
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.3.1.2018.KS 

Protokół Nr 188/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 18 stycznia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.10 zakończenie o godz. 12.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk, 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska, 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Kierownik Działu Pomocy Społecznej Anita Działak-Żak, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Mariusz Potasz Dyrektor ZSO, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających 

bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli 

do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 



 
 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 

Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny 

Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP. 

6. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup wyposażenia do biura warsztatu oraz pracowni stolarsko-technicznej.  

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

w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020. 

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

na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem świetlicy w Domu Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Stalowa Wola 

czterech wiat przystankowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

11. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o oddaniu w najem pracowni 

gastronomicznej. 

12. Zawiadomienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o rezygnacji z wynajęcia sali 

gimnastycznej. 

13. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli o udostępnienie subdomeny 

w domenie „stalowowolski.pl”. 

14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli o wyrażenie opinii 

w sprawie zawarcia umowy najmu części działki 893/4 będącej w trwałym Zarządzie ZSO. 

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawach dotyczących projektu pn. „Praktyka-

doświadczenie-kariera” w ramach Programu Erasmus+.  

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za 2017 r. 

17. 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. 

18. Wniosek Rady Miejskiej w Zaklikowie w sprawie wsparcia finansowego akcji edukacyjnej na rzecz 

ochrony powietrza pn. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. 



 
 

19. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. 

20. Wniosek Zarządu Klubu Biegowego „FARTLEK GO” w Gorzycach w sprawie wsparcia finansowego 

II edycji Biegu o Puchar Leszka Bebło. 

21. Wniosek Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli o wsparcie w organizacji szkolnej kampanii 

pt. ”Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

22. Wniosek Wydawnictwa „Sztafeta” w sprawie objęcia patronatem i wsparcia finansowego 46. 

Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli. 

23. Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

organizacji wypoczynku zimowego pn. „Zimowa Laba” w czasie ferii zimowych dla dzieci z powiatu 

stalowowolskiego. 

24. Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach w sprawie wsparcia finansowego organizacji konkursu 

plastycznego i wydarzenia pn. „Bóg się rodzi”. 

25. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 

28. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dotyczące spłaty 

kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2017 r.  

29. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie do XXXV 

porządku obrad Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

a.  projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu 

pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 

na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

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

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

c. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 

d. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020. 

e. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.  

30. Przyjęcie protokołu nr 187/2017 z dnia 11 stycznia 2018 r. 



 
 

31. Wolne wnioski. 

32. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 188. 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. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

 Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1091/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek 

Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe 

PUP. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja 

osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-



 
 

2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1092/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem 

pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe PUP. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja 

osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

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

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1093/2018 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem 

pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe PUP. 

 

Ad. 6.Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia do biura warsztatu oraz pracowni 

stolarsko-technicznej.  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli o wyrażenie zgody na zakup wyposażenia do biura 

warsztatu tj. urządzenia wielofunkcyjnego HP Inc.Samsung Xpress za kwotę 850 zł brutto oraz 

pracowni stolarsko-technicznej: szlifierki mimośrodowej 125 mm., 300W Makita za kwotę 900 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 został rozpatrzony pozytywnie. 

  

Ad. 7. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Stalowowolskim na lata 2018-2020. 

 Kierownik Działu Pomocy Społecznej Anita Działak-Żak przedstawiła projekt uchwały. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy wzrasta ilość chętnych rodzin zastępczych? Kierownik Działu 

Pomocy Społecznej Anita Działak-Żak odpowiedziała, że my, jako instytucja promujemy na różne 

sposoby zakładanie rodzin zastępczych m.in. poprzez kolportaż ulotek, plakaty, media, radio, żeby 

jak najmniej dzieci wychowywało się w domach dziecka. Paradoksalnie jednak zdarza się, że 

kandydatami na rodziny zastępcze są osoby, które nigdy nie powinny zajmować się dziećmi. 

Kierownik dodała, że ciąży na nas jako organizatorze pieczy zastępczej wielka odpowiedzialność, 

ponieważ jesteśmy ciałem opiniodawczym dla sądu. Ogólnie kandydatów jest bardzo niewielu. 

Wiąże się to głównie z trudnościami i procedurami, przez jakie trzeba przejść, aby taka rodziną 

zostać. My również musimy być bardzo czujni i ostrożni, komu powierzamy dziecko. Dodatkowo, 

do rodzin zastępczych trafiają dzieci z różnymi zaburzeniami i deficytami, przez co trudno kogoś 

namówić, aby wziął na siebie odpowiedzialność i ciężar wychowania takiego dziecka. Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że był ostatnio na spotkaniu ze Stowarzyszeniem „Przytulny Dom”, 

które powstało na terenie powiatu. Starosta zapytał, czy to Stowarzyszenie współpracuje 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie? Kierownik Działu Pomocy Społecznej Anita Działak-

Żak odpowiedziała, że jesteśmy w stałym kontakcie oraz dodała, że Stowarzyszenie brało udział 

w pracach nad omawianym Programem. Kierownik powiedziała, że głównym problemem, jakie 

zgłaszają rodziny zastępcze jest brak dostępu do specjalistów. Dzieci, które trafiają do rodzin 

zastępczych wymagają stałego monitorowania. Potrzeba jest ciągłej pracy terapeutycznej zarówno 

dla dzieci jak i dla opiekunów. Czasami problem leży również po stronie dorosłych, którym trudno 

jest uświadomić, że popełniają duże błędy, które przy dzieciach z różnymi zaburzeniami 

i deficytami sprawiają, że te problemy się nawarstwiają. Kolejną przeszkodą jest to, że każda 

rodzina ma swojego koordynatora, który jest łącznikiem między Rodziną a organizatorem i nie 

każdy zaakceptuje to, że w rodzinę wchodzi „obca” osoba. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, 

że my nie możemy ominąć tej procedury, ponieważ należy łączyć działania pomocowe 

z kontrolnymi, aby monitorować czy dziecku nie dzieje się krzywda. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa zapytała, kto organizuje zadania poradni rodzinnej skoro z Programu wynika, że mamy 

podjąć działania zmierzające do powstania poradni rodzinnej? Kierownik odpowiedziała, że to jest 

zapisane w Programie w charakterze potrzeb zgłaszanych przez rodziny zastępcze, że mają bardzo 

trudny dostęp do lekarzy specjalistów terapeutycznych. Dyrektor PCPR powiedział, że na terenie 



 
 

naszego województwa nie ma takich specjalistów. Najbliżsi są w Lublinie, Poznaniu czy na Śląsku. 

Nie ma również w naszym powiecie neurologa dziecięcego ani psychiatry dziecięcego. W tym 

momencie, jeżeli trafi do nas dziecko z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi odwożone 

jest do Łańcuta lub do Mielca. Starosta powiedział, że jest wielka krzywda tych dzieci, bo oprócz 

chodzenia do szkoły muszą jeszcze chodzić na szereg zajęć z różnymi opiekunami, co też nie jest 

do końca dobre. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, ile jest takich specjalistów w skali 

województwa? Dyrektor PCPR odpowiedział, że nie zna dokładnej liczby jednak główne skupisko 

takich specjalistów jest przy szpitalach. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że kiedyś 

był pomysł utworzenia w naszym Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym Oddziału Neurologii 

Dziecięcej, jednak temat się nie rozwinął. Starosta powiedział, że należy podjąć działania, aby 

ściągnąć na nasz teren w/w specjalistów. W tym celu Starosta zaproponował, aby zostało 

zorganizowane spotkanie odnośnie zatrudnienia lekarza specjalisty z dziedziny neurologii 

dziecięcej oraz psychiatrii dziecięcej. Starosta zapytał, czy członkowie zarządu mają pytania lub 

uwagi do przedstawionego projektu 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1094/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Stalowowolskim na lata 2018-2020. 

 

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

będących na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

 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- 5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1095/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

pozostałych środków trwałych będących na stanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Stalowej Woli. 

 

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

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

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

wynajem pomieszczenia świetlicy w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, dla Miejskiej 

Biblioteki publicznej im. M. Wańkowicza, na okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w celu 

prowadzenia raz w tygodniu przez 3,5 godz., punktu bibliotecznego na potrzeby mieszkańców DPS. 

Odpłatność w wysokości 90,00 zł netto miesięcznie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 



 
 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1096/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

świetlicy w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Stalowa 

Wola czterech wiat przystankowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały na nieodpłatne przekazanie 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli na rzecz Gminy Stalowa Wola czterech wiat 

przystankowych usuniętych z przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 

1024R, ul. Czarnieckiego w m. Stalowa Wola. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1097/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie Gminie Stalowa Wola czterech wiat przystankowych przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o oddaniu w najem 

pracowni gastronomicznej. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 o oddaniu w najem pracowni gastronomicznej dla Związku Harcerstwa 

Polskiego Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska 

im. Bronisława Kochana, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola. W dniu 06 lutego 2018 r. 

zostaną przeprowadzone przez Spółdzielnie Socjalną „Sami Sobie” warsztaty kulinarne dla 

uczestników półkolonii (dzieci szkół podstawowych) organizowanych przez ZHP. Łączny czas 

trwania warsztatów to 3,5 godziny. Odpłatność w wysokości 20,00 zł netto za cały okres trwania 

umowy. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zawiadomienie zostało przyjęte.  

 

Ad. 12.Zawiadomienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o rezygnacji 

z wynajęcia sali gimnastycznej. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 o rezygnacji z wynajęcia sali gimnastycznej Stalowowolskiego Sztabu 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 13.01.2018 r. z uwagi na brak stworzenia składu 



 
 

do Orkiestrowego Turnieju Piłki Halowej. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Zawiadomienie zostało przyjęte.  

 

Ad. 13. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli o udostępnienie 

subdomeny w domenie „stalowowolski.pl”. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Stalowej Woli o udostępnienie subdomeny w domenie „stalowowolski.pl”. 

Dysponowanie przez Powiat domeną daje prawo do dowolnego i bezpłatnego zakładania 

subdomen. Adresy te mogą być wykorzystywane przez Starostwo lub dowolną inną instytucję, 

która uzyska zgodę Zarządu. Tworzenie takich adresów nie wpływa na działanie strony Starostwa 

jak również nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. W chwili obecnej adresy takie są używane 

przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli (zpow.stalowowolski.pl) 

oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stalowej Woli (ppp.stalowowolski.pl). Wicestarosta 

Mariusz Sołtys powiedział, że w jego opinii wszystkie szkoły i jednostki powinny popracować nad 

wspólną subdomeną i zalecił Naczelnik Wydziału, aby zrobiła rozeznanie o możliwości 

udostępnienia lub przejścia powiatowych jednostek organizacyjnych z obecnych domen na domenę 

stalowowolski.pl, celem ujednolicenia. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że nie widzi 

przeciwskazań i zaproponował pozytywne rozpatrzenie wniosku. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej 

Woli i wyraził zgodę na udostępnienie subdomeny w domenie „stalowowolski.pl”. Dodatkowo Zarząd 

zalecił rozeznanie możliwości udostępnienia lub przejścia powiatowych jednostek organizacyjnych 

z obecnych domen na domenę stalowowolski.pl. 

 

Ad. 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli o wyrażenie opinii 

w sprawie zawarcia umowy najmu części działki 893/4 będącej w trwałym Zarządzie ZSO. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła temat odnośnie zawarcia ewentualnej umowy 

najmu części działki 893/4 będącej w trwałym Zarządzie ZSO. Z wnioskiem do Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli o wynajęcie działki przylegającej do hali sportowej 

zwrócił się właściciel wesołego miasteczka, który wcześniej uzyskał zgodę na wynajęcie działek 

nr 893/1 i 893/3 (sąsiadujących z działką ZSO) od ich właścicieli. Biorąc pod uwagę, że teren 

między działkami ZSO i w/w działkami nie jest ogrodzony istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

osoby odwiedzające wesołe miasteczko będą korzystać z terenu ZSO nawet bez zgody właściciela. 

 Naczelnik zaproponowała, aby wynająć teren za odpowiednio stawkę oraz w późniejszym terminie, 

podjąć rozmowy z właścicielami działek w sprawie wspólnej budowy ogrodzenia sąsiadujących 



 
 

działek. Dyrektor ZSO Mariusz Potasz powiedział, że w ogóle jest problem z ogrodzeniem nie tylko, 

jeżeli chodzi o tą konkretną sytuację. Brak ogrodzenia wykorzystują również mieszkańcy 

okolicznych bloków, którzy skracają sobie drogę i niszczą działkę. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zalecił, aby Naczelnik Wydziału IMP dowiedziała się czy są jakieś zasady odnośnie zasad ustawiania 

ogrodzeń. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, że należy rozmawiać z właścicielem działek 

odnośnie wykonania wspólnie systemowego ogrodzenia. Dodatkowo powiedział, że należy 

dogadać się z właścicielem wesołego miasteczka i rozpocząć negocjacje odnośnie ceny za wynajem. 

Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zawarcia umowy najmu części działki 893/4 

będącej w trwałym Zarządzie ZSO 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Piotrowi Żyjewskiemu 

dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawach dotyczących 

projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Erasmus+.  

 Sekretarz Powiatu 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1098/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu 

Piotrowi Żyjewskiemu dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w sprawach 

dotyczących projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Erasmus+. 

 

Ad. 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski za 2017 r. 

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

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 17. 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. 



 
 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1099/2018 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. 18. Wniosek Rady Miejskiej w Zaklikowie w sprawie wsparcia finansowego akcji edukacyjnej 

na rzecz ochrony powietrza pn. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Rady Miejskiej 

w Zaklikowie w sprawie wsparcia finansowego akcji edukacyjnej na rzecz ochrony powietrza pn. 

„Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Radni Rady Miejskiej w Zaklikowie postanowili włączyć się 

w kampanię edukacyjną na rzecz ochrony powietrza prowadzoną przez Starostwo Powiatowe 

w Stalowej Woli. Na terenie Miasta i Gminy Zaklików (tym samym Powiatu Stalowowolskiego) chcą 

nagłośnić zagrożenia, jakie niesie za sobą niska emisja. W ramach kampanii edukacyjnej 

Wnioskodawca chce przygotować oraz rozdać ok. 2500 sztuk ulotek mających na celu zwiększenie 

świadomości związanej z zagrożeniami wynikającymi z wypalania „śmieci” i tzw. niskiej emisji. 

Wnioskowana kwota w wysokości 500,00 zł przeznaczona zostanie na przygotowanie i wydruk 

ulotek edukacyjnych dotyczących realizacji akcji. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, że jest 

to potrzebna akcja, szczególnie w Zaklikowie gdzie są domy jednorodzinne, dlatego zaproponował 

pozytywne rozpatrzenie wniosku. Starosta 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 Rady Miejskiej w Zaklikowie został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 19. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1100/2018 w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. 

 



 
 

Ad. 20. Wniosek Zarządu Klubu Biegowego „FARTLEK GO” w Gorzycach w sprawie wsparcia 

finansowego II edycji Biegu o Puchar Leszka Bebło. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa Zarządu Klubu Biegowego 

„FARTLEK GO” w Gorzycach z prośbą o wsparcie finansowe organizacji II edycji Biegu o Puchar 

Leszka Bebło organizowanego zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Środki te 

organizatorzy zamierzają przeznaczyć na zakup nagród i pucharów w kategorii Mistrzostwa 

Powiatu Stalowowolskiego. Bieg zaplanowano na 24 marca 2018 r. Trasa biegu będzie przebiegać 

przez dwa powiaty: stalowowolski oraz tarnobrzeski (Gmina Zaleszany i Gmina Gorzyce). Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że z uwagi na to, że wielu biegaczy jest z terenu powiatu 

stalowowolskiego zaproponował przyznać kwotę 700 zł. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Wniosek Zarządu Klubu Biegowego „FARTLEK GO” został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 21. Wniosek Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli o wsparcie w organizacji szkolnej 

kampanii pt. ”Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe w postaci gadżetów 

reklamowych z przeznaczeniem na nagrody i upominki dla uczestników konkursów graficzno-

informatycznych. Konkursy odbędą się w szkole w ramach dorocznej akcji „Dzień Bezpiecznego 

Internetu”. Naczelnik powiedział, że od kilku lat uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej 

uczestniczą w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, której główną ideą jest propagowanie informacji 

na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i jego zasobów. Naczelnik zaproponował 

pozytywnie przychylić się do wniosku i wesprzeć finansowo organizację w/w akcji kwotą 300 zł 

brutto ze środków budżetu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Wniosek Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 22. Wniosek Wydawnictwa „Sztafeta” w sprawie objęcia patronatem i wsparcia finansowego 

46. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezes Wydawnictwa „Sztafeta” 

z prośbą o objęcie patronatem kategorii Trener Roku i finansowe wsparcie 46. Plebiscytu na 

Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli, organizowanego na łamach tygodnika „Sztafeta”. 

Jest to najstarszy sportowy plebiscyt w regionie, ogłoszenie wyników ma zawsze bardzo uroczystą 

oprawę, odbywa się podczas Balu Sportu, który odbędzie się 20 stycznia 2018 r. Patronat nad 



 
 

Plebiscytem objęli: Witold Bańka - Minister Sportu i Turystyki, Władysław Ortyl - Marszałek 

Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Rafał Weber – Poseł na Sejm 

RP, Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Stalowej Woli. Naczelnik PKZ Tomasz Wosk 

zaproponował wesprzeć finansowo w/w wydarzenie poprzez ufundowanie nagrody w kategorii 

Trener Roku w kwocie 1.000, 00 zł brutto. Naczelnik dodał, że przyznana nagroda zostanie 

przekazana w formie talonów finansowych do zrealizowania w sklepie sportowym „Maraton” 

w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Wydawnictwa „Sztafeta” został rozpatrzony pozytywnie.  

Ad. 23.Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

organizacji wypoczynku zimowego pn. „Zimowa Laba” w czasie ferii zimowych dla dzieci 

z powiatu stalowowolskiego. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu 

Kultury w Stalowej Woli z prośbą o wsparcie finansowe na organizację zimowego wypoczynku dla 

dzieci w czasie ferii zimowych, które trwają od 29 stycznia do 9 lutego 2018 r. Środki organizatorzy 

„Zimowej Laby” zamierzają przeznaczyć m.in na zakup materiałów plastycznych, nagród. W ramach 

„Zimowej Laby” z szerokiej gamy zajęć, które odbywają się w Spółdzielczym Domu Kultury przez 

dwa tygodnie korzystają nie tylko dzieci ze Stalowej Woli, ale również z terenu powiatu 

stalowowolskiego, m.in. z Rzeczycy Długiej, Kotowej Woli, Jastkowic. Dzieci w czasie zajęć mają 

zabezpieczoną opiekę i wiele atrakcji, które pozawalają na aktywny wypoczynek. Dla wielu dzieci 

to jedyna alternatywa w okresie ferii zimowych. Naczelnik zaproponował, aby przychylić się do 

wniosku i wesprzeć finansowo organizację w/w wypoczynku w kwocie 500, 00 zł brutto z 

przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych i nagród. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 24. Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach w sprawie wsparcia finansowego organizacji 

konkursu plastycznego i wydarzenia pn. „Bóg się rodzi”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

w Zdziechowicach z prośbą o wsparcie finansowe na organizację konkursu plastycznego pn. „Bóg 

się rodzi”. Środki organizatorzy konkursu zamierzają przeznaczyć na zakup nagród dla 

uczestników oraz niezbędnych materiałów do organizacji imprezy „Bóg się rodzi” dla społeczności 

lokalnej. Zadanie realizowane jest cyklicznie od wielu lat, gromadząc dużą liczbę uczestników i 

widzów. Obejmuje ono konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową, którą 



 
 

przygotowują uczniowie wraz z rodzicami oraz program artystyczny o tematyce 

bożonarodzeniowej dla społeczności szkolnej i lokalnej. 

 Celem zadania jest zachęcenie dzieci i ich rodzin do kultywowania tradycji świątecznych, 

rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych uczniów, wspólne, rodzinne spędzanie czasu 

wolnego m.in. jako alternatywa dla nałogów, integracja środowiska lokalnego. Naczelnik 

zaproponował, aby przychylić się do wniosku i wesprzeć finansowo organizację konkursu 

plastycznego i wydarzenia pn. „Bóg się rodzi” w kwocie 1.000, 00 zł brutto z przeznaczeniem na 

zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają inne propozycje lub pytania do przedstawionego wniosku? Innych 

propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

 Wniosek Zespołu Szkół w Zdziechowicach został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 25. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1101/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 26. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1102/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2018 – 2033. 

 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 



 
 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/1103/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 

 

Ad. 28. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

dotyczące spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2017 r.  

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

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli dotyczące spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2017 r. 

 

Ad. 29. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego o wprowadzenie 

do XXXV porządku obrad Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

a.  projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji 

projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 

stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

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

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

c. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033. 

d. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020. 

e. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski.  

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 został przekazany do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego.  

 

Ad. 30. Przyjęcie protokołu nr 187/2018 dnia 11 stycznia 2018 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, wstryzmujące-0. 

Protokół nr 187/2018 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 31. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 32. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 188. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


