
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.37.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 222/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.30 zakończenie o godz. 12.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

4. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za czerwiec 

2018 r. 

5. Projekt uchwały w sprawie informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski. 

6. Projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

7. Wniosek Dyrektora CEZ w Stalowej Woli o zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 926 zł 

na wykonanie słupa żelbetowego. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 



 
 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania wydatków na realizację zadań 

związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży.  

10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 

godzin dodatkowych na zajęcia edukacyjne w ramach realizacji innowacji w klasach liceum 

ogólnokształcącym w ZSP 1 w każdym roku szkolnym w całym cyklu kształcenia. 

11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Stalowej Woli w sprawie przyznania dodatkowych godzin 

na zajęcia edukacyjne z przedmiotu realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej 

w technikum w ZSP Nr 3 w Stalowej Woli. 

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

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu 

pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER).  

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

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu 

pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  

14. Przyjęcie protokołu nr 221/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 222. 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 -4, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 

kontroli - postępowania wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi na działalność Dyrektora 



 
 

PCPR. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu analizy dokumentacji dot. sposobu załatwienia 

sprawy skarżącego wykazała, że w tej sprawie nie naruszono obowiązującego prawa, jak również 

przedstawione w skardze zarzuty, co do zachowania się Dyrektora nie miały miejsca. Właściwa 

Komisja przygotowała projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wraz z uzasadnieniem. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Stalowowolskiego Zarząd 

Powiatu Stalowowolskiego opiniuje projekty uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego. Starosta 

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

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

zaopiniowaniem przedstawionego projektu. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 222/1269/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za czerwiec 2018 r. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta zapytał, czy członkowie 

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

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za czerwiec 2018 r.  

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 222/1270/2018 w sprawie informacji za I półrocze 2018 r. 

o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 



 
 

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 -4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 222/1271/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

 

Ad. 7. Wniosek Dyrektora CEZ w Stalowej Woli o zwiększenie planu wydatków o kwotę 

9 926 zł na wykonanie słupa żelbetowego. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek Dyrektora CEZ o zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 9 926 zł na wykonanie słupa żelbetowego, z uwagi na to, że kosztorys 

inwestorski nie przewidywał wykorzystania na placu budowy ciężkiego sprzętu budowalnego. 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo rekomenduje przyznanie 

w/w środków finansowych. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Dyrektora CEZ w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 8. 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 uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 222/1272/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

  

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania wydatków 

na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dzieci i młodzieży. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła ogólne wytyczne w sprawie wydatków na zadania 

związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe. 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 222/1273/2018 w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania 

wydatków na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dzieci i młodzieży. 

 

Ad. 10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na przyznanie godzin dodatkowych na zajęcia edukacyjne w ramach realizacji innowacji 

w klasach liceum ogólnokształcącym w ZSP 1 w każdym roku szkolnym w całym cyklu 

kształcenia. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 o przyznanie 

godzin na realizację programów innowacyjnych w trzech oddziałach, w każdym roku szkolnym, 

w trzyletnim cyklu kształcenia, w tym: 

1. klasa prawna–po jednej godzinie tygodniowo–koszt w roku szkolnym 2018/2019–1 430,70 

zł 

2. klasa policyjna–po dwie godziny tygodniowo–koszt w roku szkolnym 2018/2019- 3 111,44 

zł 

3. klasa promotor zdrowia i urody –po dwie godziny tygodniowo–koszt w roku szkolnym 

2018/2019 – 3 361,48 zł 

OGÓŁEM – koszt w roku szkolnym 2018/2019 – 7 903,62 zł.  

Naczelnik zaproponowała, aby przyznać po jednej godzinie tygodniowo w każdym z trzech 

oddziałów, w każdym roku szkolnym, w trzyletnim cyklu kształcenia. Koszt organizacji zajęć w roku 

szkolnym 2018/2019 – 4 542,14 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

zgłaszają inne propozycje lub mają uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag 

nie zgłoszono.  

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

Zarząd Powiatu zdecydował, przyznać po jednej godzinie tygodniowo w każdym z trzech oddziałów, 

w każdym roku szkolnym, w trzyletnim cyklu kształcenia. 

 

Ad. 11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 3 w Stalowej Woli w sprawie przyznania dodatkowych 

godzin na zajęcia edukacyjne z przedmiotu realizowanego w ramach innowacji 

pedagogicznej w technikum w ZSP Nr 3 w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 o przyznanie po dwie dodatkowe godziny w roku szkolnym 2018/2019 

na zajęcia pn. „Warsztat pracy animatora” w klasach I i II Technikum, zawód technik obsługi 

turystycznej w ramach innowacji pedagogicznej pn. Animacja czasu wolnego w obsłudze 

turystycznej. Naczelnik Wydziału E zaproponowała, aby przyznać po 1 godzinie tygodniowo w/w 

zajęć w roku szkolnym 2018/2019. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 



 
 

zgłaszają inne propozycje lub mają uwagi do przedstawionego wniosku? Innych propozycji i uwag 

nie zgłoszono.  

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

Zarząd Powiatu zdecydował, przyznać po 1 godzinie tygodniowo w/w zajęć w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER).  

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 222/1274/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu 

pn. „Praktyka-doświadczenie-kariera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER).  

 

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

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  

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 222/1275/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu 

pn. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER). 

 

Ad. 14. Przyjęcie protokołu nr 221/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.  

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

nr 221/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 221/2018 został przyjęty. 

 



 
 

Ad.15. Wolne wnioski. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wskaźniki przyjęte w założeniu budżetu państwa 

na rok 2019 i poprosiła Zarząd o zaakceptowanie wskaźników makroekonomicznych 

do opracowania projektu budżetu powiatu na 2019 rok w Zarządzeniu Starosty.  

Zarząd Powiatu zaakceptował jednogłośnie przedstawione wskaźniki. 

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 222. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


