
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.14.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 200/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 15 marca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.05 zakończenie o godz. 11.40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska, 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Główny specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywni 30+”, 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 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

konkursowe. 

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

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywni 30+”, 

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 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 

na rynku pracy - projekty konkursowe. 



 
 

5. Informacja PCPR w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się Wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

6. Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli o zabezpieczenie w budżecie 

środków na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku usługowego DPS na cele 

socjalno-bytowe. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 5 pomieszczeń - gabinetów 

terapeutycznych w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Na Rzecz 

Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”. 

8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla 

pana Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. 

KEN w Stalowej Woli. 

9. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie 

zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanka bursy - zawodnika ZKS „STAL” 

w Stalowej Woli. 

10. Wniosek Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w sprawie wsparcia finansowego 

uroczystej przysięgi żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. 

11. Przyjęcie protokołów nr: 197/2018 z dnia 01 marca 2018 r., 198/2018 z dnia 08 marca 2018 r., 

199/2018 z dnia 14 marca 2018 r. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 200. 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywni 30+”, 

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 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 



 
 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 200/1148/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywni 30+”, 

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 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - 

projekty konkursowe. 

 

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

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

30+”, 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 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 200/1149/2018 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

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

„Aktywni 30+”, 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 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty konkursowe. 

 

Ad.5. Informacja PCPR w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił informację odnośnie rozstrzygniętego konkursu ofert 

dla organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

 



 
 

Ad.6. Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli o zabezpieczenie 

w budżecie środków na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku 

usługowego DPS na cele socjalno-bytowe. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że po oględzinach przeprowadzonych przez Pana 

Starostę i pracowników Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, potwierdza się zasadność remontu 

części budynku usługowego Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli zgodnie 

z dostarczoną przez DPS dokumentacją projektową. Starosta wyraził opinię, iż DPS staje się bardziej 

jak hospicjum niż miejsce, w którym można spokojnie doczekać starości. Naczelnik Wydziału IMP 

powiedziała, że Gmina Stalowa Wola ma dokumentację projektową na Zakład opiekuńczo-leczniczy 

i hospicjum wraz z pozwoleniem na budowę, problemem jest jednak brak pieniędzy. Członek 

Zarządu Alfred Rzegocki, zapytał, co ma lepsze finansowanie? Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy kontraktowany jest z NFZ, DPS zaś głównie przez 

samych pacjentów i ich rodziny. Problemem jest to, że w ZPO nie ma miejsc a lista oczekujących jest 

długa. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że rozmawiała z Dyrektorem DPS-u, który 

powiedział, że rozpoczynając działalność i wyjeżdżając na różnego rodzaju zawody z pacjentami był 

w stanie zapełnić całego busa. Obecnie, nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ wielu pacjentów jest 

leżących lub bez kontaktu. Starosta powiedział, że DPS przyjmuje pacjentów, ponieważ każda 

dodatkowa osoba to dodatkowe pieniądze. Obecnie jest pełny stan tj. 88 pacjentów i jest kolejka. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że w temacie sytuacji pacjentów i ich potrzeb w najbliższy 

poniedziałek tj. 19 marca odbędzie się połączona powiatowa Komisja Zdrowia z Komisją miejską. 

Naczelnik IMP powiedziała, że hospicjum jest bardzo drogie w utrzymaniu natomiast najlepszym 

rozwiązaniem byłby ZOL lub rozbudowa ZPO. Starosta powiedział, że w tym kierunku chcemy 

rozmawiać. Członek Zarządu Alfred Rzegocki zapytał, o ile wówczas zwiększyłoby się liczba miejsc? 

Naczelnik Wydziału IMP odpowiedziała, że w zależności od tego, czy byśmy zdecydowali się 

na segment prostopadły do istniejącego czy rozbudowa byłaby w górę. Wówczas można byłoby 

mówić o ok. 30 dodatkowych miejscach. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk 

zapytał, czy za pobyt w ZPO się płaci? Starosta odpowiedział, że pobierane jest 70% emerytury 

za pobyt a reszta jest dopłacana. Naczelnik Wydziału IMP powiedziała, że koszty utrzymania obiektu 

rosną, nakładane są ustawami, co raz to nowe obowiązki, a kontrakt z NFZ stoi w miejscu. Naczelnik 

dodała, że Dyrektor robiąc remont tych pomieszczeń, DPS zyskałby 5 dodatkowych miejsc, 

od kwietnia 3 i w dalszej perspektywie kolejne 2. Łącznie byłoby to 10 tys. zł wpływów miesięcznie 

więcej. Starosta powiedział, że rocznie dałoby to ok. 120 tys zł. Starosta podkreślił, że nie mamy 

dodatkowych środków w budżecie na ten cel, ale mając dofinansowanie ze źródła zewnętrznego 

szkoda byłoby zmarnować taką szansę oraz zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 



 
 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 5 pomieszczeń - gabinetów 

terapeutycznych w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia 

Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt o wyrażenie zgody na wynajem 

5 pomieszczeń – gabinetów terapeutycznych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej troski 

„Nadzieja” na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. w celu realizacji zadania publicznego pn.: 

„Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Z zajęć prowadzanych w ramach tego 

projektu korzystają w większości uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, zajęcia 

te są uzupełnieniem terapii prowadzonej w szkole. Kwota 600 zł brutto miesięcznie to jest maximum, 

jakie Stowarzyszenie może zapłacić za wynajmowanie pomieszczeń. Stowarzyszenie nie prowadzi 

działalności gospodarczej, utrzymuje się jedynie z darowizn 1%, dobrowolnych składek członków, 

a jego głównym celem statutowym jest pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 200/1150/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

5 pomieszczeń - gabinetów terapeutycznych w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”. 

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej dla pana Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik 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-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 200/1151/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie 

nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej dla pana Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. 

 

Ad.9. Wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej wychowanka bursy - 

zawodnika ZKS „STAL” w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Bursie Międzyszkolnej 

ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego i wychowanka 



 
 

bursy - zawodnika Klubu ZKS „STAL” w Stalowej Woli. Zwolnienie obejmowałoby okres od 01.03. 

2018 r. do 30.06.2018 r. (łącznie 74 dni), w tym:  

- III - 20 dni  

- IV - 19 dni 

- V - 20 dni 

- VI - 15 dni. 

zwolnienie w/w wychowanka z opłat za pobyt w bursie przy pobycie przez 74 dni, dotyczyłoby 

kwoty 1 051,00 zł, w tym: 

opłaty za zakwaterowanie – 200,00 zł ·(50 zł x 4 m-ce) 

opłaty za posiłki – 851,00 zł (11,50 zł x 74 dni) 

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

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

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek dyrektor ZPO-W został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.10. Wniosek Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w sprawie wsparcia 

finansowego uroczystej przysięgi żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. 

Główny specjalista w Wydziale PKZ Lila Wojciak przedstawiła wniosek Dowódcy 3 Podkarpackiej 

Brygady Obrony Terytorialnej w sprawie wsparcia finansowego uroczystej przysięgi żołnierzy 

Terytorialnej Służby Wojskowej. Dowódca Brygady płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk zwrócił się 

z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu poczęstunku wraz z obsługą kelnerską dla 50 osób – członków 

stowarzyszeń kombatanckich z terenu Powiatu Stalowowolskiego, biorących udział w uroczystości. 

Usługę tę, zrealizowałoby „Zajazd Sezam” w Stalowej Woli, której koszt został uzgodniony na kwotę 

2 500,00 złotych. Pani Lila Wojciak zaproponowała częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia, 

w kwocie 2 000,00 zł, w ramach zadań Powiatu wynikających z ustawy o kombatantach, ujętych 

w Harmonogramie Imprez Kulturalnych na 2018 r. – poz. 18 oraz pozostałą kwotę 500,00 zł 

z rezerwy – poz. 20 Harmonogramu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

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

głosowanie. 

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Wniosek Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad.11. Przyjęcie protokołów nr: 197/2018 z dnia 01 marca 2018 r., 198/2018 z dnia 08 marca 

2018 r., 199/2018 z dnia 14 marca 2018 r. 

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

197/2018 z dnia 01 marca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Protokół nr 197/2018 został przyjęty. 



 
 

 

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

198/2018 z dnia 08 marca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Protokół nr 198/2018 został przyjęty. 

 

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

199/2018 z dnia 14 marca 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Protokół nr 199/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 200. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


