
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.3.2016.KS/53  

Protokół Nr 73/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 21 stycznia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1110, zakończenie o godz. 1230 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu: Marek Tyza oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, Naczelnik Wydziału 

Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 

Zaproszone Osoby:  

Grzegorz Kwitek – pracownik PCPR 

Mirosława Burkowska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

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 dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego.  

4. Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej 

Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób 



 
 

młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych. 

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

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

7. Zawiadomienie Dyrektor ZS Nr 6 Specjalnych o nieodpłatnym użyczeniu sali lekcyjnej dla 

Stowarzyszenia „Nadzieja”.  

8. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Smutkowi 

Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe - drogą 

do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus + KA”. 

9. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Żyjewskiemu 

Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Mobilność nauczycieli – transfer innowacji – europejska jakość kształcenia” w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

10. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Żyjewskiemu 

Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Informatyka stymulatorem kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, Sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe. 

11. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Piekarz Dyrektorowi 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli do reprezentowania  Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kadry CKUiODiDZ 

w Stalowej Woli podwyższeniem kompetencji kluczowych słuchaczy” w ramach programu 



 
 

Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, Sektor 

Edukacja Dorosłych. 

12. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marii Piekarz Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie kreatywności zawodowej przez kadrę 

CKUiODiDZ w Stalowej Woli” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, 

Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

13. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Potaszowi 

Dyrektorowi ZSO w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego 

w   sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dzielimy się bogactwem 

i różnorodnością Europy” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, 

Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

14. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ  

ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 

2016 r. 

15. Wniosek Centrum Edukacji Zawodowej o wsparcie finansowe lub rzeczowe na nagrody 

i upominki dla uczestników konkursów informatyczno – graficznych organizowanych 

podczas kampanii pt. Dzień Bezpiecznego Internetu. 

16. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

17. Uchwała Zarządu w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

18. Uchwała Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2016. 

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

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

20. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie: 

1.  zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych oraz  



 
 

2. zmian w Budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok.  

21. Przyjęcie protokołu z 72 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2016 roku. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 73 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. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

porządku obrad głosowało 3 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 dla 

organizacji pozarządowych zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych na 

terenie Powiatu Stalowowolskiego.  

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grzegorz Kwitek przedstawił wniosek 

o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert dla organizacji pozarządowych 

zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

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

przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. Za przyjęciem zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na składanie ofert dla organizacji 

pozarządowych zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

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

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby 



 
 

młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli Mirosława Burkowska 

omówiła projekt Uchwały.  Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem zawiadomienia głosowało 3 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

   

Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę Nr 73/374/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

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

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby 

młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli Mirosława Burkowska omówiła 

projekt Uchwały.  Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś 

uwagi lub pytania do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę Nr 73/375/2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

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

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 



 
 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

- projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli Mirosława Burkowska omówiła 

projekt Uchwały.  Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś 

uwagi lub pytania do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę Nr 73/376/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

 

Ad. 7. Zawiadomienie Dyrektor ZS Nr 6 Specjalnych o nieodpłatnym użyczeniu sali 

lekcyjnej dla Stowarzyszenia „Nadzieja”.  

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła projekt uchwały. 

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

przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono.   

   



 
 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektor ZS Nr 6 Specjalnych o nieodpłatnym użyczeniu Sali 

lekcyjnej dla Stowarzyszenia „Nadzieja”. 

 

Ad. 8. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi 

Smutkowi Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Praktyki zawodowe - drogą do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus + KA”. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

   

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/377/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Włodzimierzowi Smutkowi Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Praktyki 

zawodowe - drogą do lepszej przyszłości w ramach programu Erasmus + KA”. 

 

Ad. 9. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Żyjewskiemu 

Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Mobilność nauczycieli – transfer innowacji – europejska jakość kształcenia” w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/378/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Piotrowi Żyjewskiemu Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do 

reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie 

projektu pn. „Mobilność nauczycieli – transfer innowacji – europejska jakość kształcenia” w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

 

Ad. 10. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi 

Żyjewskiemu Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do 



 
 

reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku 

o dofinansowanie projektu pn. „Informatyka stymulatorem kariery zawodowej” w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, Sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/379/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Piotrowi Żyjewskiemu Dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do 

reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie 

projektu pn. „Informatyka stymulatorem kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+, Akcja 

1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

Ad. 11. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Piekarz 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach 

dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych 

kadry CKUiODiDZ w Stalowej Woli podwyższeniem kompetencji kluczowych słuchaczy” 

w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji 

dorosłych, Sektor Edukacja Dorosłych.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/380/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii 

Piekarz Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach 

dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kadry 

CKUiODiDZ w Stalowej Woli podwyższeniem kompetencji kluczowych słuchaczy” w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, Sektor 

Edukacja Dorosłych. 



 
 

Ad. 12. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marii Piekarz 

Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach 

dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie kreatywności zawodowej 

przez kadrę CKUiODiDZ w Stalowej Woli” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 

Mobilność edukacyjna, Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

   

Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę Nr 73/381/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani 

Marii Piekarz Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu Stalowowolskiego w sprawach 

dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie kreatywności zawodowej przez 

kadrę CKUiODiDZ w Stalowej Woli” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna, 

Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

Ad. 13. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi 

Potaszowi Dyrektorowi ZSO w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w   sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach programu Erasmus+, 

Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął Uchwałę Nr 73/382/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Mariuszowi Potaszowi Dyrektorowi ZSO w Stalowej Woli do reprezentowania Powiatu 

Stalowowolskiego w   sprawach dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dzielimy się 

bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność 

edukacyjna, Mobilność kadry edukacji szkolnej. 

 

 



 
 

Ad. 14. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SP ZOZ  

ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji 

wojskowej 2016 r. 

 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń omówiła uchwałę. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego zawiadomienia? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem zawiadomienia głosowało 3 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/383/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z SP ZOZ  ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 

2016 r. 

 

Ad. 15. Wniosek Centrum Edukacji Zawodowej o wsparcie finansowe lub rzeczowe na 

nagrody i upominki dla uczestników konkursów informatyczno – graficznych 

organizowanych podczas kampanii pt. Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

Naczelnik Wydziału Promocji … Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Wicestarosta Mariusz 

Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

zawiadomienia głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Centrum Edukacji Zawodowej i przyznał 

dofinansowanie w wysokości 300 zł na sfinansowanie nagród i upominków dla uczestników 

konkursów informatyczno – graficznych.  

 

Ad. 16. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok.  

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

Członkowie Zarządu maja jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/384/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok.  

 



 
 

 

Ad. 17. Uchwała Zarządu w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

 

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

Członkowie Zarządu maja jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/385/2016 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć. 

 

Ad. 18. Uchwała Zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2016. 

 

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

Członkowie Zarządu maja jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/386/2016 w sprawie opracowania planu finansowego zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami na rok 2016. 

 

Ad. 19. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

 

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

Członkowie Zarządu maja jakieś pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę Nr 73/387/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 



 
 

 

Ad. 20. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”,  współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

- projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych oraz zmian w Budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 

rok.  

 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy Członkowie Zarządu maja jakieś pytania lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

 

Zarząd Powiatu złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Stalowowolskiego 

o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie stalowowolskim (II)”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz zmian w Budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok.  

 

Ad. 21. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2016 roku. 

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

z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołów głosowało 3 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokoły zostały przyjęte.  

 

Ad. 22. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła szczegółowe 

informacje na temat przebudowy mostu w Radomyślu nad Sanem w związku z możliwością 

uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Naczelnik Wydziału Inwestycji … Alicja Mach wysoko 

oceniła szanse Powiatu na uzyskanie dofinansowania w wysokości 50%, jednak, aby móc ubiegać 



 
 

się o te środki, należałoby jak najszybciej zabezpieczyć środki w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego. Należałoby się także zastanowić nad tym, czy nie wprowadzić do budżetu 

także pozostałych inwestycji, do których Wydział Inwestycji jest przygotowany od dawna, czyli: 

boiska do piłki nożnej przy LO im. KEN, przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Pozostałe planowane inwestycje: przebudowa dróg 

Grębów – Stany i 600-kilometrowego odcinka jezdni w Jastkowicach, nie wymagają na etapie 

składania wniosków zabezpieczenia w budżecie Powiatu, dlatego nie ma konieczności 

wprowadzania tych punktów na najbliższą Sesję Rady. W trakcie przedstawiania informacji przez 

Naczelnik Wydziału Inwestycji … Alicję Mach do grona Członków Zarządu dołączył Starosta 

Janusz Zarzeczny. Starosta Zarzeczny zwrócił jeszcze uwagę na konieczność realizacji w tym 

roku inwestycji przebudowy OIOMu w stalowowolskim szpitalu. Natomiast największym 

wyzwaniem inwestycyjnym Powiatu na przyszły rok jest przebudowa Bloku Operacyjnego. 

 

Ad. 23. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta Mariusz Sołtys zamknął 73 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


