
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.61.1.2017.KS         projekt 

Protokół Nr 183/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 14 grudnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.15 zakończenie o godz. 12.15 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone osoby: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup wyposażenia: komputera i szafy. 

4. Ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

5. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków 

finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

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

zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2017 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. 



 
 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchennych 

z zapleczem oraz nieodpłatne użyczenie wyposażenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej 

w Stalowej Woli. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli. 

13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Stalowej Woli o nadanie 

nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego oraz Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej 

Woli. 

14. Projekt uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za rok 2018. 

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

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

zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

17. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do porządku 

obrad XIV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 15 grudnia 2017 r.: 

a. Projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 

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. 

b. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok. 

18. Przyjęcie protokołu nr 182/2017 z dnia 07 grudnia 2017 r. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  



 
 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 183. 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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3.Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia: komputera i szafy. 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia: 

komputera i szafy za łączną kwotę 3 361,00 zł brutto. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

 Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Wniosek warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 4.Ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie realizacji rządowego programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił ogłoszenie o konkursie na składanie ofert w sprawie 

realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. Termin realizacji 01.01.2018-31.12.2018 r. Wysokość środków przewidzianych na 

dofinansowanie realizacji zadania wynosi 12.000 zł. Starosta Janusz Zarzaczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do treści przedstawionego ogłoszenia? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

 Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie realizacji 

rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ad. 5.Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  



 
 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania członków 

Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych dla organizacji 

pozarządowych na realizację rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Dyrektor zaproponował skład Komisji w osobach:  

1. Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Janusz Zarzeczny 

2. Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Mariusz Sołtys 

3. Przewodniczący Komisji: Tomasz Brymora  

4. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Grzegorz Kwitek 

5. Przedstawiciel Stowarzyszenia Trzeźwościowo–Kulturalnego „Alternatywa”: Marek Michalak 

6. Przedstawiciel Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria”: Grażyna Janik 

7. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”: Alina Wyka 

8. Przedstawiciel Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”: Dariusz Kołodziej. 

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, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1046/2017 w sprawie powołania członków Komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację rządowego 

programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ad. 6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 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 uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

 Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1047/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 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. 7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, pozostałych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli. Ze względu, że wyposażenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji, jest 

nieprzydatne na potrzeby szkoły, jest stare, zużyte, uszkodzone, zniszczone a naprawa jest 

nieopłacalna należy je zlikwidować. Środki trwałe zostały zamortyzowane w 100%.  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, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1048/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie CEZ w Stalowej 

Woli. Przedmioty likwidacji są wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do uchwały. Jest to głównie 

sprzęt komputerowy, monitory, które nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwagi na przestarzałą 

konstrukcję, niespełnienie wymogów i norm wg standardów UE, utratę własności i parametrów. 

Środki trwałe zostały zamortyzowane w 100%. 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, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1049/2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia 

gospodarczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego po dawnych warsztatach szkolnych o pow. 80 m2 

dla Firmy Wash Serwis Dorota i Artur Szczupak Sp. J., w terminie 01.01.2018 r. – 31.01.2018 r. 

w celu przeznaczenia pomieszczenia na magazyn środków czystości. Odpłatność za wynajęcie 



 
 

będzie wynosić 200,00 zł netto za cały okres trwania umowy. Naczelnik dodała, wynajęcie jest tylko 

na jeden miesiąc, ponieważ planowane jest przekazanie pomieszczenia warsztatów dla Muzeum 

Regionalnego w związku z realizacja projektu Unijnego. W miesiącu styczniu będą trwały 

formalności w związku z przekazaniem pomieszczeń na rzecz Muzeum Regionalnego. W związku z 

powyższym - po uzgodnieniu z Dyrektor Muzeum Regionalnego jeszcze w styczniu może być 

zawarta umowa najmu. 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, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1050/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń 

kuchennych z zapleczem oraz nieodpłatne użyczenie wyposażenia kuchni w Domu Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli. 

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchennych z zapleczem o łącznej 

powierzchni 97 m2 dla firmy Przytulna s.c., ul. Spółdzielcza 6, 37-415 Zaleszany na okres od 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w celu świadczenia usług cateringowych i dystrybucji posiłków dla 

mieszkańców DPS. Firma Przytulna jest Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na 

świadczenie w/w usług. Jedocześnie Dyrektor zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

nieodpłatne użyczenie w tym samym okresie sprzętu stanowiącego wyposażenie tych 

pomieszczeń. Wartość wyposażenia wynosi 4 050,00 zł. 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, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1051/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

pomieszczeń kuchennych z zapleczem oraz nieodpłatne użyczenie wyposażenia kuchni w Domu 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

  

Ad. 11.Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

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

przedstawionego projekt uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

 Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 



 
 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1052/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.  

 

Ad. 12.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła projekt uchwały. Zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego są związane z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2018 

r. znowelizowanej Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i tym samym koniecznością 

dostosowania stanowisk pracy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i Środowiska. W 

związku z powyższym zachodzi konieczność likwidacji stanowiska pracy ds. gospodarki wodno-

ściekowej w Referacie Środowiska i zwiększenia stanowisk pracy ds. administracji 

architektoniczno-budowlanej z 7 do 8. Ponadto w w/w Referacie zostają wykreślone zadania w 

zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód, budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią.  

Druga zmiana jest związana z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Wśród 

zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.: współpraca z 

elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu 

terytorialnego. W związku z tym w zakresie spraw obronnych należy dodać zakres zadania 

związanego ze współpracą z Wojskami Obrony Terytorialnej. 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, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1053/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 13.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Stalowej Woli 

o nadanie nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego oraz Komisji Edukacji 

Narodowej w Stalowej Woli. 

 W trakcie omawiania punktu 13. salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Sekretarz Powiatu Helena 

Krasoń zaproponowała, aby zmienić brzmienie §3 na „Wykonanie Uchwały powierza się Staroście 

Stalowowolskiemu”. Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że 24 grudnia 2017 r., zaraz po 

odprawieniu Mszy Św. planowana jest uroczystość poświęcenia ronda. 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 183/1054/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli o nadanie nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego oraz 

Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli wraz ze zmianą. 

 

Ad. 14.Projekt uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za rok 2018. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Skarbnik powiedziała, że 

Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody 

na powołanie biegłego rewidenta już na 2018 rok. Byłby to ten sam, który jest obecnie. Starosta 

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

projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1055/2017 w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za rok 2018. 

 

Ad. 15.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

 W trakcie omawiania punktu 15. Na salę obrad wrócił radny Alfred Rzegocki.  

 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:  

 Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące -0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1056/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

 W trakcie omawiania punktu 15. Na salę obrad wrócił członek Zarządu Alfred Rzegocki.  

 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:  

 Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące -0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1057/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

 



 
 

Ad. 17.Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do porządku obrad XIV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 

15 grudnia 2017 r.: 

a. Projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 

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. 

b. Projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2017 rok. 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek został przyjęty i przekazany do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego.  

 

Ad. 18. Przyjęcie protokołu nr 182/2017 z dnia 07 grudnia 2017 r. 

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

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

Głosy: za-5, przeciw-0,wstrzymujące-0. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 183. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


