
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.5.2016.KS/50 

 

Protokół Nr 75/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 04 lutego 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1100, zakończenie o godz. 1300 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś.  

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń,  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego  Marek Ujda 

 

Zaproszone Osoby:  

 Anita Działak – Żak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji,  

 Hubert Karwan – Kierownik Referatu Środowiska, 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.    

3. Uchwała Zarządu w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

4. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej  przy Stowarzyszeniu "Szansa" w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia na kwotę 450 zł. 

5. Opinia w sprawie wprowadzenia zmian do obecnie obowiązującej umowy najmu – znak 

IMP.2501.1.3.2013. z dnia 21.05.2013 r. – na najem części powierzchni dachu oraz 



 
 

pomieszczenia o pow. 17,24 m2 znajdującego się na IV piętrze budynku Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

6. Zawiadomienie o bezpłatnym użyczeniu sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 

powiatowej ulicy Koseły w Sandomierzu. 

8. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów jako działki nr: 306/1 o powierzchni 2403 m2 i nr 306/4 o powierzchni 

5616 m2 (KW 72022) 

9. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8 oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 268/7 o powierzchni 513 m2 (KW 51963) 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

11. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Konkurs fotograficzny dla przedszkolaków – 

„ZIMA W OBIEKTYWIE”. 

12. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Leśne plemię – czyli zielone harcowanie” 

13. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na okres jednego miesiąca pracownika 

niepedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącym im. KEN. 

14. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o objęcie honorowym 

patronatem oraz pomoc finansową lub ufundowanie nagród rzeczowych w II Międzyszkolnym 

Konkursie Gastronomicznym pt. „Walentynkowy Czar”. 

15. Wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich o wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz 

organizacji Święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.   

16. Wniosek Pana Sebastiana Marczewskiego o wsparcie w zakresie programu „Przenurkować 

Hańczę Wzdłuż”. 

17. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury 

całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały  

Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 

roku. 

18. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 



 
 

19. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata  

2016 – 2024. 

20. Uchwała Zarządu zmieniająca Uchwałę Nr 74/397/2016 w sprawie powołania członków 

Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za 

osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2015. 

21. Wniosek o zwołanie XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 75 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 przyjęciem 

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

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Uchwała Zarządu w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

Pani Anita Działak – Żak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli omówiła 

uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem 

uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie 

było.   

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 75/400/2016 w sprawie powołania członków Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

  



 
 

Ad. 4. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Szansa" w Stalowej 

Woli w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia na kwotę 450 zł. 

Pani Anita Działak - Żak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła wniosek w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

„Szansa” w Stalowej Woli tj. baterii kuchennej, szafki pod zlewozmywak oraz czajnika 

elektrycznego na łączną kwotę 450 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

Zarządu maja pytania lub uwagi. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem 

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

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup wyposażenia na kwotę dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Opinia w sprawie wprowadzenia zmian do obecnie obowiązującej umowy najmu – 

znak IMP.2501.1.3.2013. z dnia 21.05.2013 r. – na najem części powierzchni dachu oraz 

pomieszczenia o pow. 17,24 m2 znajdującego się na IV piętrze budynku Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła opinię. Naczelnik dodała, 

że Wydział IMP pozytywnie opiniuje jedynie możliwość ujednolicenia adresu 

korespondencyjnego do przesyłania faktur. Starosta Janusz Zarzeczny negatywnie odniósł się od 

pomysłu zmniejszenia czynszu o połowę. Wyraził natomiast pozytywną opinię, co do zmiany 

adresu do korespondencji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi.  Uwag i pytań nie zgłoszono.   

  

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią w sprawie wprowadzenia zmian do obecnie obowiązującej 

umowy najmu – znak IMP.2501.1.3.2013. z dnia 21.05.2013 r. – na najem części powierzchni dachu 

oraz pomieszczenia o pow. 17,24 m2 znajdującego się na IV piętrze budynku Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 i pozytywnie odniósł się jedynie do zmiany 

w adresie do korespondencji. Pozostałą część umowy Zarząd zadecydował pozostawić bez zmian.  

 

Ad. 6. Zawiadomienie o bezpłatnym użyczeniu sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie 

o bezpłatnym użyczeniu sali gimnastycznej ZSP Nr 1 dla MOSiR-u w celu prowadzenia zajęć 

sportowych dla dzieci. Zajęcia miałyby zostać zorganizowane w okresie ferii zimowych 

tj. 15.02.2016-26.02.2016 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do zawiadomienia. Uwag i pytań nie zgłoszono.  



 
 

 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie o bezpłatnym użyczeniu sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej 

kategorii drogi powiatowej ulicy Koseły w Sandomierzu. 

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

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem 

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 75/401/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulicy Koseły w Sandomierzu. 

 

Ad. 8. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a, oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 306/1 o powierzchni 2403 m2 i nr 306/4 

o powierzchni 5616 m2 (KW 72022) 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła decyzję w sprawie 

udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną 

w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako 

działki nr: 306/1 o powierzchni 2403 m2 i nr 306/4 o powierzchni 5616 m2 (KW 72022) . Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do przedstawionej 

decyzji. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, 

którego za pozytywnym rozpatrzeniem decyzji głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów, jako działki nr: 306/1 o powierzchni 2403 m2 i nr 306/4 o powierzchni 5616 m2 

(KW 72022) 

 

Ad. 9. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8 oznaczonej 

w ewidencji gruntów, jako działka nr 268/7 o powierzchni 513 m2 (KW 51963). 



 
 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła decyzję w sprawie 

udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną 

w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 268/7 

o powierzchni 513 m2 (KW 51963) . Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu 

maja pytania lub uwagi do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem decyzji głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8 oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 268/7 o powierzchni 513 m2 (KW 51963). 

 

Ad. 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 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 Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium”, w okresach 02-

03.04.2016 r., 09-10.04.2016 r., 16-17.04.2016 r. oraz 23-24.04.2016 r. (łącznie 48 godz.), w celu 

organizacji XVIII Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy 

Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 75/402/2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne 

użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Konkurs fotograficzny dla 

przedszkolaków – „ZIMA W OBIEKTYWIE”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan omówił wniosek.. Wnioskowana kwota 

dofinansowania to 1.500 zł. Radny Andrzej Gargaś wyraził opinię, że ze względu na duże wydatki 

związane z termomodernizacją nie jest przychylny do pozytywnego rozpatrzenia w/w wniosku. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował odrzucenie wniosku. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za negatywnym rozpatrzeniem wniosku 

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

 



 
 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Konkurs 

fotograficzny dla przedszkolaków – „ZIMA W OBIEKTYWIE”. 

 

Ad. 12. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Leśne plemię – czyli zielone 

harcowanie”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan omówił wniosek w sprawie dofinansowania 

zadania pn. „Leśne plemię – czyli zielone harcowanie” w kwocie 1540 zł. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do wniosku? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował dofinansowanie zadania 

w kwocie 500 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za przyznaniem 

dofinansowania w wysokości 500 zł głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn. „Leśne plemię – czyli zielone 

harcowanie” w kwocie 500 zł.  

 

Ad. 13. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na okres jednego miesiąca 

pracownika niepedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącym im. KEN. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na 

zatrudnienie na okres jednego miesiąca tj. od 01 do 29 lutego 2016 r. pracownika 

niepedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącym im. KEN ze 

względu na urlop wypoczynkowy jednego z pracowników sekretariatu. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie 

było.  

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie na okres jednego miesiąca pracownika 

niepedagogicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącym im. KEN. 

 

Ad. 14. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o objęcie 

honorowym patronatem oraz pomoc finansową lub ufundowanie nagród rzeczowych 

w II Międzyszkolnym Konkursie Gastronomicznym pt. „Walentynkowy Czar”. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Radny Andrzej Gargaś 

zapytał, jakie szkoły biorą udział w konkursie? Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk 



 
 

odpowiedział, że we wniosku nie zostało ujęte, które szkoły biorą udział. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował, aby kwota dofinansowania wyniosła 300 zł. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie 

było.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej 

Woli o objęcie honorowym patronatem oraz pomoc finansową w wysokości 300 zł na ufundowanie 

nagród rzeczowych w II Międzyszkolnym Konkursie Gastronomicznym pt. „Walentynkowy Czar”. 

 

 

Ad. 15. Wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich o wsparcie finansowe lub rzeczowe 

na rzecz organizacji Święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.   

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk omówił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby udzielić wsparcia finansowego w kwocie 500 zł. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku 

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

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich o wsparcie 

finansowe w kwocie 500 zł. na rzecz organizacji Święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.   

  

Ad. 16. Wniosek Pana Sebastiana Marczewskiego o wsparcie w zakresie programu 

„Przenurkować Hańczę Wzdłuż”. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk omówił wniosek.  Członkowie Zarządu zgodnie 

stwierdzili, aby odrzucić wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu 

maja pytania lub uwagi do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu odrzucił wniosek Pana Sebastiana Marczewskiego o wsparcie finansowe 

na realizację programu „Przenurkować Hańczę Wzdłuż”. 

  



 
 

Ad. 17. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących 

dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do 

Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2016 roku. 

Naczelnik Wydziału Promocji… Tomasz Wosk omówił zmiany w projekcie uchwały. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do uchwały. Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

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

 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 75/403/2016 w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie 

Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym 

Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2016 roku. 

 

Ad. 18. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał 

czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 75/404/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 19. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 75/405/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2024. 

 

Ad. 20. Uchwała Zarządu zmieniająca Uchwałę Nr 74/397/2016 w sprawie powołania 

członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności 

sportowej w roku 2015. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił uchwałę w sprawie powołania członków Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2015. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy Członkowie Zarządu maja pytania lub uwagi do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 75/406/2016 zmieniająca Uchwałę Nr 74/397/2016 w sprawie 

powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 

w roku 2015. 

 

Ad. 21. Wniosek o zwołanie XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny omówił wniosek o zwołanie XIV Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 10 lutego 2016 r. o godzinie 15.00, po czym zapytał czy 

Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem wniosku głosowało 5 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o zwołanie XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku.  

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołów głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 

 



 
 

Ad. 23. Wolne wnioski. 

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny przedstawił pismo Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego 

Specjalistycznego Szpitala w Stalowej Woli Edwarda Surmacza w sprawie odkupienia od GVM 

Carint Sp. z.o.o. poniesionych nakładów prac budowalnych pracowni radiologii zabiegowej. 

W piśmie Dyrektor Edward Surmacz zwraca się z prośbą o wskazanie przedstawiciela Zarządu 

do zespołu negocjacyjnego. Członkowie Zarządu wspólnie i w porozumieniu zadecydował 

oddelegować Wicestarostę Mariusza Sołtysa.  

 

Ad. 24. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 75. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołował: 

Philipp Zalewski 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


