
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 

Protokół Nr 64/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 26 listopada 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1130, zakończenie o godz. 1220 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki oraz 

Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa.  

 

Zaproszone Osoby:  

Grzegorz Kwitek – Pracownik PCPR 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie 

prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla kobiet psychicznie chorych na 76 miejsc.  

4. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie 

prowadzenia mieszkań chronionych dla 3 wychowanków, którzy opuścili placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą.  

5. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie 

prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego tj. Domu Dziecka 

pn. „Ochronka” dla 30 wychowanków. 

6. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert w sprawie 

realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie.  

7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.  

8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

9. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla: 



a) pani mgr Katarzyny Dziółko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

b) pani mgr Katarzyny Sarny nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Wniosek Dyrektora ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w sprawie wyrażenia zgody na 

podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych i informatyki 

w oddziale liczącym 23 uczniów. 

11. Wniosek Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli o objęcie patronatem 

honorowym i ufundowanie nagrody rzeczowej dla laureata w szkolnym konkursie wiedzy 

o życiu i twórczości Adama Mickiewicza z okazji 160. rocznicy śmierci poety „W hołdzie 

Adamowi Mickiewiczowi”. 

12. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok. 

13. Uchwała Zarządu w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za rok 2015.  

14. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada oraz 24 listopada 

2015 roku.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 64 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert 

w sprawie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla kobiet psychicznie 

chorych na 76 miejsc.  

  Pracownik PCPR Grzegorz Kwitek omówił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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



zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

   

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie 

konkursu na składanie ofert w sprawie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla 

kobiet psychicznie chorych na 76 miejsc. 

 

Ad. 4. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert 

w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych dla 3 wychowanków, którzy opuścili 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą.  

  Pracownik PCPR Grzegorz Kwitek omówił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie 

konkursu na składanie ofert w sprawie prowadzenia mieszkań chronionych dla 

3 wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

 

Ad. 5. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert 

w sprawie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 

tj. Domu Dziecka pn. „Ochronka” dla 30 wychowanków. 

  Pracownik PCPR Grzegorz Kwitek omówił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają jakieś inne uwagi lub pytania do wniosku. Członek Zarządu 

Andrzej Gargaś zapytał o to, jaki jest skład komisji konkursowej? Pan Grzegorz Kwitek 

odpowiedział, że skład komisji ustalony będzie po ogłoszeniu konkursu. Na tym dyskusję 

zakończono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

   

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie 

konkursu na składanie ofert w sprawie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej 

typu socjalizacyjnego tj. Domu Dziecka pn. „Ochronka” dla 30 wychowanków. 

 

Ad. 6. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert 

w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.  



  Pracownik PCPR Grzegorz Kwitek omówił wniosek. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

   

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie 

konkursu na składanie ofert w sprawie realizacji rządowego programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ad.7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.  

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń omówiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, 

Al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola dla Stowarzyszenia „Wiosna” w okresie od 

11.12.2015 r. do 13.12.2015 r. w celu zorganizowania magazynu dla darczyńców 

ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka”. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy 

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

Wicestarosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 64/328/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla 

Stowarzyszenia „Wiosna” w okresie od 11.12.2015 r. do 13.12.2015 r. w celu zorganizowania 

magazynu dla darczyńców ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka”. 

  

Ad. 8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

  Sekretarz Powiatu Helena Krasoń omówiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, 

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 

w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 27, 37-450 Stalowa Wola w okresie od 01.12.2015 r. 

do 31.03.2016 r. (2 godziny lekcyjne miesięcznie) w celu prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego dla uczniów SLO. Odpłatność za wynajem będzie wynosić 50 zł miesięcznie. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się 

nie było. 



 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 64/329/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali 

gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dla Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego w okresie od 01.12.2015 r. do 31.03.2016 r. (2 godziny lekcyjne 

miesięcznie) w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SLO. Odpłatność 

za wynajem - 50 zł miesięcznie. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla : 

a) pani mgr Katarzyny Dziółko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

b) pani mgr Katarzyny Sarny nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła uchwały. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwał. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwał głosowało 4 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

a) Nr 64/330/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla pani mgr Katarzyny 

Dziółko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

b) Nr 64/331/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla pani mgr Katarzyny 

Sarny nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

Ad. 10. Wniosek Dyrektora ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. KEN ws. wyrażenia zgody 

na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych 

i informatyki w oddziale liczącym 23 uczniów. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora ZSO Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych i informatyki w oddziale 

liczącym 23 uczniów. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 



  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSO Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z języków obcych i informatyki w oddziale liczącym 23 uczniów. 

 

Ad. 11. Wniosek Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli o objęcie 

patronatem honorowym i ufundowanie nagrody rzeczowej dla laureata w szkolnym 

konkursie wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza z okazji 160. rocznicy 

śmierci poety „W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi”. 

  Sekretarz Powiatu Helena Krasoń omówiła wniosek Stowarzyszenia Literackiego 

„Witryna” w Stalowej Woli o objęcie patronatem honorowym i ufundowanie nagrody 

rzeczowej dla laureata w szkolnym konkursie wiedzy o życiu i twórczości Adama 

Mickiewicza z okazji 160. rocznicy śmierci poety „W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi”. 

Proponowane wsparcie to 100 zł na zakup nagrody rzeczowej. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 

4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” 

w Stalowej Woli o objęcie patronatem honorowym i ufundowanie kwoty 100 zł na zakup 

nagrody rzeczowej dla laureata w szkolnym konkursie wiedzy o życiu i twórczości Adama 

Mickiewicza z okazji 160. rocznicy śmierci poety „W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi”. 

 

Ad. 12. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 

rok.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 64/332/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok.  

  



Ad. 13. Uchwała Zarządu w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za rok 2015. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 64/333/2015 w sprawie akceptacji wyboru biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za rok 2015 tj. Spółkę Zespół Biegłych Rewidentów „BILANS” Sp. z o.o.  

37- 700 Przemyśl, ul. Słowackiego 104.  

 

Ad. 14. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada oraz 

24 listopada 2015 r.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi do protokołów 

z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu. Uwag nie zgłoszono. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokoły zostały przyjęte. 

 

Ad. 15. Wolne wnioski. 

Członek Zarządu Andrzej Gargaś zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować 

spotkanie w celu rozważenia zlecenia opracowania strategii rozwoju firmie zewnętrznej, 

podobnie jak to ma miejsce w Urzędzie Miasta. Dodał również, że można by ową strategię 

opracować wspólnie i w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Członkowie Zarządu 

wyrazili zgodę na takie spotkanie. Na tym dyskusję zakończono.  

 

Ad. 16. Zamkniecie posiedzenia. 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 64 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


