
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
OZK.0022.49.1.2016.KS/3   

Protokół Nr 118/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 10 listopada 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1050, zakończenie o godz. 1100 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 

Zaproszone Osoby:  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, 

powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

  



 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 118. 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 

przedstawionego porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane 

przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił 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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 118/631/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok.  

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: 



 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
Głosy: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 118/632/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta zamknął obrady 118. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 

    

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


