
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.12.2016.KS/31 

 

Protokół Nr 82/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 17 marca 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1117, zakończenie o godz. 1150 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk, 

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Mirosława Burkowska – Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Hubert Karwan – Kierownik Referatu Środowiska,  

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Uchwały Zarządu w sprawie: 

a)    przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy 

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

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek 

Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP. 



 
 

b)    upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania 

oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

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

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

c)   upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania 

oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

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

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

4. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o zawarciu 

umowy na wynajem auli dla Spółdzielni Mieszkaniowej. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie trzech gabinetów 

terapeutycznych i jednej sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

6. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania 

zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Rajd rowerowy wschodnim szlakiem rowerowym 

Green Velo”. 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w sprawie: 

a)  ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

w Technikum (technik drogownictwa).  

b) ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

w Liceum Ogólnokształcącym.  

8. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego.  

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

10. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 

r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny 

Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP. 



 
 

11. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 10 marca oraz 14 marca 2016 r. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 82. 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. Uchwały Zarządu w sprawie: 

a)   przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

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

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

b)  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania 

oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

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

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

c)    upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do 

składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Aktywizacja osób powyżej 

29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 



 
 

Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP. 

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mirosława Burkowska omówiła uchwały. 

Dodała, że jeżeli zostanie podjęta w/w uchwała wówczas wsparciem z tego programu 

będzie można objąć ok. 70 osób. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał Panią Wicedyrektor 

czy istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby z tej grupy wiekowej? Wicedyrektor 

Mirosława Burkowska odpowiedziała, że zapotrzebowanie jest na wszystkie osoby 

jednak osoby powyżej 29 r. ż. oraz powyżej 50 r. ż. są w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi 

o zatrudnienie, dlatego zasadnym jest podjęcie tej uchwały.  Starosta Janusz Zareczny 

zapytał, kiedy ma rozpocząć się realizacja tego projektu? Wicedyrektor Mirosława 

Burkowska odpowiedziała, że jeżeli wniosek zostanie złożony to prawdopodobne 

rozpoczęcie naboru wniosków zacznie się już w kwietniu br. 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 uchwały: 

a) Nr 82/437/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. 

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

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

b) Nr 82/438/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

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

osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

c) Nr 82/439/2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem 

pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim 

(II)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 



 
 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli 

o zawarciu umowy na wynajem auli dla Spółdzielni Mieszkaniowej. 

  Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił zawiadomienie o zawarciu umowy na wynajem auli 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, 

ul. Okulickiego 32 w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia SM. Umowa została 

zawarta na dzień 11.06.2016 r. (10 godz.), kwota za wynajem - 60 zł/godz. Starosta Janusz 

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

zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

  Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Stalowej Woli o zawarciu umowy na wynajem auli dla Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie trzech 

gabinetów terapeutycznych i jednej sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych 

w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie 3 gabinetów terapeutycznych i 1 sali lekcyjnej 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Szczególnej Troski „Nadzieja” w Stalowej Woli w okresie 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. w celu 

realizacji zadań pn. „Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem” oraz 

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi”. 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 82/440/2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne 

użyczenie trzech gabinetów terapeutycznych i jednej sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 6 

Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w sprawie 

dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Rajd rowerowy wschodnim 

szlakiem rowerowym Green Velo”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek w sprawie 

dofinansowania zadania pn. „Rajd rowerowy wschodnim szlakiem rowerowym Green Velo”. 



 
 

Proponowana kwota dofinansowania wynosi 2 000 zł. Członkowie w Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali przychylić się do wniosku i przyznać w całości wnioskowaną 

kwotę. Zadanie postanowiono sfinansować z Rozdziału 85195 § 4300.”. 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 pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Stalowej Woli w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Rajd 

rowerowy wschodnim szlakiem rowerowym Green Velo”. 

 

 Ad. 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w sprawie: 

a)  ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

w Technikum (technik drogownictwa).  

b) ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

w Liceum Ogólnokształcącym.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wnioski w sprawie wyrażenia zgody 

na ustalenie po 10 godz./tyg. dla każdej z dwóch grup ćwiczeniowych w oddziale sportowym 

w Liceum Ogólnokształcącym w klasie o edukacji wojskowej oraz o wyrażenie zgody na 

ustalenie po 10 godz./tyg. dla każdej z dwóch grup ćwiczeniowych w oddziale sportowym 

w Technikum kształcącym w zawodzie technik drogownictwa. Radny Alfred Rzegocki zwrócił 

się z pytaniem do Naczelnik Wydziału Edukacji o to, jaki będzie koszt organizacji w/w zajęć? 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik odpowiedziała, że środki na pokrycie kosztów 

funkcjonowania oddziału sportowego zostaną zagwarantowane od 1 stycznia 2017 roku 

w ramach podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego, z uwzględnieniem dodatkowej wagi P17 = 0,20 (dla uczniów oddziałów 

sportowych) a koszt organizacji szkolenia sportowego w oddziale sportowym Technikum 

(technik drogownictwa) w okresie od września do grudnia 2016 r. wyniesie 10 821,00 zł. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik dodała, że środki te nie zostały zarezerwowane 

w planie finansowym szkoły na 2016 r., ale ponieważ ten oddział sportowy to kontynuacja 

funkcjonowania oddziałów sportowych w Technikum, a subwencja przekazywana jest na cały 

rok budżetowy, zatem po „odejściu” klasy IV zostaną środki, które powinny być przeznaczone 

na działalność „nowego” oddziału sportowego. Natomiast koszt organizacji szkolenia 

sportowego w oddziale sportowym w Liceum Ogólnokształcącym o edukacji wojskowej 

w okresie od września do grudnia 2016 r. wyniesie 13 285,00 zł. Starosta Janusz Zarzeczny 



 
 

zapytał czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie w drodze, którego za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosków głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

nie było.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w sprawie: 

a)  ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym 

w Technikum (technik drogownictwa) – przyznano 10 godzin  

b) ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym w Liceum 

Ogólnokształcącym – przyznano 10 godzin. 

 

Ad. 8. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła 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 jednogłośnie zatwierdził bilans z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego.  

 

Ad. 9. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła 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 82/440/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 

Ad. 10. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 



 
 

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

wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie 

w drodze, którego za pozytywnym wnioskiem głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących nie było.  

  Zarząd Powiatu przyjął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały Rady 

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

powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII 

Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - 

projekty pozakonkursowe PUP. 

 

 Ad. 11. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 marca oraz 14 marca 

2016 roku. 

Starosta Janusz Zarzeczny 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 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokoły zostały przyjęte. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 82. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


