
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.54.1.2016.KS/2 

 

Protokół Nr 123/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 08 grudnia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1115, zakończenie o godz. 1220 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres.  

 

Zaproszone Osoby:  

 Tomasz Brymora Dyrektor PCPR, 

 Alicja Mach Naczelnik IMP, 

 Ewa Szewczyk Główny Specjalista w Wydziale E, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek SOWiIK o zwiększenie dotacji na 2016 rok. 

4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 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 prac.  

5. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu będących 

własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-

Wychowawczych wychowanków bursy - zawodników Klubu ZKS „STAL”. 



 
 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Pana Piotra Żyjewskiego Dyrektora 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejska 

praktyka zawodowa stymulatorem kariery informatyka” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 

1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji - Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, Sektor: 

Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Żyjewskiemu Dyrektorowi 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

9. Wniosek Prezes Zarządu Wydawnictwa SZTAFETA Sp. z.o.o. o zakup albumu pt. „Stalowa Wola. 

Siedem dekad miasta wśród sosen” Wydawnictwa SZTAFETA. 

10.  Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za październik 

2016 r.  

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

12. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 

rok.  

14. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu 

Stalowowolskiego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu uchwały 

budżetowej na 2017 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 oraz możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Stalowowolskiego w roku 2017. 

15. Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017.  

16. Projekt w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Stalowowolskiego działającego przez swojego 

przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska – Pana 

Grzegorza Jańca. 

17. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad XXIII Sesji Rady 

Powiatu Stalowowolskiego: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

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 prac.  

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok. 



 
 

3. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok. 

18. Przyjęcie protokołu Nr 122/2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 123. 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Wniosek SOWiIK o zwiększenie dotacji na 2016 rok. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek SOWiIK o zwiększenie dotacji na rok 2016 

o kwotę 7 996,34 zł. Zwiększenie dotacji na bieżący rok związane jest z rozszerzaniem działań SOWiIK 

w zakresie interwencji kryzysowej na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych poniesionych 

w celu zabezpieczenia 24 godzinnej pracy ośrodka w trakcie realizacji szkoleń w zakresie pracy z 

osobami po traumach, w tym po traumach masowych, pracy ze sprawcami przemocy w modelu 

RODZINA, szkolenia zapobiegającego wypaleniu zawodowemu oraz szkolenia z zakresu grupowej 

terapii wielorodzinnej. Poniesione wydatki mają ścisły związek z zastępstwem opiekunów hostelu 

podnoszących kwalifikację, którzy zostali dołączeni do wojewódzkiej listy interwentów kryzysowych 

w traumach masowych. 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.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji 

Kryzysowej prowadzony przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” i postanowił 

zwiększyć dotację na 2016 rok o kwotę 7.996,34 zł.  

 

Ad. 4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 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 prac.  

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 123/662/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 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 prac. 

 

Ad. 5. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 

będących własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła informację o wynajmie pomieszczenia w budynku 

przy ul. L. Okulickiego 12 w Stalowej Woli (budynek po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej). 

Umowa został zawarta na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. za odpłatnością 100,00 zł 

brutto/miesiąc. W związku z kolejną umową najmu w/w pomieszczenia na okres od 01.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. (z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia) konieczne jest Ogłoszenie 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu będących własnością 

Powiatu Stalowowolskiego. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do treści ogłoszenia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

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

Zarząd Powiatu zaakceptował treść Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do najmu będących własnością Powiatu Stalowowolskiego oraz wyraził zgodę na jego 

publikację.  

 

Ad. 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek Oświatowo-

Wychowawczych wychowanków bursy - zawodników Klubu ZKS „STAL”. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek. Zwolnienie miałoby dotyczyć 6 zawodników Klubu 

ZKS „STAL” na okres od stycznia do czerwca 2017 roku. Przy pobycie średnio 20 dni w miesiącu koszt 

zwolnienia z opłat wyniósłby ok. 280 zł od ucznia. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, 

że jeżeli Zarząd wyrazi zgodę trzeba będzie wprowadzić zmiany w budżecie powiatu w początkiem 



 
 

stycznia. 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 – 4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli i postanowił zwolnić z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych za okres od stycznia do czerwca 2017 roku wychowanków bursy tj. 6 

zawodników Klubu ZKS „STAL”.  

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Pana Piotra Żyjewskiego 

Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Europejska praktyka zawodowa stymulatorem kariery informatyka” w ramach Programu 

Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji - Mobilność osób w dziedzinie kształcenia 

i szkolenia, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 123/663/2016 sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Pana Piotra 

Żyjewskiego Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Europejska praktyka zawodowa stymulatorem kariery informatyka” w ramach Programu Erasmus+, 

Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Typ akcji - Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, Sektor: 

Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Żyjewskiemu 

Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 123/664/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi 

Żyjewskiemu Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Wniosek Prezes Zarządu Wydawnictwa SZTAFETA Sp. z.o.o. o zakup albumu pt. „Stalowa 

Wola. Siedem dekad miasta wśród sosen” Wydawnictwa SZTAFETA. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby zakupić 

album pt. „Stalowa Wola. Siedem dekad miasta wśród sosen” Wydawnictwa SZTAFETA w ilości 30 sztuk.  

Koszt zakupu jednego albumu wyniesie 50 zł (30 szt. - 1500 zł). Starosta 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 -4, przeciw – 0, wstrzymujące – 0. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezes Zarządu Wydawnictwa SZTAFETA 

Sp. z.o.o i postanowił zakupić album pt. „Stalowa Wola. Siedem dekad miasta wśród sosen” Wydawnictwa 

SZTAFETA w ilości 30 sztuk za kwotę 1500 zł.  

 

Ad. 10. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za październik 2016 r.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła Sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za października 2016 r.  

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła zmiany w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 123/665/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego 

na 2016 rok.  

 

Ad. 12. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego 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. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 123/666/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

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

 

Ad. 13. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego na 2016 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji dla Gminy Stalowa Wola w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem dla 

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego – dofinansowanie kosztów organizacji wystawy pn. „A jutro jest nieznane. Podziemna 



 
 

Solidarność w Stalowej Woli 1982 – 1989”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 123/667/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego na 2016 rok, dla Gminy Stalowa Wola w wysokości 10 000, - z przeznaczeniem dla Muzeum 

Regionalnego – współorganizatora wystawy pn. „A jutro jest nieznane. Podziemna Solidarność w Stalowej 

Woli 1982 – 1989”. 

 

Ad. 14. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Powiatu Stalowowolskiego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu 

uchwały budżetowej na 2017 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 

oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Stalowowolskiego w roku 2017. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek zgłoszony przez Komisję Budżetu, Finansów 

i Rozwoju Gospodarczego o przeznaczeniu kwoty 50 tys. zł z rezerwy ogólnej dla Zarządu Dróg 

Powiatowych z przeznaczeniem na poprawę bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych 

na terenach wiejskich. Skarbnik przedstawiła również, że Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego w roku 2017, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Starosta 

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

informacji oraz wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu 

Stalowowolskiego i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu uchwały budżetowej 

na 2017 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 oraz możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu Powiatu Stalowowolskiego w roku 2017 i przyjął wniosek Komisji o przeznaczeniu kwoty 50 tys. 

zł z rezerwy ogólnej dla Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na poprawę bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych położonych na terenach wiejskich. 

 

Ad. 15. Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionych zmian? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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



 
 

Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 

2017.  

 

Ad. 16. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad XXIII 

Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia 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 prac.  

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok. 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok. 

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.  

Zarząd Powiatu przyjął wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku 

obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

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 prac.  

2. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok. 

3. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok. 

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołu Nr 122/2016 z dnia 01 grudnia 2016 r 

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

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Protokół Nr 122/2016 został przyjęty jednogłośnie. 



 
 

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek Prezesa PKS w Stalowej Woli S.A. z prośbą 

o spotkanie Związków Zawodowych i Rady Pracowników działających w Spółce z Zarządem 

Powiatu Stalowowolskiego. Zarząd Powiatu wspólnie i w porozumieniu zadecydował o tym, aby 

zorganizować spotkanie. W tym celu polecił, aby Kierownik Wydziału PTZ zwróciła się do Prezesa 

PKS o ustalenie dogodnego terminu.  

 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił pismo Prezesa PKS w sprawie nowych rozwiązań 

komunikacyjnych. Starosta poinformował, że na Konwencie Wójtów Prezes PKS Tadeusz Bąk 

powiedział o spotkaniu z Prezesem Zarządu PKS w Bielsku Białej S.A Markiem Małachą, który 

przedstawił rozwiązania, jakie zostały podjęte w tamtejszej Spółce. Starosta powiedział, 

że problemem jest to, że tabor autobusowy jest już przestarzały i należałoby go odnowić, chociaż 

w części. Radny Alfred Rzegocki zapytał, czy jest możliwość po sięgnięcia po środki zewnętrzne. 

Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że jako Powiat mielibyśmy większe możliwości niż PKS, 

jako Spółka. Trzeba rozważyć różne opcje, ale żeby móc uzyskać jakieś dofinansowanie należy 

w pierwszej kolejności mieć środki własne. Starosta powiedział, że Prezes PKS zobowiązał się do 

opracowania planu rozwoju spółki oraz wstępnego kosztorysu planowanych działań. Na tym 

dyskusję zakończono.  

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 123. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


