
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

Protokół Nr 81/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 14 marca 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1416 zakończenie o godz.1457  

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 

Zaproszone Osoby:  

 Dyrektor PCPR – Tomasz Brymora,  

 Dyrektor PUP – Zofia Zielińska-Nędzyńska. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

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

Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 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. 

4. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 21 

marca 2016r. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, 

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 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. 



 
 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 81 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 4 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 określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 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. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora omówił uchwałę. Starosta Janusz Zarzeczny zwrócił się z 

pytaniem do Dyrektor PUP Zofii Zielińskiej-Nędzyńskiej czy nie można zmniejszyć środków, 

które zostały rozdzielone pół na pół pomiędzy PCPR a PUP, na korzyść PCPR-u? Dyrektor PUP 

Zofia Zielińska-Nędzyńska odpowiedziała, że potrzeby PUP są ogromne. W tym roku ma 

zostać uruchomiony program pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” i w obszarze „G” 

możemy ubiegać się o środki na aktywizację zawodową w kwocie wynoszącej 50% przyznanej 

z podstawowego algorytmu na aktywizację zawodową, ale pod warunkiem, że środki będą już 

rozdzielone. Dodała, że zainteresowanie przez pracodawców jest bardzo duże na tego typu 

programy, ponieważ dofinansowane są m.in. stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora dodał, że jest to bardzo efektywna forma zatrudnienia. 

Radny Andrzej Gargaś zapytał, ile osób zostało zatrudnionych, dzięki tym funduszom w roku 

ubiegłym? Dyrektor PUP Zofia Zielińska-Nędzyńska odpowiedziała, że w roku ubiegłym 5 

osób dostało dofinansowanie na otworzenie własnej działalności gospodarczej, zaś 1 osoba 

została zatrudniona. W tym roku póki co są 4 osoby chętne na podjęcie własnej działalności 

gospodarczej i po raz pierwszy będą dokonywane zwroty kosztów adaptacji lub nabycia 



 
 

urządzeń umożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w miejscu pracy. Dyrektor 

PCPR Tomasz Brymora wyraził opinię, że środki z PFRON-u są niewielkie w stosunku do 

potrzeb, dlatego zaproponował, aby dofinansowanie dostały dzieci oraz osoby ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że ze względu na 

trudną sytuację finansową przychyla się do propozycji Dyrektora i do takiego podziału 

środków oraz zapytał czy Członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do 

przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie w drodze, którego za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 4 radnych, 

głosów przeciw i wstrzymujących nie było.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 82/436/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa 

Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 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. 

  

Ad. 4. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu zaplanowanej na 

dzień 21 marca 2016 r. projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2016 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. 

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania do wniosku? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. Za podjęciem wniosku 

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

 

  Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o wprowadzeniu do porządku obrad XVI Sesji Rady 

Powiatu zaplanowanej na dzień 21 marca 2016 r. projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 



 
 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 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. 

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 81. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


