
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.51.1.2017.KS         

Protokół Nr 173/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 26 października 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.40 zakończenie o godz. 12.30 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny, 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie sporządzenia wykazu 

nieruchomości będących własnością Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia 

w drodze darowizny. 

5. Wniosek Prezesa Zarządu Wydawnictwa SZTAFETA w sprawie dofinansowania wydania płyty 

z muzyka autorstwa Pawła Bajka pn. „Rejs do pamięci”. 

6. Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej 

Woli o zapewnienie transportu dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Dzień Otwarty ww. 

Wydziału. 

7. Sprawozdanie Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotyczące spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 30 września 2017 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 



 
 

9. Przyjęcie protokołu nr 172/2017 z dnia 19 października 2017 r. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 173. 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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia 

trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej 

Woli, ul. Polna 15 do nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli. 

Naczelnik powiedziała, że aby rozpocząć procedurę zbycia nieruchomości należy wygasić 

trwały zarząd. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że Prezydentowi zależy na tej 

nieruchomości, ponieważ od 1 stycznia 2018 r. w tym budynku ma zostać utworzony Oddział 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, w związku z likwidacją Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jego regionalnych zarządów. Naczelnik Wydziału IMP Alicja 

Mach odpowiedziała, że może to nie zostać tak szybko zrealizowane, ponieważ, wykaz musi 

zostać zamieszczony na BIP, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w lokalnej prasie 

na 21 dni. Później przez kolejne 21 dni nie można podpisać umowy, czyli od momentu 

ogłoszenia w prasie musi minąć 42 dni do momentu podpisania aktu notarialnego. Zarząd 

Powiatu może jednak wyrazić zgodę na wejście na obiekt i dokonywanie w nim prac 

remontowych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub 

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

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15. 



 
 

 

Ad. 4. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie sporządzenia wykazu 

nieruchomości będących własnością Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych 

do zbycia w drodze darowizny.  

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że w związku ze zmianą ustawy 

o gospodarce nieruchomościami konieczne jest ogłoszenie wykazu nieruchomości będących 

własnością Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. 

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

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

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością 

Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. 

 

Ad. 5. Wniosek Prezesa Zarządu Wydawnictwa SZTAFETA w sprawie dofinansowania 

wydania płyty z muzyka autorstwa Pawła Bajka pn. „Rejs do pamięci”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezes Zarządu Wydawnictwa 

SZTAFETA w sprawie dofinansowania wydania płyty, z muzyką autorstwa Pawła Bajka, 

zatytułowanej „Rejs do pamięci”. Naczelnik zaznaczył, że poza tym, że Powiat ma ograniczone 

możliwości finansowe to nie dofinansowuje tego typu przedsięwzięć. W związku z powyższym 

Naczelnik powiedział, że ewentualną formą wsparcia mógłby być zakup niewielkich ilości 

wydanych już dzieł w/w autora dla celów promocyjnych Powiatu. Naczelnik zaproponował 

dofinansowanie zadania, w kwocie 300,00 złotych na w/w cel. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Prezesa Zarządu Wydawnictwa SZTAFETA został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 6. Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli o zapewnienie transportu dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Dzień 

Otwarty ww. Wydziału. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dziekana prof. dr hab. inż. 

Aleksandra Mazurkowa o pomoc w zapewnieniu transportu dla młodzieży ponadgimnazjalnej 

na Dzień Otwarty Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli. Dzień Otwarty odbędzie się 26 października 2017 roku. Zaproszenia 

do udziału w Dniu Otwartym zostały wystosowane do szkół w Stalowej Woli, Nisku, 

Tarnobrzegu, Gorzycach, Grębowie. Naczelnik Wydziału zaproponował, aby przychylić się 



 
 

do wniosku i wesprzeć kwotą 800 zł brutto transport młodzieży ponadgimnazjalnej na Dzień 

Otwarty ww. Wydziału Politechniki Rzeszowskiej na trasie:  

1. Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Tarnobrzeg 

2. Grębów – Stalowa Wola – Grębów. 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że z roku na rok nabór na Politechnikę jest, co raz 

lepszy. W tym roku Politechnikę wybrało ok. 174 studentów. Starosta stwierdził, że należy 

promować tutejsze szkolnictwo wyższe i porozsyłać do jednostek oświatowych informację 

o kierunkach kształcenia w Stalowej Woli. Zaznaczyć, że są to kierunki przyszłościowe, po 

których można lokalnie znaleźć pracę. Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk dodał, że 

atutem i zachętą dla uczniów są również przyznawane przez Miasto stypendia – 500 zł. 

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

przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli 

został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli dotyczące spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 

30 września 2017 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła rozliczenie kredytów i zobowiązań 

finansowych SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wg. stanu 

na dzień 30.09.2017 r. Skarbnik Powiedziała, że Szpital ma 9.579.441,89 zł zobowiązań 

do spłaty w tym 2.609.000 zł kredytów poręczonych przez Powiat. Starosta powiedział, że rok 

dla Szpitala powinien zamknąć się poniżej kosztów amortyzacji. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa powiedziała, że to wszystko to jest tylko statystyka jednak płynności finansowej 

jednostka nie ma. Starosta powiedział, że były prowadzone rozmowy odnośnie nowego 

kontraktu z NFZ od października i wiele wskazuje na to, że będzie korzystniejszy niż poprzedni 

o ok. 1 800 000 zł na kwartał, mamy jednak stratę w związku z przeceną świadczeń na usługi 

kardiologiczne. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego Sprawozdania? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące spłaty kredytów oraz innych zobowiązań 

finansowych na dzień 30 września 2017 r. 

  



 
 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła 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. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 173/1001/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 9. Przyjęcie protokołu nr 172/2017 z dnia 19 października 2017 r. 

Zarząd Powiatu nie zatwierdził protokołu nr 172/2017 z dnia 19 października 2017 r. 

 

Ad.10. Wolne wnioski. 

Starosta Janusz Zarzeczny poinformował członków Zarządu, że uzyskał informację, iż NFZ, nie 

refunduje zabiegów polegających na wszczepieniu sztucznej tęczówki. Jedyną możliwością jest 

zwrócenie się o pomoc do fundacji pomagających osobom potrzebującym w leczeniu tego typu 

urazów. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że dopóki nie ma wyroku w sprawie nie 

możemy zarządzać publicznymi pieniędzmi. 

 

Starosta Janusz Zarzeczny przypomniał, że 27.10.2017 r. (piątek) nastąpi oficjalne otwarcie 

Pracowni Rezonansu Magnetycznego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, czy rezonans był już używany? Naczelnik PKZ 

Tomasz Wosk odpowiedział, że tak m.in. do ratowania ludzi po tragedii, jaka miała miejsce 

w galerii handlowej VIVO! Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, o czynnościach podjętych 

podczas akcji oraz o stanie zdrowia osób poszkodowanych. Starosta powiedział, że chce 

zorganizować spotkanie wszystkich służb powiatowych, wójtów, właścicieli galerii oraz firm 

ochroniarskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obiektach celem opracowania procedur 

na wypadek takich zdarzeń.  

 

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 173. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

  

 


