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OZK.0002.7.2.2015.MS/6 

 

Protokół Nr X/2015 z X Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 

dnia 24 listopada 2015 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15: 00, zakończenie o godzinie 17:20 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obrad obecnych było 20 radnych. Nieobecni byli radni: Robert 

Fila, Leokadia Gugała oraz Wojciech Korkowski. w trakcie omawiana punktu pn. „Informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015” salę obrad opuścił radny Marek Tyza. Od 

tego momentu w obradach udział brało 19 radnych. w trakcie omawiania uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do 

realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2016 roku” salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. Od tego momentu w obradach 

udział brało 18 radnych. Radny Alfred Rzegocki powrócił na salę obrad podczas omawiania kolejnego 

punktu porządku obrad tj. uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”. Od tego momentu w obradach 

udział brało 19 radnych. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu - Ryszard Andres. 

Posiedzenie protokołował Marcin Uszyński 

 

Porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska 

na obszarze województwa. 

6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie. 

7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o bezpieczeństwie epizootycznym w Powiecie. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
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oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Statutu 

Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na działce o nr ew. 804 obr. 3 Centrum – 

Stalowa Wola, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania 

z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2016 roku”. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 

2020-2023”. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program współpracy Powiatu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 r. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu 

Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023. 

19. Stanowisko Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia Rady Powiatu 

Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 32 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 

jest sprzeczny z przepisami Konstytucji. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zamknięcie obrad Sesji. 

 



Strona 3 z 13 
 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Ryszard Andres przywitał Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego, 

przedstawicieli lokalnych mediów – prasy, telewizji miejskiej oraz publiczność. Następnie 

działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), otworzył obrady X Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 

obrad. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że porządek obrad został doręczony Radnym wraz 

z materiałami na Sesję. Poinformował, że w dniu 18 listopada 2015 roku Zarząd Powiatu na 

podstawie §48 ust. 5 Statutu Powiatu Stalowowolskiego zwrócił się do niego z wnioskiem 

o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

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

3. Stanowisko Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia Rady 

Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że 

art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami Konstytucji. 

Poprosił o omówienie projektów uchwał. Projekty dotyczące zmian w budżecie powiatu 

Stalowowolskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa. Projekt stanowiska omówiła Sekretarz Powiatu Helena Krasoń. 

 

Przewodniczący Ryszard Andres zarządził głosowania. Za wprowadzeniem do porządku 

obrad punktu pod nazwą: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok” głosowało 20 radnych, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały 

został wprowadzony do porządku obrad, jako punkt 17. Pozostałe punkty ulegają przesunięciu 

o jeden więcej. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu pod nazwą: „Rozpatrzenie projektu uchwały 

Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015-2023” głosowało 20 radnych, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został 

wprowadzony do porządku obrad, jako punkt 18. Pozostałe punkty ulegają przesunięciu 

o jeden więcej. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu pod nazwą: „Stanowisko Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia Rady Powiatu Strzyżowskiego do 

Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 

2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jest 

sprzeczny z przepisami Konstytucji” głosowało 20 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku 

obrad, jako punkt 19. Pozostałe punkty ulegają przesunięciu o jeden więcej. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

Przewodniczący Ryszard Andres poinformował radnych, że projekty protokołów z VIII i IX 

Sesji zostały przekazane na skrzynki e-mail. Zapytał, czy radni mają jakieś wnioski, poprawki 

lub uzupełnienia do projektów protokołów? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący 

zarządził głosowania. Za przyjęciem protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu głosowało 

20 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że 

protokół został przyjęty. 

Za przyjęciem protokołu z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu głosowało 20 radnych, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że protokół został 

przyjęty. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do sprawozdania? Radny 

Marek Kopera zapytał, dlaczego odmówiono dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej 

przyznania dodatkowych godzin nauczania języka niemieckiego? Starosta Janusz Zarzeczny 

odpowiedział, że dyrektor poprosił o dodatkowe zajęcia słownictwa technicznego. Po 

rozmowie z dyrektorem postanowiono rozpatrzyć wniosek negatywnie. Lekcje będą 

prowadzone, ale środki na ten cel musi zapewnić dyrektor w ramach budżetu szkoły. Radny 

Marek Kopera poprosił, aby w przyszłości w sprawozdaniu dotyczącym wynajmu bądź 

użyczenia sali lub pomieszczenia podawać, dla jakiego podmiotu wyrażono zgodę. Na tym 

dyskusję zakończono. 

 

Ad. 5 Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze województwa. 

Przewodniczący Ryszard Andres poinformował, że informacja została dostarczona radnym 

z materiałami oraz omówiona podczas posiedzeń Komisji. Zapytał, czy Radni życzą sobie, aby 

omówić informację? Radni nie wyrazili takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

uwagi lub pytania odnośnie informacji? Radna Grażyna Janik wyjaśniła, że wielokrotnie 

interweniowała w sprawie zanieczyszczania powietrza przez przedsiębiorstwa ulokowane 
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przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli tj. stolarnię oraz zakład oczyszczania przewodów 

elektrycznych. Wyjaśniła, że stolarnia umiejscowiona jest w domu prywatnym, spalane tam są 

odpady poprodukcyjne. Wielokrotnie informowała o tym fakcie policję, która stwierdzała, że 

nic nie może w tym temacie zrobić, gdyż nie ma jak dokonać pomiarów. Zapytała, kto może 

przeprowadzić kontrole i stosowne pomiary. Dodała, że w upalne dni zanieczyszczenie 

powietrza w okolicach zakładów jest tak duże, że nie można przebywać na zewnątrz, a jest to 

osiedle domków jednorodzinnych. Kierownik tarnobrzeskiej Delegatury Wojewódzkiej 

Inspekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Pan Andrzej Adamski odpowiedział, że jest to 

sprawa Inspekcji Ochrony Środowiska. Wystarczy tę sprawę zgłosić, a inspekcja przeprowadzi 

stosowną kontrolę u przedsiębiorcy. Zaznaczył jednak, że jako urząd Inspekcja może 

prowadzić kontrole w trybie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, tj. 

musi wcześniej powiadomić przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Radna 

Grażyna Janik wyraziła wątpliwości, czy taka kontrola będzie skuteczna. Zapytała, czy jeśli 

ponownie dojdzie do spalania odpadów i wezwie policję, to może przekazać funkcjonariuszom 

informacje dotyczące możliwości kontrolnych Inspekcji? Pan Andrzej Adamski wyjaśnił, że 

tak. Dodał, że ewentualna notatka policyjna będzie dodatkowym dowodem w sprawie. Na tym 

dyskusję zakończono. Przewodniczący Ryszard Andres stwierdził, że Rada zapoznała się 

z informacją. 

 

Ad. 6 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 

w Powiecie. 

Przewodniczący Ryszard Andres poinformował, że informacja została dostarczona radnym 

z materiałami oraz omówiona podczas posiedzeń Komisji. Zapytał, czy Radni życzą sobie, aby 

omówić informację? Radni nie wyrazili takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

uwagi lub pytania odnośnie informacji? Radni nie zadawali pytań. Przewodniczący Ryszard 

Andres stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją. 

 

Ad. 7 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o bezpieczeństwie epizootycznym 

w Powiecie. 

Przewodniczący Ryszard Andres poinformował, że informacja została dostarczona radnym 

z materiałami oraz omówiona podczas posiedzeń Komisji. Zapytał, czy Radni życzą sobie, aby 

omówić informację? Radni nie wyrazili takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

uwagi lub pytania odnośnie informacji? Radni nie zadawali pytań. Przewodniczący Ryszard 

Andres stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją. 
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Ad. 8 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 

Salę obrad opuścił radny Marek Tyza. Od tego momentu w obradach Sesji udział brało 19 

radnych. 

 

Przewodniczący Ryszard Andres poinformował, że informacja została dostarczona radnym 

z materiałami oraz omówiona podczas posiedzeń Komisji. Naczelnik Wydziału Edukacji 

Bożena Karlik uzupełniła informację. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub 

pytania odnośnie informacji? Radni nie zadawali pytań. Przewodniczący Ryszard Andres 

stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją. 

 

Ad. 9 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającego uchwałę 

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 

kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów pracy. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Zapytał, czy radni życzą sobie, aby omówić projekt? Radni nie wyrazili 

takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie 

projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru pod nr X/84/2015. 

 

Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia 

Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Zapytał, czy radni życzą sobie, aby omówić projekt? Radni nie wyrazili 

takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie 

projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru pod nr X/85/2015. 
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Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na działce o nr ew. 

804 obr. 3 Centrum – Stalowa Wola, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Zapytał, czy radni życzą sobie, aby omówić projekt? Radni nie wyrazili 

takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie 

projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru pod nr X/86/2015. 

 

Ad. 12 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do 

realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej w 2016 roku”. 

 Salę obrad opuścił radny Alfred Rzegocki. Od tego momentu w obradach udział brało 

18 radnych. 

 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Zapytał, czy radni życzą sobie, aby omówić projekt? Radni nie wyrazili 

takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie 

projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru pod nr X/87/2015. 

 

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

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2019 

z uwzględnieniem lat 2020-2023”. 

Radny Alfred Rzegocki powrócił na salę obrad. Od tego momentu w obradach udział brało 

19 radnych. 

 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Zapytał, czy radni życzą sobie, aby omówić projekt? Radni nie wyrazili 

takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie 

projektu uchwały? Radny Dariusz Bańka zapytał, jakie możliwości mają mieszkańcy na 

pozyskanie środków na zakup odnawialnych źródeł energii? Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska Hubert Karwan wyjaśnił, że są różne programy w ramach, których można 

dokonać takiego zakupu. Można się starać o środki Narodowego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej, z kredytów preferencyjnych oferowanych przez Bank 

Ochrony Środowiska. Program Powiatowy nie przewiduje takiej możliwości. Radny Zygmunt 

Cholewiński wyjaśnił, że w przypadku OZE chodzi nie o ograniczenie kosztów, ale o czystą 

energię. Wyjaśnił na przykładzie, że zamontował w domu powietrzną pompę ciepła w wyniku, 

czego zmniejszyły się rachunki za gaz, ale wzrosły za prąd. Na tym dyskusję zakończono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru 

pod nr X/88/2015. 

 

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program współpracy 

Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2016 rok”. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Poprosił o omówienie autopoprawek. Naczelnik Wydziału Promocji, 

Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk omówił 

autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, czy radni mają 

uwagi lub propozycje zmian odnośnie projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru 

pod nr X/89/2015. 

 

Ad. 15 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2016 r. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Zapytał, czy radni życzą sobie, aby omówić projekt? Radni nie wyrazili 

takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie 

projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

1 radny nie głosował. Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru pod 

nr X/90/2015. 
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Ad. 16 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej 

Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji. Zapytał, czy radni życzą sobie, aby omówić projekt? Radni nie wyrazili 

takiej chęci. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie 

projektu uchwały? Radny Zygmunt Cholewiński przytoczył artykuły Pani Barbary Widłak 

zgodnie, z którymi projektowanie herbu jest przejawem komunikatu do odbiorców „patrz na 

mnie, będziesz wiedział, kim jestem i kogo reprezentuję”. Wyjaśnił, że uporządkowanie kwestii 

herbów jednostek samorządu terytorialnego powierzono Komisji Heraldycznej. Komisja ta 

opiniuje herby i symbole, ale nie opracowała żadnych kryteriów oceny herbów. Dodał, że 

opracowanie herbu powinno być poprzedzone zgromadzeniem informacji historycznych, 

materiałów źródłowych, spotkaniami z przedstawicielami samorządu. w ten sposób 

pracowano nad obecnym herbem powiatu. Jego kolorystyka odzwierciedla ziemie królewskie. 

Stwierdził, że jeśli herb ma mieć jednolite tło, to powinien to być kolor czerwony, a nie 

błękitny. Radny dodał ponadto, że obecne na projekcie herbu symbole starają się pokazywać 

historię tych ziem, ale już np. projekt sosny bardziej przypomina świecznik niż drzewo. 

Zaznaczył, że herb powinien odzwierciedlać odrębność powiatu od innych jednostek 

samorządu tymczasem jego kolorystyka jest identyczna jak w wielu innych. Herb Powiatu 

Stalowowolskiego powinien posiadać kolory zielono czarne, ale nie niebiesko żółte. Radny 

Waldemar Plennikowski wyjaśnił, że grono heraldyków polskich, które obradowało 

w Krakowie, postanowiło wystosować szereg zaleceń dla herbów. w przypadku powiatów, 

które nie mogą odwołać się do historii, powinno się odwoływać do województwa, lub dawnych 

ziem, ale nie do herbów siedziby władz. w przypadku herbów powiatowych można odwoływać 

się do heraldyki szlacheckiej, źródłem inspiracji może być lokalny kult świętych, odwołanie się 

do symboliki ziem. Powiat Stalowowolski może odwoływać się do barwy ziemi sandomierskiej, 

to właśnie kolor złoty i błękitny. Ustawodawca umożliwił tworzenie herbów, to są zalecenia, 

które muszą być brane pod uwagę, herbu nie można ustalać dobrowolnie. w projekcie herbu 

występuje jednocześnie pewna symbolika, która nawiązuje do tutejszych ziem, nawiązanie do 

puszczy, koło zębate, może komuś bardzie się podobać lub mniej kolorystyka, ale historycznie 

jest dobrze. Radny Marek Ujda wyjaśnił, że radny Waldemar Plennikowski jest doktorem 

historii i jego głos powinien być szczególnie brany pod uwagę. Dodał za Wikipedią, że wiele 

herbów jednostek samorządu terytorialnego łamie zasady heraldyki, są niespójne i źle 

skonstruowane plastycznie. Radna Grażyna Janik dodała, że nigdy nie widziała sosny takiej, 

jak na projekcie herbu. Stwierdziła, że nie jest argumentem, że długo się nad tym projektem już 

pracuje, można pracować dłużej, herb zostanie na lata. w odniesieniu do wypowiedzi radnego 

Marka Ujdy stwierdziła, że Wikipedia nie jest dobrym źródłem informacji. Występuje w niej 
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mnóstwo błędów. Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk wyjaśnił, że wzór sosny wskazała Komisja 

Heraldyczna odpisując na wniosek Powiatu. Tak wskazywali profesorowie, jeśli chodzi 

o barwy, to nie są jakieś wyjątkowe, na Podkarpacku w tych barwach jest kilkanaście, w tym 

powiaty strzyżowski i sanocki oraz tarnobrzeski. Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, 

jakiego koloru stroje ubiorą zawodnicy reprezentujący Powiat? Niebiesko – żółte, jak to będzie 

wyglądało. Dodał, że to nie jest tak, że Powiat wymieni emblematy i na tym koniec. Ważne jest 

opracowanie całościowe dobrego herbu. Należy dbać o wizerunek Powiatu, aby był 

ponadczasowy. Nie należy się śpieszyć. Radny złożył wniosek formalny, o wycofanie projektu 

z porządku obrad. Przewodniczący Ryszard Andres zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

wniosku radnego Zygmunta Cholewińskiego głosowało 5 radnych, przeciw 9 radnych, od 

głosu wstrzymało się 5 radnych. Wniosek został odrzucony. Radni nie wnosili nowych uwag. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za przyjęciem projektu 

głosowało 11 radnych, przeciw 3 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych, 1 radny nie 

głosował. Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru pod nr X/91/2015. 

 

Ad. 17 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony. Zapytał, czy 

radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru 

pod nr X/92/2015. 

 

Ad. 18 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

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

Przewodniczący Ryszard Andres wyjaśnił, że projekt uchwały został omówiony. Zapytał, czy 

radni mają uwagi lub propozycje zmian odnośnie projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został podjęty i wpisany do rejestru 

pod nr X/92/2015. 
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Ad. 19 Stanowisko Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie poparcia wystąpienia Rady 

Powiatu Strzyżowskiego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że 

art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją ustawy budżetowej jest sprzeczny z przepisami Konstytucji. 

Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do projektu stanowiska? 

Radny Sebastian Nabrzeski zapytał, jakie skutki dla budżetu ma ustawa, którą kieruje się do 

Trybunału Konstytucyjnego? Starosta Janusz Zarzeczny wyjaśnił, że chodzi o to, że są 

wyznaczone pieniądze na uczniów niepełnosprawnych oddzielone od subwencji oświatowej, 

zawsze były do dyspozycji Zarządu. Jako Zarząd nie możemy spokojnie operować, w naszym 

konkretnym przypadku na dzisiaj nie powoduje skutków, ale dla wielu samorządów jest to 

problematyczne, chcielibyśmy, aby te środki były do naszej swobodnej dyspozycji. Na tym 

dyskusję zakończono. Przewodniczący Ryszard Andres zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

stanowiska głosowało 19 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Stanowisko 

zostało przyjęte. 

 

Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, czy radni chcieliby złożyć interpelacje, lub mają 

zapytania? Radni nie składali interpelacji i zapytań. 

 

Ad. 21 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Ryszard Andres powiedział, że o głos prosił przedstawiciel Fundacji 

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Przedstawicielka Hospicjum omówiła działalność 

Fundacji, rozdała biuletyny informacyjne i poprosiła o darowizny na rzecz Fundacji. 

Radny Zygmunt Cholewiński poprosił, aby przedstawić harmonogram prac nad Strategią 

Rozwoju Powiatu. Starosta Janusz Zarzeczny wyjaśnił, że obecnie zbierane są materiały 

źródłowe. Dodał, że zarys strategii powinien powstać do końca roku i wtedy będzie mógł 

powiedzieć coś więcej na ten temat. Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że taka 

odpowiedź jest lekceważąca. Dodał, że prosił o przedstawienie harmonogramu prac, a nie 

konkrety dotyczące samego dokumentu. Radny zapytał, czy ktoś kontroluje wykonanie ścieżki 

rowerowej przy drodze powiatowej na terenie gminy Pysznica. Wyjaśnił, że w celu wykonania 

odwodnień, poprzecinano poprzecznie asfalt jezdni, po czym nieudolnie go naprawiono, przez 

co powstały poprzeczne garby oraz dołki na drodze. Dodał ponadto, że roboty są źle 

zabezpieczone, brakuje kierowania ruchem. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że nie 

lekceważy pytań radnego, ale na ten moment nie jest w stanie udzielić bardziej wyczerpującej 

odpowiedzi. Powiat współpracuje z różnymi jednostkami w tej sprawie. Jak materiał zostanie 

wypracowany, to zostanie przedstawiony radnym do oceny. Prace są w pewnym 

zaawansowaniu, ale nie na ukończeniu. w odniesieniu do inwestycji – ścieżek rowerowych – 
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stwierdził, że jest ona bardzo trudna. Inwestycja jest potężna, a musi zakończyć się do końca 

roku. Włożono naprawdę wiele wysiłku w to, aby ścieżki zostały zrobione dobrze i na czas. 

Powiat będzie egzekwował naprawy nawierzchni dróg, jeśli w wyniku inwestycji doszło do ich 

uszkodzenia. Radny Zygmunt Cholewiński wyjaśnił, że zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna 

jest to inwestycja. Dodał, że w przypadku odwodnień, można było wymagać, aby nie cięto 

asfaltu, ale robiono przewiert pod powierzchnią drogi. Nie zajmuje to więcej czasu, ale jest 

droższe. w odniesieniu do strategii wyjaśnił, że nie podjęto uchwały o jej przygotowaniu. 

Starosta Janusz Zarzeczny wyjaśnił, że Zarząd Powiatu powołał zespół ds. opracowania 

projektu strategii. Przewodniczącym jest Radny Andrzej Gargaś. 

Radny Jan Nowak zwrócił uwagę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

wykonała skandaliczne zwężenie jezdni w miejscowości Zbydniów do 6,5 m celem wykonania 

zatok dla autobusów. Wyjaśnił, że po przebudowie nie ma gdzie ustawić wiat przystankowych. 

Poprosił, aby wystąpić w tej sprawie do GDDKiA. 

Radny Marek Kopera zwrócił uwagę, że rondo na skrzyżowaniu drogi ul. Poniatowskiego 

i drogi dojazdowej do nowej galerii handlowej jest słabo oświetlone. z przejść przy 

skrzyżowaniu korzysta wielu pieszych, stwarza to duże zagrożenie, zwłaszcza teraz w okresie 

jesiennym i zimowym. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że oświetlenie dróg leży 

w gestii miasta. Dodał, że Powiat zwróci się do władz Miasta ze stosownym wnioskiem. 

Radny Sebastian Nabrzeski wyjaśnił, że na terenie gminy Zaleszany prowadzona jest 

modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Dodał, że w jego przekonaniu wyłoniony 

w drodze przetargu wykonawca nie wsłuchuje się w głosy mieszkańców i dokonuje 

modernizacji wyłącznie na podstawie zdjęć lotniczych. Różnice, które zgłaszają mieszkańcy są 

znaczne. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Winiarczyk 

wyjaśnił, że modernizacji poddano 10 obrębów ewidencyjnych na wniosek Głównego Geodety 

Kraju, który ogłosił przetarg na jej wykonanie. Powiat dostarczył wyłącznie danych 

topograficznych. Naczelnik dodał, że do Starostwa również wpływają skargi i zażalenia, co do 

jakości prac. Zdarzają się różne rozbieżności, w ciągu wielu lat doszło do wielu zmian na 

gruntach, część z nich została zamieniona lub odsprzedana bez stosownych formalności. 

Ponadto dochodzą do tego błędy na mapach z lat 60-tych. Każdy może wnieść zastrzeżenia, co 

do ustaleń, na które Wydział odpowie. Naczelnik zwrócił uwagę, że firma realizująca prace 

musi się bardzo spieszyć. Modernizacja jest prowadzona jednocześnie w 58 powiatach, 

a projekt musi zostać zrealizowany do końca roku, w przeciwnym wypadku będzie trzeba 

oddać 58 mln zł dofinansowania. Zaznaczył, że żadna uwaga skierowana do Wydziału nie 

pozostanie bez odpowiedzi. Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że w przypadku takich 

prac powinno się lepiej informować mieszkańców. w gminie Pysznica np. mieszkańcy byli 

niedoinformowani. Pan Andrzej Winiarczyk odpowiedział, że Powiat informuje o pracach 
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w sposób zgodny z przepisami. Radny Zygmunt Cholewiński wyjaśnił, że takie informacje są 

niewystarczające, można jeszcze wykorzystać prasę i radio. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 22 Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę „Zamykam 

obrady X Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 
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Marcin Uszyński 


