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OZK.0002.5.3.2016.MU/14 

 

Protokół Nr XVI/16 z XVI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 21 marca 2016 roku. 

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

 

W obradach Sesji udział brało 22 radnych. Nieobecny był radny Stanisław Anioł. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. 

Posiedzenie protokołował Marcin Uszyński. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad XIII, XIV i XV Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Stalowowolskim za rok 2015: 

a) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie. 

b) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych. 

c) Informacja dotycząca działalności Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli w zakresie 

zwalczania przestępczości i zapobiegania temu zjawisku w 2015 roku. 

6. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz stopniu przygotowania do działania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń na terenie Powiatu.  

7. Informacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o stanie wałów 

przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego oraz planu inwestycji i remontów w tym zakresie na rok 2016. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany Statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia 

„Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie 

Stalowowolskim”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na 
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realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

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

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) umowy najmu części 

powierzchni dachu i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy 

ul. Podleśnej 15. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz 

wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

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

stalowowolskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

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

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na 

rok 2017. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres otworzył obrady formułą: „Otwieram XVI 

Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych radnych, 

przedstawicieli starostwa, zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów – 

prasy, radia, telewizji miejskiej, a także publiczność. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres na podstawie listy obecności Radnych 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

 Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 

9 ustawy o samorządzie powiatowym Starosta Stalowowolski zwrócił się do niego 

z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Sesji kolejnego projektu uchwały. Wniosek 

wpłynął 14 marca, a więc na co najmniej 7 dni przed terminem Sesji, został więc zobowiązany 

do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia punktu pn. „Rozpatrzenie 



 3 

projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów pracy” – jako punktu 11. 

 Pozostałe punkty uległy przesunięciu o jeden więcej. 

 

 Przewodniczący poinformował również, że działając na podstawie § 48 ust. 5 Statutu Powiatu 

Stalowowolskiego Zarząd Powiatu zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do 

porządku obrad punktów: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

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

bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

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

Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty pozakonkursowe PUP.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2017. 

 

Przewodniczący poprosił o uzasadnienie zasadności wprowadzenia projektów uchwał. 

Uzasadnienia przedstawili Pani Helena Krasoń – Sekretarz Powiatu oraz Pan Janusz 

Zarzeczny – Starosta Stalowowolski. 

 

Przewodniczący Ryszard Andres zarządził głosowania. Za wprowadzeniem do porządku 

obrad punktu pn: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

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

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

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

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

pracy - projekty pozakonkursowe PUP.” głosowało 22 radnych, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 

pod nr 14. Pozostałe punkty uległy przesunięciu o jeden więcej. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu pn.: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2017.” głosowało 
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22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został 

wprowadzony do porządku obrad pod nr 14. Pozostałe punkty uległy przesunięciu o jeden 

więcej. 

Następnie przewodniczący zapytał, czy są inne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad 

Sesji? Radni nie zgłaszali wniosków. Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z obrad XIII, XIV i XV Sesji Rady Powiatu. 

 Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XIII 

Posiedzenia Rady Powiatu? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było. Protokół został przyjęty jednomyślnie. 

 Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XIV 

Posiedzenia Rady Powiatu? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było. Protokół został przyjęty jednomyślnie. 

 Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XV 

Posiedzenia Rady Powiatu? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było. Protokół został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że sprawozdanie zostało 

radnym przesłane na skrzynki e-mail. Zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania. Radni 

nie zgłaszali uwag. 

 

Ad. 5 Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Stalowowolskim za rok 2015: 

a) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do informacji 

Komendanta? Radny Marek Kopera zapytał, czy Policja dysponuje danymi dotyczącymi 

bezpieczeństwa na głównym skrzyżowaniu w Stalowej Woli, ul. KEN i Alei Jana Pawła II? 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Franciszek Kantor odpowiedział, że 

przygotuje takie zestawienie w formie pisemnej. Na tym dyskusję zakończono. 

 

b) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do informacji 

Komendanta? Radni nie zadawali pytań. 
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c) Informacja dotycząca działalności Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli 

w zakresie zwalczania przestępczości i zapobiegania temu zjawisku w 2015 roku. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do informacji 

Prokuratora? Radni nie zadawali pytań. 

 

Ad. 6 Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz stopniu przygotowania do 

działania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie Powiatu. 

 Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do informacji? Radni 

nie zadawali pytań. 

 

Ad. 7 Informacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o stanie wałów 

przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego oraz planu inwestycji i remontów w tym zakresie na rok 

2016. 

 Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do informacji? Radni 

nie zadawali pytań. 

 

Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020. 

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

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/113/2016. 

 

Ad. 9 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany 

Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli. 

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

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/114/2016. 

 

Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

uchwalenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 

w Powiecie Stalowowolskim”. 

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

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/115/2016. 
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Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych 

urzędów pracy. 

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

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/116/2016. 

 

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

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia (przedłużenia) 

umowy najmu części powierzchni dachu i pomieszczenia w budynku Starostwa 

Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

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

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/117/2016. 

 

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

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

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

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/118/2016. 

 

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

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

bez pracy w powiecie stalowowolskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program 

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

Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

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

Radni nie mieli uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 
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głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/119/2016. 

 

Ad. 15 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na rok 2017. 

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

Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy w tej sprawie była podejmowana próba 

porozumienia z Powiatem Niżańskim? Radny stwierdził, że w jego ocenie w tej konkretnej 

sytuacji władze powinny się dogadać gdyż może się okazać, że teren pozostanie bez 

lądowiska. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że była prowadzona w tej sprawie 

rozmowa z władzami powiatu niżańskiego. Powiat Niżański został zakwalifikowany do 

innego programu w formie bez konkursowej i nie chcą z tego rezygnować. Zaproponowali, 

aby podpisać porozumienie o możliwości korzystania z ich lądowiska przez Szpital 

w Stalowej Woli. Starosta wyjaśnił, że mógłby się zgodzić na wspólne lądowisko, ale 

zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Stalową Wolą, a Niskiem. Radny Zygmunt 

Cholewiński zapytał, czy oba powiaty będą korzystać z tego samego programu? Radny 

zapytał, czy w Stalowej Woli zniknie SOR, jeśli nie będzie lądowiska? Starosta Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że Nisko nie musi przechodzić procedury konkursowej 

w programie. Dodał, że istnienie SOR jest uzależnione od istnienia lądowiska w odległości 

5 minut od szpitala (liczy się przejazd karetki pogotowia). Radny Zygmunt Cholewiński 

zapytał, czy prowadzono analizy finansowe utrzymania lądowiska w stosunku do wysokości 

kontraktów? Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że nie prowadzono takich analiz. 

Radny Jan Nowak zapytał, czy nie można korzystać z lotniska w Turbii? Dyrektor SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Edward Surmacz odpowiedział, że 

jest to niemożliwe ze względu na czas przejazdu pomiędzy Turbią, a Szpitalem, w kilku 

próbach nie udało się tego osiągnąć w czasie krótszym niż 5 minut. Radny Jan Nowak 

zaproponował, aby w takim przypadku lądowisko zlokalizować na płycie stadionu 

lekkoatletycznego w Stalowej Woli. Dyrektor Edward Surmacz odpowiedział, że właściciel 

terenu musiałby by się na to zgodzić, co jest raczej wątpliwe, gdyż stadion musiałby zostać 

przebudowany i wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, która uniemożliwiałaby 

korzystanie z niego, jako obiektu sportowego. Najlepszym rozwiązaniem była by budowa 

wspólnego lądowiska z Niskiem na granicy powiatów. Radny Marek Ujda wyjaśnił, że 

sprawa budowy lądowiska budzi uzasadnione emocje. Jest to droga inwestycja, która rzadko 

będzie wykorzystywana, ale bez niego w Szpitalu nie będzie mógł funkcjonować Szpitalny 

Oddział Ratunkowy. Na tym oddziale rocznie pomoc znajduje kilkanaście tysięcy ludzi. Jeśli 

oddział zostanie zamknięty, to ci wszyscy ludzie będą musieli jeździć do Niska. Radny 

Zygmunt Cholewiński stwierdził, że wydawanie publicznych pieniędzy na dwa lądowiska 

leżące przy tej samej ulicy jest nieodpowiedzialne. Powinno powstać jedno lądowisko 

obsługujące oba szpitale. Radna Grażyna Janik stwierdziła, że jeśli nie powstanie lądowisko 
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to po pomoc doraźną trzeba będzie jeździć do Niska. Osoby z odległych miejscowości już 

teraz mają problemy z dojazdem do szpitala w Stalowej Woli, dojazd do Niska może okazać 

się niemożliwy. Radny Wojciech Korkowski zapytał, czy zrezygnowano z tworzenia „map 

potrzeb”, które miały określać potrzeby danych placówek na specjalności. Stwierdził, że jest 

zdziwiony decyzją Wojewody o wskazaniu Niska do trybu pozakonkursowego. Szpital 

w Nisku jest słabo sprofilowany. Dyrektor Edward Surmacz wyjaśnił, że przyjęty system 

ratownictwa, to właśnie „mapy potrzeb”. To, że wybrano Nisko do programu dziwi wielu 

ludzi w tym Marszałka i Ministra Zdrowia. Brak SORu w Stalowej Woli to spadek dochodów 

szpitala o 5 mln zł rocznie. Radna Grażyna Janik stwierdziła, że w tym wszystkim 

najważniejszy jest człowiek. SOR w Stalowej Woli musi pozostać, ze względu na 

mieszkańców. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że należy się zabezpieczyć i złożyć 

wniosek do programu, a w tym czasie można prowadzić rozmowy z Niskiem. Na tym 

dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady Ryszard Andres zarządził głosowanie. Za 

podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod nr XVI/120/2016. 

 

Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych. 

 Radny Zygmunt Cholewiński poprosił o pisemne informacje, dotyczące ostatnich 

zatrudnieni w Starostwie Powiatowym. Czy osoby zatrudniane są spokrewnione z osobami 

publicznymi? 

 Radna Leokadia Gugała zapytała, czy istnieje możliwość zorganizowania kursów pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla strażaków OSP z małych miejscowości? 

 Radny Marek Kopera zapytał, jakie działania zamierza podjąć Powiat w celu poprawy 

bezpieczeństwa na ul. Poniatowskiego. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że 

działania już się rozpoczęły. Wyczyszczono nawierzchnię, celem odmalowania oznaczeń 

poziomych, zmieniono znaki na wysepkach na mniejsze, ponadto planowane jest ustawienie 

wysp zwalniających po obu stronach drogi. Przy rondzie z ul. Czarnieckiego oraz przy szkole 

nr 12. Wycięto również drzewa zasłaniające wejścia na przejścia dla pieszych. Radny 

Zygmunt Cholewiński zapytał, w którym konkretnie miejscu mają powstać wysepki 

zwalniające? Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że w okolicy banku BGŻ oraz przy 

skrzyżowaniu drogi prowadzącej do szkoły Nr 12. Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, 

że to są działania doraźne. Starosta Janusz Zarzeczny potwierdził. Wyjaśnił, że remont 

generalny tej drogi planowany jest na 2017 rok. Radna Grażyna Janik stwierdziła, że 

najbardziej niebezpiecznym odcinkiem drogi jest kawałek od ronda do sklepu Lidl. Kierowcy 

nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 17 Wolne wnioski i informacje. 

Radny Mariusz Sołtys poinformował, że Klub Radny Forum Mieszkańców przyjął do swojego 

składu radnego Marka Koperę. 
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Przewodniczący Rady Ryszard Andres oraz Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny 

złożyli obecnym życzenia Wielkanocne. 

 

Ad. 18 Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając 

formułę „Zamykam obrady XVI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołował: 

Marcin Uszyński 


