
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.49.2015.KS/28 

 

Protokół Nr 59/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 listopada 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1100, zakończenie o godz. 1250 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Alfred 

Rzegocki, Andrzej Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Stalowowolskiego Marek Ujda, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia,  

Cezary Drzymała – Kierownik Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, 

Tadeusz Bak – Prezes PKS Stalowa Wola S.A.  

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej 

Nr 1025R – ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli.  

4. Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej 

Woli oraz trybu jej pracy. 

5. Uchwała Zarządu zmieniająca Uchwałę Nr 37/181/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali sportowej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 
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7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej i obrzeży chodnikowych. 

9. Sprawozdanie Kierownika Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody z wykonania 

Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla gruntów leśnych i niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu 

Gminy Bojanów dla obrębów ewidencyjnych Przyszów, Maziarnia i Stany. 

10. Informacja na temat poprawionych projektów herbu oraz znaków Powiatu 

Stalowowolskiego zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej. 

11. Wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli o ufundowanie 

nagród rzeczowych dla laureatów konkursu oraz o objęcie konkursu honorowym 

patronatem. 

12. Wniosek Stowarzyszenia Sportowego „Miasto Sportu” o objęcie patronatem oraz 

bezpłatny wynajem hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej 

Woli celem przeprowadzenia VI edycji Amatorskiego Turnieju Piłki Halowej. 

13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

14. Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 

straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

15. Informacja Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotycząca sytuacji finansowej jednostki w związku z poręczeniem kredytów przez Powiat. 

16. Informacja Prezesa Zarządu PKS w Stalowej Woli S.A. dotycząca sytuacji finansowej 

jednostki w związku z poręczeniem kredytu przez Powiat. 

17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2015 r.  

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 59 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania 

do porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 
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przyjęciem porządku obrad głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej 

Nr 1025R – ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy udało się już całkowicie uporządkować kwestie 

własnościowe wokół nieruchomości wchodzących w skład omawianej drogi. Naczelnik 

Wydziału odpowiedziała, że uregulowaniu stanu prawnego podlega jeszcze kilka małych 

działek należących do miasta oraz największa, blisko 1,5 hektorowa. Nie powinno to jednak 

stanowić większego problemu i bardzo możliwe, że do końca bieżącego roku, wszystkie 

kwestie własnościowe dotyczące nieruchomości wzdłuż drogi Nr 1025R uda się już 

uregulować. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jeszcze 

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

głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął Decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu 

Dróg Powiatowych w Stalowej Woli nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 

1025R – ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli.  

  

 

Ad. 4.Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym 

w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę. Członek 

Zarządu Alfred Rzegocki zapytał, o jakie osoby została poszerzona komisja przetargowa. 

Naczelnik Wydziału odpowiedziała, że o dwoje nowych pracowników Wydziału a zmiana 

jest podyktowana usprawnieniem pracy komisji w przypadku, gdy któraś z osób 

zasiadających w komisji uda się na urlop lub z jakiegoś powodu nie będzie mogła 

uczestniczyć w spotkaniu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają jeszcze jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/301/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia postepowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu zmieniająca Uchwałę Nr 37/181/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków    

trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do 

uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/302/2015 zmieniającą uchwałę Nr 37/181/2015 

z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

i pozostałych środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali 

sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej w  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola dla Klubu ZKS 

„STAL” w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola w okresie od  09.11.2015  r. 

do  31.03.2016  r. w celu prowadzenia zajęć treningowych dla grup młodzieży sekcji piłki 

nożnej z rocznika 2003,2004. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/303/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę w sprawie 

bezpłatnego użyczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
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Nr 3 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Sportowego Miasto Sportu w celu zorganizowania 

szóstej edycji Amatorskiego Turnieju Piłki Halowej w okresie od 5 stycznia do 31 marca 

2016 roku.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi 

lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się 

nie było. 

  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/304/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej i obrzeży 

chodnikowych. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę w sprawie 

przekazania betonowej kostki brukowej pozyskanej w wyniku projektu Trasy Rowerowe 

w Polsce Wschodniej na terenie Gminy Radomyśl Nad Sanem. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, jaka ilość kostki została pozyskana w wyniku realizacji projektu. Naczelnik 

Wydziału odpowiedziała, że Gminie zostałoby przekazanych 600 metrów kostki i 400 

metrów obrzeży.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają jakieś 

uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było.  

  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/305/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej 

i obrzeży chodnikowych. 

 

Ad. 9. Sprawozdanie Kierownika Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody z wykonania 

Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla gruntów leśnych i niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych z terenu Gminy Bojanów dla obrębów ewidencyjnych Przyszów, 

Maziarnia i Stany. 

Kierownik Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Cezary Drzymała omówił 

sprawozdanie. Wynika z niego, że firma, która została wyłoniona do wykonania 

uproszonych Planów Urządzenia Lasu w w/w obrębach ewidencyjnych Gminy Bojanów, ma 

dosyć znaczące opóźnienia, których konsekwencją może być brak uchwalenia 
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uproszczonych planów do końca br., czyli wymaganym terminie. W umowie, która była 

zawarta 20 maja br. wykonawca zobowiązał się do wykonania zlecenia do 10 listopada br, 

jednak pod koniec października br. zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu o miesiąc, 

do 11 grudnia br. Kierownik Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Cezary Drzymała 

stwierdził jednak na podstawie analizy dotychczasowych postępów prac, że także ten 

termin jest niestety mało realny. O nierzetelności wyłonionego wykonawcy świadczy 

również fakt, że wielokrotne próby kontaktu telefonicznego oraz mailowego okazały się 

nieskuteczne oraz argumenty, którymi posługuje się przy prośbie o przesunięciu terminu 

wykonania zlecenia: niesprzyjająca pogoda czy opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji ze 

strony Starostwa Powiatowego, które nie miały miejsca. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy podobne sytuacje zdarzały się już w przeszłości. Kierownik Referatu Leśnictwa 

i Ochrony Przyrody Cezary Drzymała, że podobne sytuacje powtarzają się niemal co roku. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaznaczył, że Starostwo niestety nie ma wyjścia w tej sytuacji 

i musi liczyć na wykonawcę, gdyż plany powinny być gotowe od 1 stycznia 2016 roku. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zaznaczył jednocześnie, że rozwiązaniem takiej sytuacji 

w przyszłości mogłoby być rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy już od stycznia 

z terminem zakończenia w sierpniu, po to aby zostawić sobie kilka dodatkowych miesięcy 

na alternatywny wybór, w przypadku kolejnego nierzetelnego wykonawcy. Skarbnik 

Powiatu Elżbieta Kulpa zasugerowała, aby w związku z ryzykiem niedotrzymania terminu 

przez wykonawcę, na następnym, listopadowym posiedzeniu Rady Powiatu, podwyższyć 

kwotę upoważnienia zaciągania zobowiązań. Skarbnik Powiatu stwierdziła także, że warto 

zastanowić się nad procedurą przetargową. Starosta Janusz Zarzeczny zgodził się z tą 

sugestią oraz zaproponował aneksowanie umowy z wykonawcą oraz zobowiązał 

wykonawcę do złożenia wyjaśnień z realizacji umowy na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Zarząd Powiatu Zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania Uproszczonych Planów 

Urządzenia Lasu dla gruntów leśnych i niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Bojanów dla 

obrębów ewidencyjnych Przyszów, Maziarnia i Stany oraz zobowiązał wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień z realizacji umowy na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

Ad. 10. Informacja na temat poprawionych projektów herbu oraz znaków Powiatu 

Stalowowolskiego zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej. 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk przedstawił informację. Zalecenia Komisji Heraldycznej 

odnośnie przygotowanych projektów herbu oraz znaków Powiatu Stalowowolskiego 
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zostały wdrożone z wyjątkiem uwagi dotyczącej usunięcia jednej gwiazdy. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do 

zaproponowanych projektów. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Za akceptacją projektów głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat poprawionych projektów herbu oraz 

znaków Powiatu Stalowowolskiego zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej. 

 

Ad. 11. Wniosek Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli 

o ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu oraz o objęcie konkursu 

honorowym patronatem.  

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk omówił wniosek Biblioteki Pedagogicznej. Skarbnik 

Powiatu Elżbieta Kulpa zaproponowała by skierować wniosek do prac nad budżetem 

Powiatu na 2016 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

jakieś uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

przekazaniem wniosku do prac nad budżetem Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu oraz 

o objęcie konkursu honorowym patronatem i skierował wniosek do prac nad budżetem 

Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 12. Wniosek Stowarzyszenia Sportowego „Miasto Sportu” o objęcie patronatem oraz 

bezpłatny wynajem hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Stalowej Woli celem przeprowadzenia VI edycji Amatorskiego Turnieju Piłki 

Halowej. 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk omówił wniosek. Członek Zarządu Andrzej Gargaś zapytał, 

czy w turnieju udział biorą tylko drużyny z Powiatu Stalowowolskiego. Naczelnik Tomasz 

Wosk odpowiedział, że tak.  Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś 

uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. 
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Sportowego „Miasto Sportu” 

o objęcie patronatem oraz bezpłatny wynajem hali sportowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli celem przeprowadzenia VI edycji Amatorskiego 

Turnieju Piłki Halowej. 

 

Ad. 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła Uchwałę.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/306/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2015 rok. 

 

Ad. 14. Uchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła Uchwałę.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/307/2015 w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy. 

 

Ad. 15. Informacja Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli dotycząca sytuacji finansowej jednostki w związku z poręczeniem kredytów 

przez Powiat. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do informacji. Uwag i pytań 
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nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem informacji głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczącą sytuacji finansowej jednostki w związku 

z poręczeniem kredytu przez Powiat. 

 

Ad. 16. Informacja Prezesa Zarządu PKS w Stalowej Woli S.A. dotycząca sytuacji finansowej 

jednostki w związku z poręczeniem kredytu przez Powiat. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa wyjaśniła, że w związku z poręczeniem kredytu przez 

Powiat, każda jednostka jest zobowiązana do informowania o sytuacji finansowej za 

poszczególne okresy kwartalne. Prezes Zarządu PKS Tadeusz Bąk omówił sprawozdanie. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał o stratę, jaką na dzień dzisiejszym ma PKS. Prezes 

Zarządu PKS Tadeusz Bąk odpowiedział, że na chwilę obecną, wynik finansowy jednostki 

to strata w wysokości 483 tys. zł. Przypomniał także, że w analogicznym okresie 

poprzedniego roku strata wyniosła 890 tys. zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

istnieje szansa na zniwelowanie straty do końca br. Prezes Zarządu PKS Tadeusz Bąk, 

stwierdził, że szacuje zniwelowanie strat w IV kwartale br. o połowę. Wicestarosta 

Stalowowolski Mariusz Sołtys zapytał jak skutecznie uniknąć kar z tytułu błędnie 

naliczonych dopłat za przewozy, które pojawiają się przy okazji każdej kontroli. Prezes 

Zarządu PKS Tadeusz Bąk odpowiedział, że ma to na uwadze i po to wprowadza szereg 

nowych rozporządzeń i wewnętrznych przepisów, aby nie dochodziło do uchybień. Aby 

przeanalizować prawidłowość naliczonych dopłat Urzędu Marszałkowskiego, PKS 

skorzystał także z usług firmy zewnętrznej. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, jaka 

kwota należności z tytułu sprzedaży dworca PKS, jeszcze nie została zapłacona. Prezes PKS 

Tadeusz Bąk odpowiedział, że kwota, jaka pozostała do uregulowania ze strony inwestora 

to milion złotych. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa poinformowała o wstępnych planach 

miasta w zakresie stworzenia własnej stacji diagnostycznej dla MZK. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaznaczył, że zarówno w zakresie diagnostyki jak i np. wspólnych przetargów 

zakupu paliwa oraz innych, istotnych z punktu widzenia przewoźnika, powinno odbyć się 

spotkanie pomiędzy Prezesem PKS a Dyrektorem ZMKS Ryszardem Drobnym. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Prezesa Zarządu PKS w Stalowej Woli S.A. 

dotyczącą sytuacji finansowej jednostki w związku z poręczeniem kredytu przez Powiat. 

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2015 r.  
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Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do protokołu 

z poprzedniego, 58 posiedzenia Zarządu Powiatu. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokół Nr 58 został przyjęty. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

Brak. 

 

Ad. 19. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 59 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołował: 

Philipp Zalewski   

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


