
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.52.2015.KS/9 

Protokół Nr 57/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 27 października 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1400, zakończenie o godz. 1420 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Alfred Rzegocki, 

Andrzej Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

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:  

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia; 

 

Porządek obrad:  

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do 

wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, 

Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 

m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 

400,00” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 57 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
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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. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa 

skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej 

w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi 

gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” i zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację projektu. 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Alicja Mach przedstawiła autopoprawki do uchwały 

Rady Powiatu. Zmiany dotyczą: 

1. Tytułu uchwały, który otrzymuje brzmienie: ,,W sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji 

z Gminą Stalowa Wola projektu pn. Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, 

Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z 

przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” 

i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

2. § 1, który otrzymuje brzmienie:  

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Stalowa Wola w sprawie wspólnej 

realizacji w roku 2016 projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, 

Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z 

przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 

400,00” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” 

3. Zmiany na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 171 000,00 zł, na rok, 2016 jako 

wsparcia finansowego udzielonego przez Powiat Stalowowolski.    

  W związku z powyższą autopoprawką Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował również 

autopoprawkę do wniosku Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2015 roku o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej, gdzie punkt 4 otrzymuje brzmienie: „Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa 

skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej 

Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej 

ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” i zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację projektu.”  
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  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do 

autopoprawek do projektu uchwały i wniosku o zwołanie sesji. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem autopoprawek głosowało 5 Członków Zarządu, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

   

  Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa 

skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli 

o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności 

nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

projektu oraz zmian do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej 27 października 2015 roku 

o godz. 15.30. 

 

Ad. 4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła autopoprawki do uchwały Rady Powiatu. 

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

autopoprawki. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

autopoprawki głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-

2023. 

 

Ad. 5.  Wolne wnioski. 

Brak.  

 

Ad. 6. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 57 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin   

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


