
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.46.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 231/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 18 października 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.30 zakończenie o godz. 13.45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska, 

 Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PCPR Janina Czech, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Inspektor w Wydziale ABS Justyna Koper-Kędra, 

 Dyrektor DPS Jan Gorczyca 

 Główny księgowy w DPS Paweł Piątek, 

 

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. „Aktywni 30+” 

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 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 

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

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
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środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów prac. 

5. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na zakup dwóch komputerów stacjonarnych.  

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

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.  

8. Wniosek Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli o kontynuację wsparcia finansowego zajęć 

prowadzonych w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. 

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

10. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 

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

11. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018-2033.  

12. Raport za lata 2016-2017 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 – 2023”. 

13. Przyjęcie protokołu nr 230/2018 z dnia 12 października 2018 r. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 231. 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.  
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Ad.3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” 

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 7.1 Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. 

Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska powiedziała, że w odpowiedzi na ogłoszony przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkurs zamknięty nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 

w dniu 21.03.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. 

„Aktywni 30+” 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 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe. Warunkiem rozpoczęcia działań 

w ramach projektu jest podjęcie przez Radę Powiatu Stalowowolskiego uchwały 

zatwierdzającej realizację projektu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy jest odpowiednia 

ilość osób, które będą mogły skorzystać z tego programu? Dyrektor PUP Zofia Zielińska-

Nędzyńska odpowiedziała, że w ramach projektu zaplanowano objąć wsparciem 110 osób. 

Na koniec września w PUP zarejestrowanych było 2300 osób, więc nie powinno być problemu 

ze znalezieniem chętnych. 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 231/1325/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywni 30+” 

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 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 

na rynku pracy - projekty konkursowe. 

 

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

Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
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oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. 

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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwały 231/1326/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów prac. 

 

Ad.5. Wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia 

zgody na zakup dwóch komputerów stacjonarnych oraz polerki. 

Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w PCPR Janina Czech przedstawiła 

wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w sprawie wyrażenia zgody 

na zakup dwóch komputerów stacjonarnych oraz polerki za łączną kwotę 5750 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.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOPS 

w Stalowej Woli i wyraził zgodę na zakup dwóch komputerów stacjonarnych oraz polerki 

za łączną kwotę 5750 zł.  

 

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

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Stalowowolskiego 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła proponowane zmiany w statucie 

po konsultacjach z organem nadzorczym. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, że w §89a 

ust.5 powinna być zmiana odnośnie nazwy Komisji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu zgłaszają inne uwagi lub mają pytania do przedstawionego projektu 
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uchwały? Innych uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za projektem 

uchwały wraz z poprawką.  

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 231/1327/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Stalowowolskiego 

 

Ad.7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.  

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa powiedziała, że budżety szkół nie zamykają się i brakuje pieniędzy na płace w związku, 

z czym rekomenduje, aby zobligować dyrektorów jednostek do ograniczenia wydatków 

do końca roku do minimum. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że należy wystosować 

pismo do jednostek z takim zaleceniem oraz zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 została przyjęta. 

 

Ad.8. Wniosek Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli o kontynuację wsparcia 

finansowego zajęć prowadzonych w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Dyrektor Miejskiego Domu 

Kultury w Stalowej Woli z prośbą o dofinansowanie zajęć Dziecięcego Uniwersytetu 

Technicznego. MDK jest lokalnym koordynatorem i płatnikiem zajęć edukacyjnych, które 

prowadzi w ramach porozumienia z Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu 

Dolina Lotnicza w Rzeszowie. Porozumienie będzie dotyczyło I semestru roku szkolnego 

2019/2020. Dyrektor MDK proponuje kontynuowanie współpracy w 2019 roku 

na dotychczasowych warunkach. Przypomina, że finansowanie zajęć odbywa się 

za pośrednictwem MDK, który płaci 73 800 zł za dwa semestry zajęć dla uczniów ze szkół 

z Gminy Stalowa Wola. Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe Gminy Powiatu Stalowowolskiego, 

to finansowanie zostało ustalone następująco: II semestr opłacają gminy składając się na kwotę 

12 300 zł, a I semestr – rozpoczynający się w październiku 2019 roku opłaca Powiat 

Stalowowolski, również w tej samej kwocie. Wicestarosta Mariusz Sołtys powiedział, 

że za połowę tej kwota Powiat mógłby we własnym zakresie zorganizować podobne zajęcia 

i to w większej częstotliwości niż odbywa się to do tej pory.  
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Ad.9. 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 zgłaszają uwagi lub mają pytania do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 231/1328/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 10.Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcie 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 zgłaszają uwagi lub mają pytania do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 231/1329/2018 w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok. 

 

Ad. 11.Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcie 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 zgłaszają uwagi lub mają pytania do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 231/1329/2018 w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

 

Ad. 12.Raport za lata 2016-2017 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 – 2023”. 

Inspektor w Wydziale ABS Justyna Koper-Kędra przedstawiła raport. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub mają pytania 

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

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 
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Raport za lata 2016-2017 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 – 2023” został przyjęty. 

 

Ad. 13. Przyjęcie protokołu nr 230/2018 z dnia 12 października 2018 r. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do protokołu nr 230/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Protokół 230/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 14. Wolne wnioski. 

Dyrektor DPS Jan Gorczyca przedstawił sytuacje finansowo-kadrową placówki. Dyrektor 

powiedział, że ze strony zarówno pielęgniarek, jak i pracowników pojawiły się żądania 

zwiększenia wynagrodzenia. Wymagania te wynikają głównie z tego, że pielęgniarki 

zatrudnione w Szpitalu otrzymały podwyżkę. W związku z powyższym pielęgniarki z DPS 

również podjęły próbę negocjacji wynagrodzenia. Niestety, DPS-u nie stać na to, aby 

zrealizować warunki płacowe stawiane przez pielęgniarki. Kwota, o którą wnioskowały to 

1000 zł. Dodatkowym problemem jest wzrost o ok. 150 zł kosztu utrzymania mieszkańca. Jeżeli 

doszłoby do podwyżek dla personelu o żądaną kwotę wówczas ciężar finansowania 

przeszedłby na mieszkańca, przez co gminy czy rodziny przestałyby kierować mieszkańców 

do placówki ze względu na zbyt duże koszty utrzymania. Na podkarpaciu jesteśmy na 16 

pozycji z 44 domów w koszcie utrzymania mieszkańca. Na pierwszych miejscach uplasowały 

się jednostki, które przyjmują osoby z zaburzeniami psychicznymi, które mogą sobie pozwolić 

na wyższe koszty utrzymania. W związku z trudną sytuacją finansową zaproponowaliśmy 

załodze wzrost wynagrodzenia o 200 zł dla każdego pracownika.  

 

Dyrektor wyjaśnił, że obecnie jest 9 pielęgniarek na etacie, z czego 2 na urlopie 

wychowawczym i przy takiej liczbie nie jest możliwe obsadzenie dyżurów. Postanowiono, 

więc, zatrudnić pielęgniarki na umowy zlecenie z innych zakładów, przy czym pielęgniarki 

na umowie zlecenie również podniosły kwestie zbyt małych zarobków w porównaniu do 

stawek, jakie są w szpitalu czy ZPO. W Szpitalu środki na podwyżki zagwarantowało 

Ministerstwo Zdrowia i znalazły się one w kontrakcie. Dyrektor dodał, że aby dorównać tym 

kwotom należałoby dołożyć 1300 zł, co jest nierealne.  

 

Problemem jest również brak możliwości naboru pielęgniarek na naszym terenie. Prowadzone 

były rozmowy z pielęgniarkami studiującymi w Państwowej Wyżej Szkole Zawodowej w 
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Tarnobrzegu i za zaoferowane pieniądze nie było żadnego zainteresowania. Dyrektor dodał, 

że, potrzeby w zakresie funkcjonowania DPS są bardzo duże to przy takim finansowaniu może 

dojść do wygaszenia DPSu w Stalowej Woli.  

 

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że rozumie tą sytuację, jednak obawia się, że pomimo 

podwyżek po nowym roku żądane kwoty będą 6 krotnie wyższe. Starosta dodał, że rozmawiał 

w tym temacie z panią Krystyną Wróblewską – Zastępcą Przewodniczącego Sejmowej Komisji 

Zdrowia, która stwierdziła, że najlepiej będzie przedstawić oficjalne stanowisko w tym 

temacie.  

 

Dyrektor DPS powiedział, że ciągle wnioskujemy, aby usługi medyczne były kontraktowane. 

Wówczas koszty utrzymania pielęgniarek byłyby, chociaż w części kontraktowane przez NFZ. 

Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że jest to problem ogólnopolski i w jego opinii powinno 

oprzeć się o drogę parlamentarną, a póki co jest za przyznaniem 200 zł podwyżki a po nowym 

roku ponownie przyjrzeć się sytuacji. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że 

zazwyczaj pod koniec roku jest podział środków finansowych przez wojewodę, w związku z 

tym skarbnik zapytała Dyrektora czy przewiduje również w tym roku otrzymanie subwencji? 

Dyrektor odpowiedział, że nie otrzymał informacji o żadnych dodatkowych środkach.  

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z możliwościami finansowo-kadrowymi DPS oraz zaakceptował 

200 zł podwyżki dla całego personelu DPS do końca bieżącego roku.  

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 231. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


