
Sprawozdanie z posiedzeń Komisji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 
pozarządowymi za rok 2017 
 
 
 
 W posiedzeniu Komisji które  odbyło się 24 stycznia 2017w Starostwie Powiatowym 
wzięło  udział 9 radnych, 7 radnych było nieobecnych. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca 
przewodniczyła Komisji Grażyna Janik. Po stwierdzeniu prawomocności, obrad przyjęto jego 
porządek, co do którego radni nie zgłaszali uwag. Następnie podsumowano roczną pracę Komisji. 
Z jego projektem Radni mogli zapoznać się wcześniej, gdyż został im przesłany na skrzynki e-mail. 
Sprawozdanie zostało przyjęte. W kolejności przystąpiono do opiniowania materiałów na sesję 
Rady Powiatu jak: Informacja o realizacji zadania z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej w powiecie Stalowowolskim za 2016 r. Nie zgłaszano uwag. Za przyjęciem informacji 
głosowało 9 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie zagłosował przeciw.  
Kolejnym materiałem było sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych. 
Sprawozdanie omówiła Skarbnik Powiatu Pani Elżbieta Kulpa. Do sprawozdania nie zgłaszano 
uwag i zostało przyjęte.  
Kolejnym projektem był projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 
bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomością poło zoną w Stalowej woli przy ul. R. Dmowskiego 8. Projekt uchwały 
omówiła  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Stalowej Woli Pani Z. Nędzyńska.  
Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu dotyczą cego 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. 
Jozefa Gawła w Stalowej woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością poło on w Stalowej Woli 
przy ul. R. Dmowskiego 2a. Projekt omówiła Naczelnik Inwestycji i Mienia Powiatu Pani Alicja 
Mach. Nie zgłoszono uwag i sprawozdanie zostało przyjęte.  
 Kolejny projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczył zatwierdzenia 
realizacji projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
stalowowolskim; projekt jest współfinansowany ze Śródków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja ,Rozwój-  projekt 
uchwały omówiła  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Stalowej Woli Pani Z. Nędzyńska. 
Członkowie komisji nie zgłaszali pytań i uwag sprawozdanie  przyjęto.  
 Następnie rozpatrzono projekt uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 
zatwierdzenia realizacji projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.  
Pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim. Projekt został omówiony przez Panią Z. 
Nędzyńską, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Nie zgłoszono uwag do projektu i został 
przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie zostało przyjęte.  
 Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego, który 
omówiła Pani Elżbieta Kulpa skarbnik Powiatu. Nie zgłoszono uwag ani wniosków i sprawozdanie 
zostało przyjęte.  
 Następnie przyjęto protokół z poprzedniej Komisji.  
Nie zgłoszono wolnych wniosków. Na tym obrazy zakończono.  
 09 lutego 2017 r. odbyło  się kolejne posiedzenie Komisji, w którym udział wzięło 11 
radnych. Został przedstawiony porządek obrad, który przegłosowano  i na podstawie listy 
obecności stwierdzając tym samym prawomocność obrad.  
 Kolejno przystąpiono do opiniowania materiałów na Sesję Rady Powiatu. Uchwałę  Nr 
XXVI/ 178/2017 Rady Powiaty Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji 
z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „”Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez 
rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami 
inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli”” i zabezpieczenia środków na 
realizację projekt. Uchwała została omówiona przez Naczelnik Wydziału Inwestycji Imienia 



Powiatu Pani Alicja  wychowankówMach. Nie zgłoszono w tej sprawie uwag i wniosków. Podczas 
głosowania  wyrażono pozytywną opinię do uchwały.  
 Kolejną opinię wyrażono do Uchwały Nr XXVI/176/2017 r. .w sprawie zmian w budżecie.  
Została omówiona przez Skarbnik Powiatu Panią Elżbietę Kulpę. Pan M. Kopera pytał, czy 
zmniejszenie środków subwencji ogólnej wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano w 
arkuszach organizacyjnych. Innych pytań nie zadawano. Wyrażono opinię pozytywną do uchwały.  
 Następna opinia dotyczyła Uchwały nr XXVI/177/217 Rady Powiatu Stalowowolskiego w 
sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego  ustawą – Praw oświatowe oraz ustalenie sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego.  Uchwała została 
omówiona przez Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Panią Bożenę Karlik. Odnosząc się do pytania 
Pana radnego Marka Kopery, który zwrócił uwagę naboru do trzyletniej szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy, to czy można ją utrzymać, jeśli w trzyletnim cyklu nie powstał żaden 
oddział. Pani Naczelnik  odpowiedziała twierdząco, podkreślając, że w każdej chwili  mogą 
pojawić się uczniowie. W ciągu czterech lat nie było zainteresowania tym typem szkoły, jest on 
natomiast w strukturze sieci szkół. Opinia do uchwały była pozytywna.  
Na kolejnym posiedzeniu Komisja obradowała 23 lutego 2017 roku w Domu Dziecka pn. Ochronka 
w Stalowej Woli. Udział w Komisji wzięło 11 radnych. Przewodniczyła Grażyna Janik. Po 
rozpoczęciu i stwierdzeni prawomocności obrad, przyjęto jego porządek. Następnie zapoznano 
się z informacją o działalności Domu Dziecka, którą w zastępstwie nieobecnej Pani Dyrektor 
przedstawiła Pani Danuta Bara. Radni do przedstawionej informacji zadawali pytania. I tak Pan 
M. Bańka pytał o sytuację zdrowotną wychowanków. W odpowiedzi Pan D. Bara stwierdziła, że 
SA dzieci, które wymagają wszechstronnej opieki medycznej – np. opieką sanatorium a, opiek a 
specjalistów. Radnego W. Plennikowskiego interesowało ilu jest wychowanków z  Gminy 
Zaklików( 1 jedno dziecko). Radny D. Bańka pytał o sytuację młodzieży, która uzyskuje 
pełnoletniość. Okazuje się, że pobyt w Domach Dziecka został przedłużony do 25 roku życia w 
przypadku dalszego kształcenia się wychowanka. Są więc studenci, którzy uczą się a także sobie 
dorabiają. . Pana Radnego W. Plennikowskiego interesowało ile mieszkań zostało przeznaczonych 
dla wychowanków. Okazało się, że jedna osoba otrzymała mieszkanie. Większość wychowanków, 
która opuściła Dom Dziecka otrzymała mieszkanie.  
W kolejności przyjęto protokół z poprzedniej Komisji. Nie było uwag czy wolnych wniosków.  
            Następne posiedzenie Komisji miało miejsce 27 marca 2017 r. w  Starostwie Powiatowym. 
W momencie rozpoczęcia Komisji obecnych było 0 radnych a w trakcje jej trwania dołączyło  
radnych.  Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Bańka, który przedstawił porządek obrad. Po czym 
przegłosowane jego przyjęcie. Radni nie zgłaszali uwag do porządku posiedzenia i został on 
przyjęty jednogłośnie. Po tym przystąpiono do realizacji porządku obrad. Działania promocyjne 
szkół i placów na rzecz pozyskiwania uczniów przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji Pani 
Bożena Karlik. Oprócz działań promocyjnych Naczelnik omówiła  stan przygotowań do reformy. 
Wiceprzewodniczący Komisji D. Banka zapytał czy w pięcioletnim technikum i czteroletnim liceum 
pozostanie próg 30% przy zdawaniu egzaminu maturalnego. Odpowiedź była twierdząco – w tej 
mierze nic się nie zmieniło. Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.  
         Następnie przystąpiono do opiniowania materiałów na Sesję Rady Powiatu.  
Komisja zapoznała się z Oceną stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Stalowowolskim, 
zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego stawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 
specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego na okres od  września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019r. Nie zgłaszano więcej uwag i wniosków. Zarządzono głosowanie Nd opinią do 
projektu uchwały. Pozytywną opinię wyraziło 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu.  
Rozpatrzono projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyznawania dla 
uczniów stypendiów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące 
osiągnięcia. Uchwałę omówił Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Bożena Karli. Nie zgłaszani pytań, 
uwag i wniosków. Projekt uchwały zyska pozytywną opinię radnych.  



Kolejno rozpatrywano projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia 
do Wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego na 
przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr Gościeradów- Zdziechowice. Uchwałę omówiła 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu A. Mach. Wobec braku pytań i uwag 
Przewodniczący Komisji Pan M. Bańka zarządził głosowanie. Za przyjęciem Uchwały głosowało 
12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.  
            Pozytywnie rozpatrzono projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 
przystąpienia do wspólnej realizacji z  Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego na 
przebudowie drogi powiatowej nr  1004 Zaklików-Borów. Projekt  Uchwały  omówiła Naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Pani A. Mach. Radny Robert Fila pytał, czy Nadleśnictwo 
Gościeradów przystąpi do remontu swojego drogi. Pani A. Mach odpowiedziała, że Nadleśnictwo 
Gościeradów ma w planach nawiązania kontaktu z Powiatem Kraśnickim w sprawie remontu tej 
drogi. Radny Fila zwrócił uwagi, że odcinek drogi podlegający Powiatowi Kraśnickiemu jest 
dłuższy niż odcinek drogi podlegający Powiatowi Stalowowolskiemu. Starosta Stalowowolski Pan 
Janusz Zarzeczny poinformował radnych, że Starosta Kraśnicki zapewnił go o planach remontu 
swojego odcinka drogi biegnącej przez Powiat Kraśnicki.  
 Więcej uwag nie zgłoszono. Zarządzono głosowanie. Głosów za pozytywną opinią było 12. 
Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.  
 Kolejnym , rozpatrywanym projektem uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczył 
przystąpienia do wspólnej realizacji Nadleśnictwem Nowa Dęba zadania polegającego na 
przebudowie drogi powiatowej nr 1030 R Grębów – Stany. Pan Radny Robert Fila pytał o udział 
Powiatu Tarnobrzeskiego  
 w inwestycji – realizacji zadania. Starosta Stalowowolski Pan Janusz Zarzeczny oraz Pani 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu zapewnili o chęci remontu swojego odcinka tej 
drogi przez Powiat Tarnobrzeski oraz chęci Nadleśnictwa Nowa Dęba w partycypowaniu w 
kosztach inwestycji. Radny Robert Fila zauważył, że remont tej drogi w znaczący sposób skróci 
czas dojazdu do Tarnobrzega. Zgodził z tym zdaniem Pan starosta Janusz Zarzeczny i stwierdził 
duże zainteresowanie tą inwestycją Nadleśnictwa Nowa Dęba. Nie zgłaszano więcej uwag i pytań. 
Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad opinią do projektu. Za pozytywna opinia było 12 
radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.  
 Kolejny projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczył wyrażenia zgody na 
zbycie zestawu do endoskopii przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. 
Radny Robert Fila zapytał o sprawność zestawu oraz czy w szpitalu powiatowym dalej będzie się 
wykonywać zabiegi medyczne korzystając z podobnego sprzętu. W odpowiedzi z-ca Dyrektora  A. 
Komsa  stwierdził, że zestaw do endoskopii zakupiono w celu użytkowania przez dwóch nie 
pracujących już w szpitalu powiatowym lekarzy, oraz   że tego rodzaju sprzęt jest 
wykorzystywany do wysoko specjalistycznych zabiegów przeprowadzanych w specjalistycznych 
klinikach. Radny Wojciech Korkowski pytał, czy zbywany sprzęt jest sprzętem diagnostycznym 
czy zabiegowym oraz czy szpitalu powiatowym dalej b Edzie przeprowadzany zabieg 
laparoskopii. W odpowiedzi z-ca Dyrektora stwierdził,  że jest to sprzęt zabiegowy i zapewnił, że 
w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej woli dalej będzie przeprowadzana 
laparoskopia przy użyciu innego sprzętu. To było ostatnie pytanie.  
Zarządzono głosowanie nad opinii a do uchwały. Głosów za pozytywną było 11, jeden głos 
wstrzymujący.  
 W kolejności rozpatrywano projekty Uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego:  
1. W sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2018. Projekt Uchwały omówił Starosta Stalowowolski. 
Nie zgłaszano uwag. Projekt Uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
2. Rozpatrzenie projektu uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych 
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb i zakres 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Nie zgłaszano uwag do uchwały.. 
Pozytywną opinię wyraziło 12 radnych 



3. Rozpatrzenie  projektu uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielania pomocy 
finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. Pozytywną opinię 
wyraziło 12 radnych.  
4. Rozpatrzenie projektu uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w 
sprawie udzielania pomocy finansowej dla innych jednostek Samorządu terytorialnego. Uchwałę 
omówił Starosta Stalowowolski  J. Zarzeczny. Nie zgłaszano pytań i wniosków. Uchwałę 
zaopiniowano pozytywnie.  
5.  Rozpatrzenie projektu uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 
na rok 2017r. Uchwałę omówił Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny. Uchwałę zaopiniowano 
pozytywnie. Jeden głos wstrzymujący.  
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. Projekt 
uchwały omówił Starosta Stalowowolski J. Zarzeczny. Uchwała otrzymała pozytywną opinię.  
Kolejno przyjęto protokół z poprzedniej Komisji.  
Nie zgłoszono wolnych wniosków. 
 
 
 25 kwietnia 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych odbyło się 
posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Przewodniczyła Komisji Grażyna Janik. W momencie rozpoczęcia obrad obecnych było 14 
radnych. 
W trakcie trwania obrad Komisji salę obrad opuściło 4 radnych.  
Przedstawiony został porządek obrad, który został przyjęty. Na podstawie listy obecności uznano 
obrady za prawomocne. Lista obecności została dołączona do protokołu.  
 Został odczytany porządek obrad. Przewodnicząca zaproponowała przesunięcie punktów 
Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017r. oraz rozpatrzenie 
projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Stalowowolskiego, na początek posiedzenia Komisji. Nie zgłoszono uwag w 
tej sprawie. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 4 radnych było za, nikt przeciw, nikt się nie 
wstrzymał.  
 
Projekt Uchwały omówiła Pani E. Kulpa skarbnik Powiatu. Radny Z. Cholewiński pytał o opinię 
Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przedstawionej na 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o niemożności podpisania umowy z 
wykonawcą, jeśli kwota dotacji zapisana w uchwale Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 na zadanie pn. Przebudowa szpitalnego 
oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli będzie 
wynosić 6 000 000 zł, a nie pełną kwotę dotacji przewidzianą na to zadanie. Pani Skarbnik 
odpowiedziała, że dodatkowe  dofinansowanie tego zadania w 2018 r. w wysokości2 0000 000 zł, 
zostanie ujęte w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Stalowowolskiego i na podstawie tych dwóch uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego, SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny będzie mógł zawrzeć umowy związane z realizacją zadania. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
     Kolejno rozpatrzono Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego. Opinia radnych Komisji  
pozytywna.  
     Następnie Radni zapoznali się z pracą i funkcjonowaniem Zespołu Placówek Oświatowo – 
Wychowawczych. Informacje przybliżyła  Dyrektor placówki Pani Teresa Polowska.  
     Radny Stanisław Anioł pytał o kosz wyżywienia sportowców zamieszkujących w placówce a 
Radny M. Kopera o możliwość przeznaczenia środków pieniężnych na wybudowanie boiska 
sportowego przy placówce. Do pytania odniósł się Pan Starosta Janusz Zarzeczny, który 
powiedział, ze jest planowane złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na wiosnę 
tego roku w tej sprawie.  



      Następnie przystąpiono do opiniowania pozostałych materiałów na Sesję   Rady Powiatu. I tak 
Komisja zapoznała się z Analizą sytuacji na ryku pracy w Powiecie Stalowowolskim, który 
omówiła Dyrektor UP Z. Nędzyńska.  
   Sprawozdanie z działalności PCPR w Stalowej Woli przedstawił Dyrektor T. Brymora. 
      I kolejno rozpatrywano projekty uchwał w sprawie:  
-  przystąpienia do projektu   Wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych oraz 
eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i 
przyrodniczych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 . Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Bożena Karlik. 
Uwag nie zgłaszano. Projekt uzyska pozytywna opinie Komisji. 
           Kolejne dwa projekty uchwał dotyczyły wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia  umowy wynajmu lokalu biurowego znajdującego 
się w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej   
Przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia zakończono posiedzenie Komisji.  
       W posiedzenie Komisji 24 maja 2017 r. uczestniczyło 12 radnych. Na podstawie listy 
obecności stwierdzono prawomocność Obrad i przyjęto jego porządek. Następnie Rani zapoznali 
się z informacją dotyczącą arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018. 
Omówiła informację Naczelni Wydziału Edukacji Pani Bożena Karlik. Szczególnie niepokojąca jest 
sytuacja w ZS Nr 1, gdzie nauczyciele zrzeszeni są w związkach zawodowych, w tym 34 nauczycieli 
jest chronionych.  
Radny R. Andres zwrócił uwagę, że patrząc na arkusz organizacyjny 12 godzin jest 
przepracowanych przez nauczycieli a 6 godzin dopłaca Powiat Stalowowolski., dodając, że arkusz 
organizacyjny szkoły jest przekłamany. Radny M. Kopera powiedział, ze program, który jest użyty 
do planowania arkusza wyznacza finanse i wątpi, aby finanse w ZS Nr 1były skalkulowane dobrze, 
przy takim sposobie planowania. Radny M. Kopera zapytał P. Naczelnik, czy ten problem dotyczy 
tylko ZSN1, czy też innych szkół. Okazuje się się, że tylko tej szkoły. 
Posiedzenie Komisji zakończyło się przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
       Posiedzenie Komisji w dniu 7 czerwca 2017 r. odbyło się w Bojanowie. Obecnych było 8 
radnych.  
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad i przedstawiony został porządek 
posiedzenia Komisji.  
        Zofia Kruk przedstawiła informacje na temat działalności11 organizacji pozarządowych i 
działalności sportowej na terenie Gminy Bojanów. Pani E. Kulpa zapytała na temat działalności 
grup tanecznych prowadzonych przez Panią Wołoszyn. Dyrektor M. Hałka odpowiedział. Że dalej 
istnieją grupy taneczne n terenie gminy w Przyszowie, Stanach i w Bojanowie. Oprócz tego 
Ośrodek Kultury w Bojanowie zajęć muzycznych w postaci nauki gry na gitarze klasycznej i 
elektrycznej, klawiszach oraz trąbce. Dzieci w trakcie nauki korzystają z instrumentów ośrodka a 
w domu ćwiczą na własnych instrumentach. W ośrodku i jego filiach zatrudnionych jest 9 osób a  
w każdej miejscowości jest świetlica 9znajdują się one w budynkach dawnych szkół 
podstawowych.  
          Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła informację o naborze do szkół 
ponadgimnazjalnych. Radny D. Bańka zapytał czy możliwe jest sprawdzeni, czy dana szkoła jest 
dla ucznia szkołą pierwszego wyboru. Pani naczelnik odpowiedziała przecząco, gdyż Powiat 
Niżański nie prowadzi elektronicznego naboru do szkół.  
Komisja przyjęła informację o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych.   
          Następnie Radni przystąpili do zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu 
Stalowowolskiego za rok 2016  pozytywnie.  
         W kolejności opiniowano materiały na Sesję Rady Powiatu: Komisja zapoznała się z realizacją 
opieki medycznej oraz stanem rozpoczętych inwestycji (potrzeby i niezbędne środki) w jednostka 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski.  
          Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu  
Stalowowolskiego omówiła Pani Skarbnik E. Kulpa. Uwag nie zgłaszano.Za głosowało 8 radnych. 
Przeciw 0 



            Rozpatrzono projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i Placówek prowadzonych przez Powiat 
Stalowowolski  ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i 
opiekuńcze. Uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Bożena Karlik. Nie wniesiono 
uwag. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie.  
              Rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej Uchwałę XLVIII/3227/10 Rady Powiatu 
Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora 
lub inne stanowisko kierownicze. Projekt omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji. Nie zgłaszano 
uwag. Uchwała zaopiniowana pozytywnie.  
              Przyjęcie protokołu z ostatniej Komisji zakończyło obrady.  
         Kolejne posiedzenie Komisja odbyła 20 września 2017 roku w Centrum Edukacji Zawodowej 
w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.  
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (8 radnych obecnych) Przedstawiony został porządek 
obrad. Nie zgłoszono uwag.  
            Informację o pracy i funkcjonowaniu Centrum Edukacji Zawodowej przedstawił jego 
Dyrektor Piotr Żyjewski. Komisja informacje przyjęła.  
             Główny Specjalista ds. oświaty w Wydziale Edukacji Ewa Szewczyk przedstawiła analizę 
osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Radny M. Kopera zwrócił 
uwagę, ze przy analizie wyników maturalnych nie należy zapominać o potencjale uczniów 
przychodzących do poszczególnych szkół.  
Komisja zapoznała się z z analizą osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach 
ponadgimnazjalnych – wyniki matur i egzaminów zawodowych.  
           Informację o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 przekazała 
Pani E. Szewczyk. Na pytanie Radnego M. Kopery o informacje o średnią ucznia przy naborze do 
szkół ponadgimnazjalnych stwierdziła,  że przygotuje takie dane, podobnie jak informację o ilości 
uczniów z terenu Gminy Stalowa Wola, którzy poszli do szkół ponadgimnazjalnych w innych 
miejscowościach. 
            Następnie Radni przystąpili do opiniowania materiałów na sesję Rady Powiatu. Przyjęto 
sprawozdanie z realizacji program Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
w Powiecie Stalowowolskim. W wyniku realizacji programu powstało 160 miejsc pracy.  
Informację o przebiegu wykonania budżetu przedstawiła Pani E. Kulpa Skarbnik Powiatu. Radny 
M. Kopera pytał o wpływ znacznego zmniejszenia subwencji oświatowej na budżet Powiatu 
Stalowowolskiego Skarbnik Powiatu stwierdziła, ze spora część tego zmniejszenia zostanie 
zbilansowana przez zmniejszenie planu dotacji dla szkół niepublicznych. Skarbnik Powiatu 
zauważyła także, że nastąpił znaczny spadek zadań rzeczowych związanych z mniejszą liczbą 
uczniów.  
Komisja zapoznała się również z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Stalowowolskiego za I półrocze 2017 r. .  
Przedstawiono informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze20117 r.  
             W kolejności rozpatrywano projekty uchwał:  
1.  W sprawie nabycia na rzecz Powiatu Stalowowolskiego nieruchomości gruntowej,  oznaczonej 
jako działka o nr Ew. 220/3, obręb 10 Wólka Turebska, jednostka ewidencyjna 181806 -2  
Zaleszany.  
2. Wynajęcie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 
ewidencyjnym 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, wpisanej do księgi 
wieczystejTB1/00045149/3 przy ulicy Okulickiego 12, Stanowiącej własność Powiatu 
Stalowowolskiego.  
3. Przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. Mobilny uczeń dziś  to 
fachowiec jutro”.  
4. Uchwała do realizacji projektu pn . „Praktyki zawodowe lepszy start w życiu zawodowym….. ” .  



5. W sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego pn. „ mode LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy 
i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedze, Edukacja, Rozwój ( PO WER) 
6. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 
Specjalnej im Ks. Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w 
Stalowej Woli.  
7. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 
Specjalnej im Ks. Jana Twardowskiego w Przysposabiającej do Pracy Specjalnej im Ks. Jana 
Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 
8. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.  
9. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  im Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.  
10. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  im Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.  
11. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 
12. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
Specjalnej im Księdza Jana Twardowskiego w Stalowej Woli w Zespole Szkól Specjalnych w 
Stalowej Woli.  
13. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły Policealnej Nr 1w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Tadeusz Kościuszki w Stalowej Woli.  
14. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.  
15. W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.  
 
Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej Komisji zakończyło pracę Komisji.  
 
         25 października 2017 r. Komisja obradowała w Gminnym Centrum Kultury w Radomyślu n/S 
z siedzibą w Chwałowicach.  
Udział w Komisji wzięło 4 radnych. Nieobecni byli : R. Andres S. Anioł, R. Fila, A. Gargaś, G. Janik, 
M. Kopera, W. Korkowski, M. Tyza, M. Ujda, J. Wieprzęć, J. Zarzeczny. Radni zapoznali się z pracą i 
funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu n/Sanem.  
Prezentację multimedialną oraz informację o pracy i funkcjonowaniu  Gminnego Centrum Kultury 
w Radomyślu  nad Sanem przygotowała Pani Dyrektor Teresa Lachowska. GCK w Radomyślu ma 
bogata ofertę dla mieszkańców Gminy. Dysponuje 5 filiami bibliotek w: Antoniowie, Woli 
Rzeczyckiej i Rzeczycy Długiej. Radna Leokadia Gugała poinformowała, że w bibliotece i filiach 
zostało zarejestrowanych 1235 czytelników na koniec 2016 roku oraz dzięki umożliwienia 
korzystania  czytelnikom z Internetu. Wtedy wzrosło znaczenie biblioteki, jako instytucji 
pomagającej ludziom w wyszukiwaniu informacji. Biblioteka od początku 2017 roku zakupiła 414 
woluminów a w ramach Narodowego planu rozwoju czytelnictwa, Biblioteka otrzymała dotację 
celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 5400 zł na zakup nowości 
wydawniczych. Biblioteki posiadają książki: Duże Litery”, regionalne, metodyczne zakupione ze 
środków powiatowych przez  Miejską Bibliotekę Publiczną  w Stalowej Woli. Radna dodała 
również, że na wszelkie inicjatywy, czy też wynikające z kalendarz imprez lub rocznic 
państwowych , Wójt wspiera każdą z tych  inicjatyw.  
 Pani Dyrektor T. Lachowska mówiła też o wspieraniu merytorycznym twórców 
ludowych., zespoły, grupy artystyczne oraz promuje gminę poza jej granicami. Biblioteka Gminna 
kontynuuje akcję „Narodowe czytanie”. Organizowane są konkursy na pisanie wierszy np. 
Konkurs pt. „postacie z bajek” dofinansowany przez Powiat Stalowowolski. Brało w nim udział 23 
uczestników. Organizowany jest również  „Konkurs Recytatorski rok rzeki Wisły”, w którym brało 
udział 55 osób., dla których zostały zakupione nagrody.  



 Na pytanie iloma książkami dysponują Biblioteki Publiczne w Gminie L. Gugała 
odpowiedziała, ze na koniec czerwca 2017 r. jest 38727 woluminów w tym: literatura piękna dla 
dorosłych 15125 woluminów; literatura piękna dla dzieci Hutnicze14662 woluminów oraz inna 
8940 woluminów. Centrum zatrudnia 4 osoby oraz sprzątaczki, konserwatora.  
Na pytanie jak w bibliotece przyjęły się audio buki – odpowiedz brzmi  średnio. Większym 
powodzeniem cieszą się książki „Duże litery”.  
Przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia zakończono spotkanie.  
 Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się 22 listopada 2017 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15. Posiedzenie rozpoczęto od 
stwierdzenia prawomocności obrad w oparciu o listę obecności.  
Informację o pracy i funkcjonowaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1przedstawiła 
Dyrektor szkoły A. Krzek.. Prezentacji analizy wyników maturalnych dokonała I. Czopor. 
Od nowego roku szkolnego utworzona  została  klasa o profilu technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym. Padło więc pytanie skąd szkoła pozyskała kadrę. Pani wicedyrektor I. Czopor 
odpowiedziała, że szkoła podpisała porozumienie z PKP, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na 
pracowników w tym zawodzie a najlepszą zachętą dla najlepszych uczniów są przygotowane 
stypendia, które będą wypłacane po ukończeniu pierwszej klasy.  
 Następnie przedstawiono Plan Pracy Komisji na 2018 rok. Plan przyjęto bez zastrzeżeń.  
 Kolejno przystąpiono do zaopiniowania uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego 
na 2018 r. Projekt omówiła Pani Skarbnik E. Kulpa. Następnie odbyła się dyskusja..Powiatu 
Stalowowolskiego.  
 Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.   
Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu przegłosowano pozytywnie.  
Przyjęciem protokołów z poprzednich obrad Komisji zakończono obrady.  
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