
OZK.0002.5.1.2017.ML 

Protokół Nr XXVIII/2017 z XXVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Początek posiedzenia o godz. 15:00, zakończenie o godzinie 16:20 

W Sesji uczestniczyło 22 Radnych. W momencie rozpoczęcia obrad na sali obecnych było 19 

radnych. Nieobecni byli: Zygmunt Cholewiński, Waldemar Plennikowski, Alfred Rzegocki oraz 

Edward Sulich. 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. 

Posiedzenie protokołowała Marta Lebioda. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie stalowowolskim. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za 

rok 2016 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną zasobów 

pomocy społecznej w powiecie stalowowolskim. 

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie stalowowolskim na lata 

2016-2020. 

8.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2016. 

9. Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury, promocji oraz kultury fizycznej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia do projektu pn. „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. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

pomieszczenia ( punktu kasowego) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 

Podleśnej 15 w Stalowej Woli. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ( przedłużenia) 



umowy najmu lokalu biurowego znajdującego się w budynku pomocniczym Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie na 2017 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli w związku ze 

skargą Pana Kamila Korzeniec na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Stalowej Woli. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego 

Robertem Filą. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres otworzył obrady formułą: „Otwieram 

XXVIII Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych 

radnych, przedstawicieli starostwa, zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych 

mediów – prasy, radia, telewizji miejskiej. Przewodniczący Rady na podstawie listy 

obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. Listę obecności dołączono do 

protokołu. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 20 kwietnia Zarząd Powiatu zwrócił się  

z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

Poprosił Panią Skarbnik o uzasadnienie wprowadzenia uchwały. Pani Skarbnik Elżbieta 

Kulpa omówiła uzasadnienie wprowadzenia uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres poinformował, 

także o wprowadzeniu do porządku obrad Sesji punktu  : 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli w związku ze 



skargą Pana Kamila Korzeniec na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Stalowej Woli. 

Poprosił Panią Sekretarz Powiatu Helenę Krasoń o uzasadnienie wprowadzenia uchwały. 

Pani Sekretarz odczytała uzasadnienie wprowadzenia uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres zawnioskował 

o zmianę porządku obrad w zakresie objętym treścią wymienionych uchwał i zarządził 

głosowanie. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2030 było 19 radnych, przeciw - 0, 

wstrzymujących się  -0. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Stalowowolskiego doraźnej kontroli w związku ze skargą Pana Kamila Korzeniec na 

działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli było za 19 radnych, 

przeciw -0, wstrzymujących się -0. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił obowiązujący porządek obrad. W trakcie 

przedstawienia porządku obrad do grona obecnych na sali dołączył radny Waldemar 

Plennikowski. 

  

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że protokół z poprzedniej 

Sesji Rady Powiatu zostały radnym przekazany na skrzynki e-mail. Zapytał czy są wnioski, 

poprawki, uzupełnienia do protokołu Nr XXVII z dnia 29 marca 2017 roku. Wniosków, 

poprawek, uzupełnień nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem protokołu Nr XXVII z dnia 29 marca 2017 roku.  

Głosów „za” – 20, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Protokół Nr XXVII/2017 z dnia 29 marca 2017 roku został przyjęty. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny poinformował o rozpoczętych i planowanych 

inwestycjach Powiatu Stalowowolskiego oraz przedstawił prezentację multimedialną.     

Podczas prezentacji na salę obrad wszedł radny Edward Sulich. Po prezentacji głos zabrał 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, który powiedział, że angiograf to 



podstawa diagnozowania i ratowania zawałowców. Powiedział także, że taki nowoczesny 

sprzęt  redukuję dawkę niebezpiecznych promieni dla pacjenta i personelu oraz czas 

trwania takiego zabiegu. Podziękował Prezydentowi, Zarządowi Powiatu i Staroście za 

sfinalizowanie tego zakupu.  Radny Robert Fila powiedział, że bardzo się cieszy z planów 

związanych z rozwojem Szpitala Powiatowego oraz z zakupu nowoczesnego sprzętu 

i zapytał Pana Starostę jak w nowym projekcie w Sieci Szpitali i zmian, które były 

wprowadzane przez rząd  odnajduje się nasz Szpital Powiatowy , jaka jest procedura 

w finansowaniu Szpitala i czy Powiat jest w stanie zawalczyć o finasowanie tych procedur, 

które w koszyku powiatowym się nie znajdą? Dodał także, że  kilka z tych zapisów, które 

są proponowane budzi jego zaniepokojenie, ponieważ stawia to pod znakiem zapytania 

finasowanie tych procedur, chociażby przecenionych  procedurach Kardiologii 

Inwazyjnej, czy istnieje szansa na ich kontraktowanie? Starosta Janusz Zarzeczny 

odpowiedział, że Szpital Powiatowy jest na kontrakcie tymczasowym do końca czerwca 

lub z przedłużeniem do października. Powiadomił, że był na spotkaniu z Prezesem 

Narodowego Funduszu Zdrowia, który powiedział, że Szpitale Powiatowe mają otrzymać 

kontrakt najprawdopodobniej na poziomie roku 2015, ale jak nie ma tego potwierdzonego 

to nie można być pewnym. Starosta zaznaczył również, że w tej chwili kontrakt NFZ nie 

zabezpiecza wszystkich kosztów całkowitych i ma nadzieję, że od października to się 

zdecydowanie poprawi oraz poprosił o głos Pana Dyrektora Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego Edwarda Surmacza. Dyrektor Edward Surmacz powiedział, że 

w kwestii finansów szpitala to najgorszy rok od 5 lat. W I kwartale tego roku przychody są 

niekorzystne na poziomie ponad 700 tys. zł spadku a następnie nastąpił wzrost kosztów 

i aby utrzymać się na tym samym poziomie  należy wykonać więcej zabiegów. Narodowy 

Fundusz Zdrowia przecenia procedury na poszczególnych Oddziałach, gdzie 

dofinansowanie miało być wyższe a w rzeczywistości było niższe. Dodał, że najważniejsze 

w tym momencie jest utrzymanie płynności finansowej do końca 3 kwartałów tego roku. 

Pozostaje kwestia nadwykonań, gdzie  na Oddziałach Internistycznym i Dziecięcym 

w ramach limitu w zeszłym roku nadwykonań w I kwartale było na poziomie 1 mln 700 

tys. zł to w tym roku nie ingerowano w przyjęcia pacjentów i nadwykonania kształtują się 

w kwocie 2,5 mln zł i jest to wzrost o 800 tys. zł Dyrektor powiedział, że nie wie czy 

nadwykonania będą płacone w czerwcu czy w październiku lub  pozostaną jako 

zobowiązanie Skarbu Państwa, dodając, że zobowiązania Szpitala Powiatowego na dzień 

dzisiejszy to 2 mln 200 tys. zł. Radny Robert Fila zapytał Dyrektora czy jest szansa na 

utrzymanie kontraktów, które zostały mocno przecenione a są uznawane za 

wysokospecjalistyczne? Następnie powiedział, że są zapowiedziane duże zmiany więc 

projektując zadania Szpitala przy długotrwałym zadłużeniu i przy realizacji inwestycji 

trzeba będzie mocno zabiegać o te środki. Dodał, także, że Narodowy Fundusz Zdrowia 

jest płatnikiem, który ma coraz mniej pieniędzy w związku z tym trzeba wiedzieć ile 

Szpital Powiatowy będzie miał pieniędzy i jak będzie wyglądało jego finansowanie. 



Dyrektor Szpitala Edward Surmacz, powiedział, że nie zgadza się z radnym w pewnych 

kwestiach m.in. Oddziały ryczałtowe to: Internistyczny, Dermatologiczny, Neurologiczny, 

Nefrologia – dializy w konkursach Oddziały: Laryngologiczny, Okulistyczny a pozostałe 

Poradnie w jednym kompleksie finansowym z Oddziałami Szpitalnymi. Dodał również,  

żeby utrzymać ten poziom finansowania na którym jest Szpital należy wykonać więcej 

procedur, chociaż rentowność procedur się pogarsza. Dyrektor Szpitala kończąc 

powiedział, że Szpital Powiatowy nie jest zadłużony, sytuacja finansowa jest pod kontrolą 

a jego wiedza nie jest szczegółowa, gdyż ma tylko informacje z projektu Podkarpackiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie ma jeszcze aktów wykonawczych. W trakcie 

dyskusji na salę obrad wszedł radny Zygmunt Cholewiński.  Innych pytań nie zgłoszono.  

 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 5 Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie stalowowolskim. (Pytań nie zgłoszono) 

Rada zapoznała się z analizą sytuacji na rynku pracy w powiecie stalowowolskim. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej 

Woli za rok 2016 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną 

zasobów pomocy społecznej w powiecie stalowowolskim.( Pytań nie zgłoszono) 

 Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2016 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy 

zastępczej oraz oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie stalowowolskim. 

 

Ad.7   Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie stalowowolskim 

na lata 2016-2020. ( Pytań nie zgłoszono) 

Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w powiecie stalowowolskim na lata 2016-2020. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie za rok 2016.( Pytań nie zgłoszono) 

 

 Rada zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016. 

 

 



Ad. 9  Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury, promocji oraz kultury fizycznej. 

 (Pytań nie zgłoszono) 

 Rada zapoznała się z informacją z zakresu kultury, promocji oraz kultury fizycznej. 

   

Ad. 10  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia do projektu pn.” 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.” 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

z autopoprawką omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są 

uwagi, propozycje zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. Przewodniczący 

zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały.  

Głosów „za” – 22, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia do projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych i przyrodniczych w ramach Regionalnych Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” została podjęta. 

  

Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu pomieszczenia (punktu kasowego) w budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej woli. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 

zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie za 

przyjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 22, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu pomieszczenia ( punktu kasowego) w budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli została podjęta. 

 

Ad.12 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

( przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego znajdującego się w budynku 

pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 



Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 

zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie za 

przyjęciem uchwały. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  

Głosów „za” – 21, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

(przedłużenia) umowy najmu lokalu biurowego znajdującego się w budynku 

pomocniczym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 została 

podjęta. 

 

Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

z autopoprawką omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są 

uwagi, propozycje zmian. Na tym dyskusję zakończono. Uwag i propozycji zmian nie 

zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały.  

Głosów „za” – 22 , „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXVIII/195/2017 w sprawie zmian w 

budżecie na 2017 rok została podjęta. 

 

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały  

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 

zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie za 

przyjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 22, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXVIII/196/2017 w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030 

została podjęta. 

 

Ad.15 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli 

w związku ze skargą Pana Kamila Korzeniec na działalność Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały  

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 



zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie za 

przyjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 21, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1. 

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXVIII/197/2017 w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli w związku 

ze skargą Pana Kamila Korzeniec na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Stalowej Woli została podjęta. 

 

Ad.16 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu 

Stalowowolskiego Robertem Filą. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres poinformował, że 

zostało wysłane zaproszenie  na Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego do Agencji 

Rozwoju Przemysłu S.A. W związku z nieobecnością przedstawiciela Agencji zostało 

skierowane pismo z wyjaśnieniami. Pismo dołączono do sprawy. 

Poprosił także  o wypowiedzenie się w sprawie rozwiązania stosunku pracy radnego 

Roberta Filę. Radny Robert Fila poprosił, o  wyłączenie go ze sprawy i opuścił salę obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres wyraził zgodę i poprosił o dyskusję w tej 

sprawie. Głos w dyskusji , jako pierwszy, zabrał radny Wojciech Korkowski, który 

powiedział, że Agencja Rozwoju Przemysłu  ma kilku ekspertów, nie tylko Roberta Filę. 

Podkreślił, że chciałby zadań kilka pytań radnemu Robertowi Filii w tej sprawie, m.in. czy 

ARP S.A zaproponowała mu obniżenie wynagrodzenia do poziomu wynagrodzeń innych 

ekspertów? Radny Wojciech Korkowski zauważył również, że skoro Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A ma wdrożyć Program Dobrowolnych Odejść, co oznaczałoby, że Radny 

Robert Fila może zrezygnować z pracy sam, dobrowolnie, to po co radni mają wyrażać 

zgodę na jego zwolnienie. Radny Wojciech Korkowski wobec zaistniałych niejasności 

zaproponował powołanie specjalnej komisji, która mogłaby zbadać sytuację i wyciągnąć 

odpowiednie wnioski co pozwoliłoby innym na podjęcie dobrej decyzji. Podkreślił, że 

każdy z członków Rady Powiatu może znaleźć się w takiej sytuacji jak radny Robert Fila 

i trzeba dobrze się nad tym zastanowić jak do tej sprawy podejść. Zaznaczył także, że 

pracodawca zawsze ma prawo zwolnić pracownika, nawet jeśli Rada nie udzieli takiej 

zgody ale oczywiście sprawa może trafić do sądu. Jako kolejna o głos poprosiła Radna 

Monika Ros, która podkreśliła, że nie przekonało jej uzasadnienie ARP S.A co do 

powodów zwolnienia radnego Roberta Fili. Dodała, że z zaskoczeniem czytała 

przedłożone pismo, bo z jednej strony pracodawca ma zamiar w trybie wypowiedzenia 

z przyczyn „ekonomicznych” rozwiązać z radnym stosunek pracy, a z drugiej planuje objąć 

Programem Dobrowolnych Odejść, gdzie tryb jest zupełnie inny i jest to już kwestia 

kompromisu między stronami stosunku pracy. Jednocześnie Radna Monika Ros 

podkreśliła, że Rada Powiatu powinna w sposób rzetelny sprawdzić wszystkie 



okoliczności tej sprawy. Po tej wypowiedzi radny Zygmunt Cholewiński, który z racji 

tego, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A jest również jego pracodawcą zapowiedział, że 

nie weźmie udziału w głosowaniu. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady 

Powiatu Ryszard Andres zapytał, czy zgłoszono wniosek o powołanie komisji w celu 

zbadania tej sprawy? Radny Wojciech Korkowski powiedział, że zgłasza taki wniosek.   

Przewodniczący zarządził głosowanie za przyjęciem wniosku. 

Głosów „za” – 2 , „przeciw” – 12, „wstrzymujących się” – 6. 

Wniosek o powołanie Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A dotyczącego wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego Robertem Filą został odrzucony. 

 

Radny Marek Kopera poprosił o dziesięciominutową przerwę. Po przerwie 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do projektu uchwały. Uwag 

i propozycji zmian nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie za przyjęciem 

uchwały. 

Głosów „za”-12, „przeciw” – 3, „wstrzymujących się” - 5. 

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXVIII/198/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu 

Stalowowolskiego Robertem Filą  została podjęta. 

 

Ad. 17 Interpelacje i zapytania radnych. 

 Zapytań i interpelacji nie zgłoszono. 

Ad. 18 Wolne wnioski informacje.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia 

majątkowe – dwa egzemplarze wraz z dwoma kopiami PIT. Zgodnie z art.25f. ust.1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym niezłożenie oświadczenia 

majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art.25c ust.5a  przez 

radnego powoduje wygaśniecie mandatu w trybie art. 383 ustawy, o której mowa 

w art.25b ust. 2.Wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 19 Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres zamknął obrady Sesji 

wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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