
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.45.2015.KS/26 

Protokół Nr 51/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 17 września 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1110, zakończenie o godz. 1245 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Alfred 

Rzegocki, Andrzej Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, Zastępca Przewodniczącego 

Rady Powiatu Marek Ujda, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. 
 

Zaproszone Osoby:  

Janina Czech – Kierownik Działu Rehabilitacji w PCPR; 

Edward Surmacz – Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli; 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji; 

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia; 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Dyrektora PCPR w sprawie rozszerzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli o pięć osób niepełnosprawnych. 

4. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczące zmiany 

uchwały Nr V/41/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki PEFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2015 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 zmienioną uchwałą 

Nr VI/56/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., przyjętego 

uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/224/2015 w dniu 06 sierpnia 2015 r.  
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5. Informacja Dyrektora SP ZZOZ - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

nt. działalności Szpitala za okres 8 miesięcy bieżącego roku.  

6. 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. 

7. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu 

Sportowego „Stal” Stalowa Wola.  

8. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla pracowników Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. 

9. Informacja na temat opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli dotyczącą 

projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub 

inne stanowisko kierownicze. 

10. Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia w roku 

szkolnym/akademickim 2015/2016. 

11. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

obszarze Powiatu Niżańskiego.  

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2015 roku.  

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 51 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

pytania do porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

przyjęciem porządku obrad głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. 
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Ad. 3.  Wniosek Dyrektora PCPR w sprawie rozszerzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli o pięć osób niepełnosprawnych. 

 

Kierownik Działu Rehabilitacji w PCPR Janina Czech omówiła wniosek w sprawie 

rozszerzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli 

o pięć osób niepełnosprawnych oraz o zabezpieczenie w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego kwoty 23 zł na jeden dzień działalności warsztatu, przy rozszerzeniu 

o w/w dodatkowe pięć osób. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Za przychyleniem się do wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora PCPR w sprawie rozszerzenia 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli o pięć osób 

niepełnosprawnych oraz zabezpieczył w budżecie Powiatu Stalowowolskiego kwotę 23 zł na 

jeden dzień działalności warsztatu dla w/w pięciu osób.  

 

Ad. 4. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczące 

zmiany uchwały Nr V/41/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, 

na które przeznacza się środki PEFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 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 zmienioną uchwałą Nr 

VI/56/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., przyjętego 

uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/224/2015 w dniu 06 sierpnia 2015 r.  

 

Kierownik Działu Rehabilitacji w PCPR Janina Czech przedstawiła autopoprawki do 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczące zmiany uchwały Nr 

V/41/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 

środki PEFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2015 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 zmienioną uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 



4 
 

kwietnia 2015 r., przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/224/2015 w dniu 06 

sierpnia 2015 r. Autopoprawki dotyczą zmian w planie podziału limitu środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyznanych dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej dla osób 

niepełnosprawnych w 2015 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczące zmiany uchwały Nr V/41/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki PEFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 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 zmienioną uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

27 kwietnia 2015 r., przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/224/2015 w dniu 06 

sierpnia 2015 r.  

 

Ad. 5. Informacja Dyrektora SP ZZOZ - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli nt. działalności Szpitala za okres 8 miesięcy bieżącego roku.  

 

  Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Edward Surmacz 

przedstawił informację na temat działalności Szpitala za okres 8 miesięcy 2015 r. Dyrektor 

Szpitala rozpoczął od informacji o zobowiązaniach Szpitala z lat ubiegłych, które na dzień 

dzisiejszy wynoszą łącznie 4 mln 867 tys. zł, po czym kolejno omówił stan zobowiązań 

poszczególnych kredytów: 

 Kredyt w wysokości 3 mln zł - spłacono 1 mln 800 tys. zł, do spłaty zostało ok. 1 mln 100 

tys. zł.  

 Kredyt zaciągnięty na kwotę 3,2 mln zł przeznaczony na działalność bieżącą – wypłatę 

trzynastych pensji za 2009 rok – spłacono 2 mln 240 tys. zł, pozostało do spłaty 960 tys. 

zł.  

 Kredyt na kwotę 3 mln 124 tys. zł - na działalność bieżącą - wypłatę 13. pensji za 2011 

rok - spłacono 468 tys. zł, pozostało do spłaty 2 mln 655 tys. 

 Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w wysokości 591 tys. zł na remont Oddziału Położniczo - Neonatologicznego 

i „Porodówki” - spłacono: 486 tys. zł pozostało do spłaty: 105 tys. zł., która została 

zaciągnięta na remont Oddziału Położniczo-Noworodkowego.  
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Następnie Dyrektor Szpitala przedstawił informację na temat zatrudnienia w Szpitalu. 

Dyrektor przypomniał, że według stanu na dzień 21.12.2011 roku, w Szpitalu 

zatrudnionych było 875 osób. w latach 2013 – 2014 nastąpił wzrost zatrudnienia  

o 43 osoby. Natomiast od stycznia do czerwca 2015 roku nastąpił spadek zatrudnienia 

o 14 osób a w kolejnych miesiącach: lipcu i sierpniu zredukowano zatrudnienie 

o kolejne 10 osób.  Obecnie stan zatrudnienia wynosi 879 pracowników. Jest to  

o 4 osoby więcej niż w 2011 roku. Dyrektor zapewnił, że do końca 2015 roku, optymalne 

zatrudnienie powinno wynieść ok. 875-879 osób 

Dyrektor Edward Surmacz przyznał, że zobowiązania Szpitala to ogromny wysiłek, 

a tylko od stycznia 2015 roku spłata zobowiązań wymagalnych z bieżącej działalności 

Szpitala wyniosła 4 mln 686 tys. zł. Dyrektor przypomniał, że na dzień 31.12.2014 roku 

kwota zobowiązań Szpitala wynosiła 9 mln 868 tys. zł, a obecnie – według stanu na 31 

sierpnia 2015 roku – kwota ta zmniejszyła się do 5 mln 182 tys. zł, z czego 3,8 mln zł to 

zobowiązania wymagalne, a 1,3 mln zł to kwota ugód, które również wymagają 

natychmiastowej spłaty.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy są takie zobowiązania, 

które wymagają pilnej spłaty i od których naliczane są już odsetki? Dyrektor Szpitala 

odpowiedział, że tak, ale dzięki ugodom poprocesowym jest ich mniej. Nie ze wszystkimi 

jednak jest to możliwe, ponieważ część kredytodawców nie chce się zgodzić na zawarcie 

ugody. W lutym 2015 roku suma odsetek od zobowiązań przekroczyła już 100 tys. zł. 

Dyrektor poinformował także, że obecnie realizowane jest drugie postępowanie 

przetargowe na kredyt na spłatę zobowiązań wymagalnych, ponieważ pierwsze 

postępowanie zostało unieważnione. Dyrektor zaznaczył, że chciałby, żeby koszty 

kredytu Szpitala z 7 mln zł zmalały do 2 mln zł. 

Kolejnym tematem, który poruszył Dyrektor Szpitala były działania inwestycyjne 

Szpitala. Dyrektor zwrócił uwagę, że są one związane z wynikiem finansowym Szpitala 

i Powiatu. Wynik finansowy Szpitala uległ istotnej poprawie. Porównując miesiąc do 

miesiąca: w sierpniu 2014 roku strata Szpitala wynosiła 7 mln 718 tys. zł, 

a w analogicznym czasie 2015 roku: 3 mln 92 tys. zł. Dyrektor Szpitala wymienił 

zrealizowane działania inwestycyjne Szpitala: zakup karetki szpitala, laser diodowy 

o wartości 260 tys. zł zakupiony przy współpracy z miastem, nosze, dwa kolonoskopy 

o wartości 124 tys. zł, echokardiograf o wartości 350 tys. zł, sprzęt laboratoryjny, system 

WELF-NET o wartości 40 tys. zł. aparat USG na potrzeby Oddziału Ginekologicznego. 

Dyrektor dodał, że w przypadku aparatu RTG do Telekomando wciąż trwa postępowanie 

przetargowe, ponieważ pierwsze, w którym najniższa oferta wynosiła 750 tys. zł, zostało 

unieważnione. W drugim postępowaniu otwartym, przeznaczono na zakup 575 tys zł, 

najniższa oferta, która wpłynęła do Szpitala opiewa na kwotę 571 tys. zł. W tej chwili 

oferta jest sprawdzana pod kątem formalnym i merytorycznym, jeśli nie będzie 
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przeszkód, z oferentem zostanie podpisana umowa. Natomiast w przypadku aparatu RTG 

z tzw. kratką BUCKY, postępowanie już rozstrzygnięto, 304 tys. zł. 

Od 2016 roku nastąpi podwyżka płac dla pielęgniarek o 3%, w 2017 o kolejne 3% i w 2018 

roku również o kolejne 3%. (jest to rekompensata za 13 pensję). Dyrektor stwierdził, że 

jeżeli utrzymamy sytuację finansową Szpitala na danym poziomie, czyli zostanie 

zachowana pewna stabilizacja finansowa to będzie dla Szpitala bardzo korzystne i pomoże 

w optymalnym czasie uporać się z zadłużeniami. Kolejnym jest kwestia rozporządzenia 

dostosowawczego, czyli to, co należy zrealizować w szpitalu tj.,  

1. Dostosowanie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni do obowiązujących 

przepisów (20 mln zł). Dofinansowanie można pozyskać m.in. w ramach RPO, jednak 

nie więcej niż 10 mln. zł.  

2. Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do obowiązujących 

przepisów (2,5 mln zł) 

3. Dostosowanie Oddziału Nefrologicznego (4 mln zł) 

4. Dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Udarowego do obowiązujących przepisów  

5. Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (ok. 19 mln zł) 

6. Dostosowanie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (ok. 2 mln zł) 

7. Dostosowanie Prosektorium (ok. 1 mln 400 tys.) 

8. Wyposażenie brudowników w myjnie – dezynfektory oraz wentylację mechaniczną 

(ok. 400 tys. zł)  

Dyrektor podkreślił, że jedynie Oddział Kardiologiczny oraz Położniczo-Noworodkowy są 

dostosowane do warunków zgodnych z przepisami zawartymi w rozporządzeniu.  

Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że priorytetami do realizacji są: blok operacyjny, 

SOR, OIOM. Zasugerował, aby na Sesji Rady Powiatu rozszerzyć informację o personelu m.in. 

ilu potrzeba lekarzy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

jakieś uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora SP ZZOZ - Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli nt. działalności Szpitala za okres 8 miesięcy bieżącego roku. 

 

Ad. 6. 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 jakieś uwagi lub 

pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 
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przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było.  

 

Zarząd podjął Uchwałę Nr 51/252/2015 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. 7. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla 

Zakładowego Klubu Sportowego „Stal” Stalowa Wola.  

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Zakładowego Klubu Sportowego „Stal” 

Stalowa Wola, w celu prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży na okres od 01.10.2015 

r. do 31.03.2016 r. (ok. 88 godzin w miesiącu). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu Podjął Uchwałę Nr 51/253/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla 

pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla pracowników Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, w celu przeprowadzenia zająć sportowych na 

okres od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. (ok. 8 godzin w miesiącu). Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  
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Zarząd Powiatu Podjął Uchwałę Nr 51/254/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Informacja na temat opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 

dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

   

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła informację na temat opinii 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli dotyczących projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze. Związki zawodowe: NSZZ „Solidarność” Sekcja Regionalna Oświaty 

i Wychowania Region „Ziemia Sandomierska”, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 

Oddziału w Stalowej Woli Okręg Podkarpacki, Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – 

Oświata” Komisja Międzyzakładowa WZZ ”Solidarność - Oświata” w Stalowej Woli – 

pozytywnie zaopiniowały projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. Związek Zawodowy 

Oświata wniósł zastrzeżenia, polegające na tym, że organ prowadzący powinien określić 

jasne, przejrzyste i konkretne zasady, od których będzie zależała obniżka tygodniowego 

wymiaru zajęć dla tej grupy nauczycieli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania.. Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

Zarząd Powiatu przyjął informację na temat opinii związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora 

szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

 

Ad. 10. Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia 

w roku szkolnym/akademickim 2015/2016. 

  

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

w sprawie przyznania stypendiów dla 30 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski i 2 studentów za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 

2015/2016. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś 
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uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 51/255/2015 w sprawie przyznania stypendiów dla 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące 

osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2015/2016. 

 

Ad. 11. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia do wykonania zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Niżańskiego.  

 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń omówiła uchwałę. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, na jaki okres miałaby być podpisana umowa? Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że ze wstępnych ustaleń z Powiatem Niżańskim umowa ta miałaby zostać 

zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa zapytała, w jaki sposób ma być to przedsięwzięcie finansowane? Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że 50 % kosztów finansowych miałby ponieść Powiat 

Stalowowolski na opracowanie planu transportu oraz 100% wydatków związanych 

z zatrudnieniem pracownika ds. publicznego transportu zbiorowego. Natomiast drugą 

połowę miałby sfinansować Powiat Niżański. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 51/256/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia do wykonania zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Niżańskiego.  

 

Ad. 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2015 roku. 

 

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

z poprzednich obrad. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 
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Ad. 13. Wolne wnioski. 

 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń poinformowała Zarząd Powiatu o wchodzącej w życie 

dnia 1 stycznia 2016 roku ustawie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to 

zadanie, które będzie realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej, które 

może być realizowane samodzielnie przez Powiat lub w porozumieniu z gminami. Będzie 

ono wykonywane nieodpłatnie, w odpowiednio do tego przystosowanych punktach 

pomocy prawnej. W Powiecie Stalowowolskim takich punktów będzie cztery. Sekretarz 

zaproponowała, aby punkty te rozmieszczone były w następujący sposób: Zaleszany- 

Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica-Stalowa Wola oraz Bojanów-Stalowa Wola. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, w jakiej ilości godzin będą pracowali adwokaci oraz 

radcowie. Sekretarz Helena Krasoń odpowiedziała, że 4 godziny dziennie przez 5 dni. 

Sekretarz ponadto poinformowała, że do 15 października bieżącego roku należy zawrzeć 

porozumienie z gminami, jeżeli będzie ono realizowane wspólnie oraz do 31 października 

z Izbą Adwokacją z siedzibą w Rzeszowie oraz z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych 

w Kielcach. Na tym dyskusję zakończono.  

   

Ad. 14. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 51 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin  Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 


