 godz. tygodniowo) miałyby być prowadzone 

przez pracowników Zamiejscowego Wydziału KUL na obiektach uczelni od października 

2018 r. do czerwca 2019 r. w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Eksperyment, edukacją 

przyszłości”. Roczny koszt prowadzenia w/w zajęć wyniósłby ok. 8 100,00 zł (miesięcznie 

ok. 900,00 zł). Naczelnik zaproponowała, aby pozytywnie rozaptrzyć wniosek pana 

dyrektora jednak ze zmianą, aby zajęcia były prowadzone od listopada 2018 r. do kwietnia 

2019 r. podobnie jak miało to miejsce w zeszłym roku. Wicestarosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? 

Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 12. Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych godzin na wybrane 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas maturalnych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2018/2019. 

W trakcie omawiania punktu do grona członków zarządu dołączył Janusz Zarzeczny. Od tego momentu 

Starosta prowadził posiedzenie Zarządu.  

Naczelnik Wydziału Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Naczelnik powiedziała, 

że wskaźnikiem przyznania ilości godzin dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019 jest 
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liczba oddziałów klas maturalnych, która wynosi 33, podobnie jak w roku szkolnym 

2017/2018. Koszt organizacji godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

w klasach maturalnych od października do kwietnia wyniósłby ogółem ok. 38 000 zł, w tym 

od X-XII 2018 r. ok. 17 000 zł i od I-IV 2019 r. ok. 21 000 zł. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa poinformowała, że na podstawie analizy, którą sporządziły jednostki oświatowe 

do zamknięcia roku budżetowego 2018 brakuje ponad 4 mln 400 tys. zł. Najwększe 

niedobory  

występują w planie wydatków płacowych. Plany wydatków szkół CEZ oraz ZSP Nr 

2 wymagają uzupełnienia ponad 2 mln zł każda w stosunku do otrzymanej subwencji 

oświatowej. Subwencja oświatowa, którą otrzymuje Powiat ustalana na podstawie zadań 

rzeczowych szkół i placówek oświatowych i nie pokrywa kosztów organizacji jednostek 

wynikających z ich specyfiki. W związku z przedstawioną sytuacją Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zobowiązał Naczelnik Wydziału E, do przygotowania informacji odnośnie roku 

szkolnego 2017/2018 dotyczącej organizacji pracy na podstawie zmian w arkuszu 

organizacyjnym w szkołach CEZ oraz ZSP Nr 2, które powodują ponoszenie dodatkowych 

kosztów funkcjonowania jednostek, w szczególności: dodatkowe stanowisko 

wicedyrektora, godziny nadliczbowe, nauczenie indywidualne, dodatkowe godziny zajęć 

dla uczniów, zastępstwa, urlopy dla poratowania zdrowia, zastępstwa z powodu 

długotrwałej choroby, podział na grupy, mało liczne klasy. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku. 

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

Wniosek w sprawie przyznania dodatkowych godzin na wybrane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski w roku szkolnym 2018/2019 został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 13. 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. 
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Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

glosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1306/2018 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. 14. Wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

Oddział w Stalowej Woli o pomoc w sfinansowaniu wydania okolicznościowych 

medali w związku z obchodami 80 – lecia utworzenia ww. Stowarzyszenia. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Mechaników Polskich Oddział w Stalowej Woli Naczelnik powiedział, 

że uroczystość zaplanowano na 16 listopada 2018 roku. Na tę okoliczność Zarząd Oddziału 

przygotowuje opracowanie książkowe poświęcone działalności SIMP w Stalowej Woli, 

w ramach opracowania Zarząd chce przedstawić instytucje oraz firmy z regionu, 

wspierające Stowarzyszenie SIMP w Stalowej Woli. Naczelnik zaproponował, aby 

dofinansować w/w przedsięwzięcie kwotą 1000 zł ze środków budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego ujętych w planie wydatków. Starosta Janusz Zarzeczny 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 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Stalowej 

Woli zostałrozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego 

na 2018 rok.4 

W trakcie omawiania projektu uchwały salę obrad opuścił Wicestarosta Mariusz Sołtys. 

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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 227/1306/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok.  

 

Ad. 16. Przyjęcie protokołu nr 226/2018 z dnia 13 września 2018 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 226/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół 226/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 17. Wolne wnioski. 

W trakcie przedstawiania wolnych wniosków do grona członków Zarządu dołączył Wicestarosta Mariusz 

Sołtys. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek dyrektor ZPO w Stalowej Woli 

o zwiększenie dotacji na realizowany przez Zakład Program Zdrowotny o kwotę 50 tys. zł 

w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów prawnych dotyczących 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach działalności 

podstawowej. Skarbnik Powiatu powiedziała, że konsekwencją finansowych realizacji 

procesu ustawowego obowiązku podwyższenia wynagrodzeń w trakcie roku budżetowego 

będzie brak w budżecie ok. 50 tys. zł a co za tym idzie utrata płynności finansowej przez 

placówkę. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że należy przedyskutować tą sytuację 

i pomyśleć nad jej rozwiązaniem, dlatego zaproponował, aby przełożyć ten temat 

na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

Ad. 17. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 227. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


