
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.8.2016.KS/18 

Protokół Nr 78/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 25 lutego 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1140, zakończenie o godz. 1222 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu:, Alfred Rzegocki, 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. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Tomasz Brymora – Dyrektor PCPR, 

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

w sprawie uchwalenia „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-

2020 w Powiecie Stalowowolskim”.  

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

dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

 (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu i pomieszczenia w budynku Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 

5. Wniosek Pana Mirosława Osowskiego, Członka Związku Literatów Polskich, o zakupienie 10 

egzemplarzy powieści pt. „Saga rodu Oryszów” (cz.3) . 

6. Wniosek Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa o zapewnienie transportu dla 

młodzieży ponadgimnazjalnej na Dni Otwarte Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 

Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. 



 
 

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

8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2016 roku.  

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 78 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. 

 

Ad. 3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia „Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Stalowowolskim”.  

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił i omówił uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, w jakim miejscu mógłby ewentualnie powstać omawiany przy uchwale Zakład 

Aktywności Zawodowej? Dyrektor PCPR Tomasz Brymora odpowiedział, że w pierwszej 

kolejności należy przemyśleć, jaka organizacja chciałaby się podjąć takiego zadania, ponieważ 

taki Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w specyfice swojego działania ma przynosić zyski 

a nie dochody. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy jest stowarzyszenie, które mogłoby być 

zainteresowane poprowadzaniem takiego zadania? Dyrektor Tomasz Brymora odpowiedział, 

że jest na terenie miasta wiele takich stowarzyszeń chociażby „Szansa”, „Nadzieja” czy 

„Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski "FLORIAN"”.  Dodał, że aby mógł 

powstać taki ZAZ potrzebne są intensywne rozmowy w samorządzie województwa, aby 

pozyskać środki finansowe na utworzenie oraz środki zewnętrzne na dofinansowanie 

działalności, natomiast bieżące finansowanie byłoby wpisane w ryzyko województwa. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy obiekt przeznaczony do sprzedaży na ul. Jagiellońskiej 

nadawałby się do prowadzenia tego typu zadania? Dyrektor PCPR Tomasz Brymora 

opowiedział, że można by pomyśleć np. o działalności cateringowej w tym miejscu. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał czy ten program jest realistyczny do osiągnięcia? Dyrektor PCPR 

Tomasz Brymora powiedział, że patrząc przez pryzmat naszego dorobku, jeżeli chodzi o 

pozyskiwanie funduszy oraz współpracę ze sprawdzonymi partnerami to jest to wszystko do 



 
 

zrealizowania, tym bardziej, że ZAZ jest potrzebny chociażby ze względu na możliwość 

odciążenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa”. Na tym dyskusję 

zakończono. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub 

uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za podjęciem uchwały głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 78/421/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia „Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Stalowowolskim”. 

 

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

Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu 

i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy 

ul. Podleśnej 15. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła uchwałę. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie w drodze, którego za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 78/422/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części powierzchni dachu 

i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

 

Ad. 5. Wniosek Pana Mirosława Osowskiego, Członka Związku Literatów Polskich, 

o zakupienie 10 egzemplarzy powieści pt. „Saga rodu Oryszów” (cz.3) . 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Tomasz Wosk. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby zakupić 5 sztuk egzemplarzy 

na potrzeby Starostwa oraz zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi 

do przedstawionego wniosku? Propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny 

zarządził głosowanie w drodze, którego za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 

5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.   

  



 
 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Mirosława Osowskiego, Członka Związku 

Literatów Polskich, o zakupienie egzemplarzy powieści pt. „Saga rodu Oryszów” (cz.3) w ilości 

5 szt. /25 zł. 

 

Ad. 6. Wniosek Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa o zapewnienie transportu 

dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Dni Otwarte Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Tomasz Wosk przedstawił i omówił wniosek. Dodał również, że nie mamy środków na tego 

typu działania ze względu na realizację bieżących zadań promocyjnych oraz brakiem 

zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Powiatu Stalowowolskiego. Starosta 

Janusz Zarzeczny stwierdził jednak, że w interesie Powiatu i Miasta jest realizowanie 

projektów unijnych oraz wspieranie i ściąganie uczniów z okolicznych powiatów do udziału 

zajęciach na terenie powiatu stalowowolskiego. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, 

aby przychylić się do wniosku Dziekana. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy Członkowie 

Zarządu mają inne propozycje lub pytania do wniosku? Innych propozycji i wniosków nie 

zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie w drodze, którego za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

nie było.  

 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa 

o zapewnienie transportu dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Dni Otwarte Zamiejscowego 

Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli po potwierdzeniu przez 

szkoły dokładnej liczby uczestników. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania 

pochodziłyby z Rozdziału 80195 § 4300 zakup usług pozostałych.   

 

 Ad. 7. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 78/423/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 



 
 

 Ad. 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2016 roku. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do 77 protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 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. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski. 

Radny Andrzej Gargaś zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie do 

porządku obrad Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego punktu pn. „Przedstawienie i dyskusja 

nad programem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidacji miejsc niebezpiecznych na 

drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego.” Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, 

że ze względu na obszerność materiału zostanie ustalona z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych Piotrem Śliwińskim forma jego przekazania radnym.  

Na tym dyskusję zakończono.  

 

Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 78 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


