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OZK.0002.8.2.2015.MS/5 

 

Protokół Nr XI/2015 z XI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 

dnia 21 grudnia 2015 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15: 00, zakończenie o godzinie 18:00 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 22 radnych. Nieobecny był radny Stanisław 

Anioł. w trakcie omawiania punktu pn. „Przyjęcie porządku obrad” do grona radnych obecnych na 

posiedzeniu dołączył radny Stanisław Anioł. Od tego momentu w obradach udział brało 23 

radnych. w trakcie omawiania punktu pn. „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 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.” 

Salę obrad opuścił radny Marek Tyza, od tego momentu w obradach Sesji udział brało 22 radnych. 

Radny Marek Tyza powrócił na salę obrad podczas omawiania kolejnego punktu porządku obrad. 

w trakcie omawiania punktu pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

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

2023” salę obrad opuścił radny Waldemar Plennikowski. Od tego momentu w obradach Sesji udział 

brało 22 radnych. Radny Waldemar Plennikowski powrócił na salę obrad podczas omawiania 

kolejnego punktu porządku obrad. Od tego momentu w obradach udział brało 23 radnych. 

 

Posiedzenie Sesji prowadził Przewodniczący Rady Powiatu – Ryszard Andres 

Posiedzenie protokołował - Marcin Uszyński 

 

Porządek obrad Sesji: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań 

Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli na 2016 rok. 
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8. 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 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 

kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych 

urzędów pracy. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym 

o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym 

prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

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

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 

b) Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

c) Przedstawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu. 

d) Dyskusja. 

e) Głosowanie. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

I. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres przywitał Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego, 

przedstawicieli lokalnych mediów – prasy, telewizji miejskiej oraz publiczność. 

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

powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), otworzył XI Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdził, że 

w obradach Sesji Rady Powiatu na 23 ustawowo wybranych Radnych uczestniczy 

22 Radnych. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. 
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II. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że w dniu 10 grudnia 2015 roku, 

Starosta Stalowowolski działający na wniosek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego na 

podstawie art. 15 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym zwrócił się do niego 

o wprowadzenie do porządku obrad Sesji projektów uchwał. Jako że wniosek wpłynął, na co 

najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia Sesji został zobowiązany do wprowadzenia do 

porządku obrad dzisiejszego posiedzenia następujących punktów: 

a. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniający 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 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów 

pracy, jako punkt nr 8. 

b. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023, jako punkt nr 9. 

c. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2015 rok, jako punkt nr 10. 

Pozostałe punkty ulegają przesunięciu o 3. 

Następnie przewodniczący poinformował, że w dniu 17 grudnia br. Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego zwrócił się do niego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 

Sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

przyznawanych niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół 

publicznych, niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. Poprosił, aby Skarbnik 

Powiatu omówiła projekt uchwały. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt 

uchwały. Przewodniczący Rady Ryszard Andres zarządził głosowanie. Za wprowadzeniem 

do porządku obrad punktu pn. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych 

niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, 

niepublicznym placówkom, szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania tych dotacji głosowało 23 radnych, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że punkt został wprowadzony 

do porządku obrad pod nr 9. Pozostałe punkty ulegają przesunięciu o jeden więcej. 

Przewodniczący zapytał, czy radni mają inne uwagi do porządku obrad? Radni nie zgłaszali 
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uwag. Przewodniczący odczytał porządek obrad po zmianach, następnie stwierdził, że 

obowiązuje przedstawiony przez niego porządek obrad wraz ze zmianami. 

 

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają wnioski, poprawki, 

uzupełnienia do protokołu z X Sesji Rady Powiatu? Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu z X Sesji głosowało 

22 radnych, głosów przeciw nie było, od głosu wstrzymał się 1 radny. Protokół został 

przyjęty. 

 

IV. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że sprawozdanie zostało przesłane 

radnym na skrzynki e-mail. Zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionej informacji? 

Radny Robert Fila przypomniał, że zmienił się prezes PKS Stalowa Wola S.A. Poprosił, aby 

zaprosić na kolejną Sesję Pana Prezesa, aby się przedstawił i omówił sytuację bieżącą 

przedsiębiorstwa. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że Pan Prezes jest zapraszany na 

posiedzenia Sesji, poprosi go o przygotowanie stosownej informacji. Przypomniał, że taka 

informacja będzie rozpatrywana w m-cu kwietniu. Radny Robert Fila poprosił, aby 

informację przedstawić wcześniej. Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że poprosi 

Pana Prezesa o przygotowanie informacji i przedstawienie jej podczas posiedzenia Komisji 

Budżetu w miesiącu styczniu 2016 roku. Radny Robert Fila przypomniał, że nie jest 

członkiem Komisji Budżetu, ale poprosił o zaproszenie go na posiedzenie, co uzna za 

realizację wniosku. Na tym dyskusję zakończono. 

 

V. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

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

przez niego planu pracy Rady na 2016 rok? Radni nie zgłaszali uwag. Za przyjęciem planu 

pracy głosowało 23 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Plan pracy 

Rady na 2016 rok został przyjęty. 

 

VI. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego na 

2016 rok. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że plany pracy Komisji zostały 

przyjęte przez Komisje i przesłane radnym e-mailem oraz przedstawione w dniu 

dzisiejszym w formie druku. Zapytał, czy radni mają uwagi i propozycji zmian odnośnie 

projektu uchwały. Radna Grażyna Janik zawnioskowała o zmianę w planie pracy Komisji 

Edukacji poprzez wykreślenie z miesiąca stycznia punktów dotyczących przyjęcia planu 
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pracy, natomiast wpisanie punktu: „Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 

2015 rok.” Radna zawnioskowała również, o wykreślenie z miesiąca grudnia punktu 

dotyczącego podsumowania rocznej pracy Komisji, natomiast w jego miejsce wpisanie 

punktu „Przygotowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.” Przewodniczący Rady Ryszard 

Andres poddał wnioski pod głosowanie. Za przyjęciem pierwszego wniosku głosowało 20 

radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 3 Radnych nie głosowało. 

Wniosek został przyjęty. 

Za przyjęciem drugiego wniosku głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. 1 Radny nie głosował. Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zapytał, czy radni mają inne uwagi do projektu uchwały. Radni nie zgłaszali 

uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały wraz ze zmianami 

głosowało 23 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XI/94/2015 

 

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

określenia zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że plan pracy Komisji został przyjęty 

przez Komisję i przesłany radnym e-mailem oraz przedstawiony w dniu dzisiejszym 

w formie druku. Zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycji zmian odnośnie projektu 

uchwały. Radny Edward Sulich zawnioskował, aby zmienić brzmienie zapisu dotyczącego 

miesiąca września, na „Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – Kontrola 

w zakresie realizacji projektów unijnych i wydatkowania środków finansowych z nimi 

związanych”. Radna Monika Ros zawnioskowała, aby w miesiącu styczniu przy punkcie 

„Sprawozdanie z działalności Komisji” dopisać słowa „za 2015 rok.”. Innych uwag nie 

zgłaszano. Przewodniczący Rady Ryszard Andres poddał wnioski pod głosowanie. Za 

przyjęciem pierwszego wniosku głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. 1 Radny nie głosował. Wniosek został przyjęty. 

Za przyjęciem drugiego wniosku głosowało 22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. 1 Radny nie głosował. Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zapytał, czy radni mają inne uwagi do projektu uchwały. Radni nie zgłaszali 

uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały wraz ze zmianami 

głosowało 23 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XI/95/2015 
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VIII. 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 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy. 

Radny Marek Tyza opuścił salę obrad, od tego momentu w obradach udział brało 

22 radnych. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają jakieś uwagi lub propozycje 

zmian odnośnie projektu uchwały. Radni nie zgłaszali 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 XI/96/2015 

 

IX. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom 

ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym placówkom, 

szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

Radny Marek Tyza powrócił na salę obrad. Od tego momentu w obradach Sesji udział brało 

23 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają jakieś uwagi lub propozycje 

zmian odnośnie projektu uchwały. Radny Tadeusz Samołyk stwierdził, że zgodnie z § 7 pkt 

4 i 5 jeśli szkoła otrzyma informację o uchybieniach musi przedstawić pisemne wyjaśnienia, 

a jeśli nie przekaże powiat przekazuje część dotacji w wysokości ostatniego rozliczenia, albo 

korekty, której nie złożyła. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa wyjaśniła, że jednostki 

otrzymujące dotację składają rozliczenia, co miesiąc. Są one weryfikowane w ciągu 5 dni. 

Jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości to szkoła ma 5 dni na złożenie korekty lub 

wyjaśnienie, że sprawozdanie jest poprawne. Jeśli w ciągu tych dni nie złoży stosownej 

korekty, to powiat nie może wstrzymać dotacji, więc podstawą do jej przekazania jest 

ostatnia prawidłowa informacja. Radny Tadeusz Samołyk stwierdził, że zgodnie z tym 

zapisem, jeśli dana szkoła informuje, że ma 100 uczniów i na tej podstawie zostanie 

rozliczona dotacja, a kontrola wykaże nieprawidłowości, bo powinno być np. 95 uczniów, 

a szkoła nie przedstawi korekty, to dostanie dotację na 100 uczniów. Skarbnik Elżbieta 
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Kulpa wyjaśniła, że może się tak zdarzyć. Jest to jednak zapis dyscyplinujący jednostki 

dotowane. z doświadczenia wiadomo, że braki w uchwale skutkują problemami podczas 

kontroli. Radny Tadeusz Samołyk zaproponował, aby w przypadku nieprzekazania 

korekty, przekazać tylko część subwencji z uwzględnieniem tej korekty odgórnie. Skarbnik 

Powiatu Elżbieta Kulpa wyjaśniła, że zapis w uchwale dotyczy tylko kontroli dokumentów. 

w dalszej części uchwały zapisano, że istnieje możliwość bardziej szczegółowej kontroli na 

miejscu w jednostce. Zgodnie z prawem nawet, jeśli w wyniku kontroli zostaną stwierdzone 

nieprawidłowości, to nie można wstrzymać wypłacenia dotacji. Można wydać decyzje o jej 

zwrocie, ale szkoła może się od decyzji odwołać do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady Ryszard Andres 

zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie 

było, od głosu wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru 

pod nr XI/97/2015 

 

X. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

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

Radny Waldemar Plennikowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w obradach uchwał 

brało 22 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił o omówienie projektu uchwały wraz 

z autopoprawką. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycji zmian 

odnośnie projektu uchwały. Radni nie zgłaszali uwag. Za podjęciem uchwały głosowało 20 

radnych, głosów przeciw nie było, od głosu wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została 

podjęta i wpisana do rejestru pod nr XI/98/2015 

 

XI. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

Do grona radnych obecnych na posiedzeniu Sesji dołączył radny Waldemar Plennikowski. 

Od tego momentu w obradach udział brało 23 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił o omówienie projektu uchwały wraz 

z autopoprawką. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycji zmian 

odnośnie projektu uchwały Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że nadwyżkę 

budżetową przeznaczono na pokrycie deficytu. Przypomniał, że na początku roku 

wnioskował o przekazanie tych środków na przebudowę mostu na rz. San w m. Radomyśl 

nad Sanem. Ponieważ tak nie zrobiono, środki poszły na działalność bieżącą. Radny zapytał, 
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czy nie spłacono jeszcze wszystkich kredytów, które poręczono na 2015 rok? Skarbnik 

Powiatu Elżbieta Kulpa wyjaśniła, że Szpital spłaci jeden kredyt w ostatnich dniach 

grudnia. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady Ryszard Andres zarządził 

głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 1 radny głosował przeciw, od 

głosu wstrzymał się 1 radnych. Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod nr 

XI/99/2015. 

 

XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że zgodnie z postanowieniami art. 

12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 230 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 - 2023 Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie delegatura w Tarnobrzegu oraz Radzie Powiatu 

Stalowowolskiego. Poprosił Panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023 

wraz z autopoprawkami. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami. Następnie Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił Panią 

Skarbnik Powiatu o przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie delegatura w Tarnobrzegu o przedłożonym projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023. Skarbnik 

Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła opinię (opinia pozytywna). Przewodniczący Rady 

Ryszard Andres poprosił przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu 

o przedstawienie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023. 

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Edward Sulich powiedział, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi – Grażyna Janik powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

c) Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej – 

Sebastian Nabrzeski powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.. 

d) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Stanisław 

Paleń powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie ostatecznej opinii o projekcie uchwały 
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w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023. 

Przewodniczący Komisji Jan Nowak powiedział, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres otworzył debatę nad projektem uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Radny Zygmunt Cholewiński 

zawnioskował, aby wykazaną w projekcie nadwyżkę budżetową w 2016 roku przeznaczyć na 

inwestycje np. drogowe, lub na spłatę kredytów np. Szpitala, co poprawi sytuację finansową 

jednostki. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady Ryszard Andres zarządził 

głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, od głosu 

wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod nr 

XI/100/2015. 

 

XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że zgodnie z postanowieniami art. 

12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 211, art. 

212, art. 214-217, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego opracował 

i przedstawił do zaopiniowania oraz uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

odpowiednio Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Powiatu 

Stalowowolskiego. Zgodnie z §8 Uchwały Nr XLVI/316/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

obowiązuje tryb szczególny, a mianowicie: 

 Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 

rok, 

 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok, 

 Przedstawienie opinii komisji właściwej do spraw budżetu o projekcie uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok, 

 Dyskusję, 

 Głosowanie. 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok przyjętej przez Zarząd Powiatu wraz 

z autopoprawkami. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie opinii 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie delegatura 

w Tarnobrzegu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego 

na 2016 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz Opinii Składu 
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Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie delegatura w Tarnobrzegu 

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Stalowowolskiego w roku 2016 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła obie opinie (pozytywne). Przewodniczący 

Rady Ryszard Andres poprosił Przewodniczących Stałych Komisji Rady oraz 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii 

odnośnie projektu uchwały budżetowej. 

a) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Janusz Zarzeczny 

poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Edward Sulich poinformował, że opinia 

komisji jest pozytywna. 

c) Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi – Grażyna Janik poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

d) Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej – 

Sebastian Nabrzeski poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

e) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Stanisław 

Paleń poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie ostatecznej opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. Przewodniczący Komisji Jan 

Nowak powiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Poinformował, że Komisja nie 

zaakceptowała wniosku Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Natomiast 

zaakceptował wniosek złożony przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres otworzył debatę nad projektem uchwały. Starosta 

Janusz Zarzeczny wyjaśnił, że samorząd „rządzi się swoimi prawami”. Powiat ma duże 

ambicje. Zarząd chce, aby realizowano ważne dla mieszkańców zadania. w trakcie roku więc 

budżet będzie modernizowany. Niedosyt może budzić kwota wydatków majątkowych. 

Przygotowywane są jednak programy do realizacji w 2016 roku, będą to między innymi: 

„Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji 

Edukacji Narodowej”, „Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2”, „Przebudowa mostu na Sanie w m. Radomyśl nad Sanem”, 

„Modernizacja budynków użyteczności publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Edukacji Zawodowej, 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 3”. w zakresie dróg planowana jest ich 

modernizacja na terenie gmin np. droga „Grębów – Stany”, „Zarzecze – Rzeczyca Długa”, 

„Brandwica - Jastkowice”, jeśli chodzi o inne inwestycje, to jest jeszcze Zarząd Dróg 

Powiatowych, który dysponuje kwotą ponad 2 mln, z czego ponad 1,7 na odbudowę ulic. 

Ważne są również inwestycje w Szpitalu. Wydatki, jeśli chodzi o szpital są astronomiczne, 

jeśli zrealizować wymagania ministerstwa potrzeba ok. 30 mln zł oczywiście 
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z dofinansowaniem. w pierwszej kolejności należy dostosować OiOM. Prowadzone są 

rozmowy z wójtami i Prezydentem, aby wsparli inwestycje w Szpitalu. Szpital jest 

Powiatowy, ale służy wszystkim mieszkańcom. Starosta dodał, że można krytykować 

projekt budżetu, ale na chwilę obecną jest skrojony na miarę możliwości, aby wskaźniki 

wytrzymały, można mieć chęci, ale trzeba mieć środki na to. Będziemy zmieniać budżet 

w trakcie roku i wprowadzać inwestycje z dofinansowaniem. Pozostały trzy lata do końca 

kadencji, są możliwość pozyskiwania dotacji, ale dofinansowanie 50/50 nie dobre. Zarząd 

będzie pozyskiwać środki tam gdzie to możliwe. Radny Robert Fila stwierdził, że na sesji 

budżetowej mówi się o konkretach, plany powinny być przeniesione na papier, a środki 

rozpisane na konkretne zadania. Budżet to wskaźnik tego, jak powiat się będzie rozwijał, 

nie chodzi o hasła, ale o konkrety. Jest to pierwszy autorski budżet obecnego Zarządu i od 

razu ok. 20% niższy niż poprzedni. Ma wydatni najniższe w porównaniu z ostatnimi 5-

cioma latami. Jeśli inwestycje nie zostaną zapisane w budżecie, to środki na nie 

przeznaczone zostaną zmarnowane. Pan Starosta chce, aby radni na słowo uwierzyli, że 

inwestycje będą realizowane. Zwiększa się również o 1,5 mln zł wydatki związane 

z Urzędem. Radny zapytał, do czego potrzebni są nowi pracownicy? Starosta Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że nic nie jest ukrywane. Dodał, że spadek budżetu wynika 

z zakończenia realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych, na które w poprzednim 

budżecie zabezpieczono kwotę 14 mln. zł. w trakcie roku budżet będzie szedł do góry, gdyż 

pozyskiwane będzie dofinansowanie na zadania, o których była mowa. w odniesieniu do 

pytania dotyczącego zwiększenia zatrudnienia odpowiedział, że nie zwiększano go. Dodał, 

że brakuje środków na inwestycje, między innymi dlatego, że trzeba było ratować finanse 

szpitala. Zarząd zastał w Szpitalu bardzo duży problem. Radny Robert Fila odpowiedział, że 

gdyby Szpital był w tak trudnej sytuacji jak to opisują niektórzy radni, to by nie przetrwał. 

Poprzedni Zarząd zaczynał z budżetem w wysokości 100 mln zł, udało się to zwiększyć do 

110 mln. Wymagało to jednak polityki oszczędności. Nie bano się wpisywać zadań, czasem 

z nich rezygnowano, zwiększano deficyt, ale później walczono o jego zmniejszenie. Jeśli 

chodzi o zatrudnienie to wynika z budżetu. Ja nie wiem czy Pan Starosta zatrudni nowe 

osoby, ale chodzi o pewne sprawy. Mówi Pan, że nie będzie zatrudniał, a przeznacza się na 

ten cel środki i odwrotnie, mówi Pan, że będą robione inwestycje, ale nie przeznacza się na 

to środków. Starosta Janusz Zarzeczny wyjaśnił, że Szpital musiał spłacić 12 mln długów 

wymagalnych. Szpital wziął na ten cel kredyt, ale konieczne były również wyrzeczenia. 

Pokrycie takiej straty to wielka praca. w odniesieniu do zatrudnienia wyjaśnił, że nie ma 

wzrostów. Każda złotówka jest oszczędzana. Dodał, że budżet można tworzyć w różny 

sposób, można wykazywać inwestycje bez pokrycia finansowego i zwiększać deficyt, lub jak 

postanowiono, wpisywać do niego tylko te zadania, które otrzymają dofinansowanie. 

Stwierdził, że 14 mln zł przeznaczone na ścieżki rowerowe zwiększały budżet. Radny 

Robert Fila stwierdził, że nawet po odjęciu tych 14 mln zł budżet i tak był zdecydowanie 
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wyższy.  Chodzi o to, aby Zarząd zobowiązał się dokumentem do realizacji inwestycji, a nie 

obiecywał ich wykonanie. Radny Zygmunt Cholewiński przypomniał, że w zeszłym roku 

oceniał budżet, jako mało ambitny. Obecny budżet należy określić jako „jakoś to będzie”. 

Przypomniał również, że prosił o uchwalenie strategii rozwoju, która byłaby planem, który 

można by przenieść do budżetu. Dotychczas nie opracowano takiego dokumentu, a minął 

już rok czasu. Dodał, że podczas obrad Komisji, jako jedyny zgłosił zaakceptowany wniosek 

o zmiany budżetu. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że Zarząd ma ambitne plany, 

które już przedstawiał. w Powiecie nie ma jednak wolnych środków, w Mieście na 

inwestycje przeznaczanych jest 30 mln zł, w Powiecie takiej kwoty nie ma. Nie wpisywano 

zadań do budżetu, gdyż nie wiadomo czy Powiat dostanie dofinansowanie. Zadania zostaną 

zrealizowane, ale małymi krokami. Radny Zygmunt Cholewiński odpowiedział, że mówił 

o dokumentach, a Starosta mówi „o tym, co w głowie”. Jeśli nie zawarto inwestycji 

w budżecie, to powinny się chociaż znaleźć w Strategii. Radny Andrzej Gargaś stwierdził, 

że radni nie mają świadomości, w jakim momencie działają. Rytm inwestycyjny określają 

projekty unijne, pewna elastyczność musi być zachowana, nikt nie realizuje inwestycji 

z własnych środków, nie skorzystanie z dofinansowań było by błędem, można zwiększyć 

dochody poprzez np. zaplanowanie sprzedaży działki za kilka milionów zł., chociaż 

wiadomo, że nie jest tyle warta i nie uda się jej sprzedać. Zarząd nie chce tworzyć fikcji. 

Radny Zygmunt Cholewiński odpowiedział, że doskonale wie, co determinuje pozyskiwanie 

środków, gdyż zarządzał Gminą i Województwem, ale bez planu nie wiadomo, co się chce 

robić. Dodał, że radni rozumieją, jaki jest budżet, ale jeśli nie wykazuje się w nim inwestycji, 

to powinien istnieć inny dokument strategiczny w postaci uchwały, która była by 

sukcesywnie realizowana. Radny Robert Fila zaproponował, aby Starosta porozmawiał 

z Panią Skarbnik. Poprzedni Zarząd był w stanie, co roku zwiększać budżet. Taki budżet 

został przekazany obecnemu Zarządowi i stanowił dobry start, były możliwości rozwoju. 

Radny Andrzej Gargaś odpowiedział, że na koniec kadencji również zostanie dobry budżet. 

w odniesieniu do strategii rozwoju wyjaśnił, że jest powołany Zespół, który zajmuje się tym 

tematem, obecnie trwają diagnozy społeczno – gospodarcze, do końca czerwca 2016 roku 

powinien zostać przedstawiony Radzie do zatwierdzenia. Starosta Janusz Zarzeczny 

przypomniał, że na koniec III Kadencji również pozostawiono dobry budżet i przygotowane 

do realizacji inwestycje, drogi Poniatowskiego i Popiełuszki oraz Regionalne Centrum 

Edukacji. Jeśli chodzi o wielkość budżetu, nie ma innej drogi do wzrostu niż środki 

z zewnątrz, subwencje oświatowe się zmniejszają inne dochody też są na stałym poziomie, 

Powiat musi mieć środki zewnętrzne. Ten budżet musi być ofensywny, ale za miesiąc 

zostaną do niego wprowadzone zmiany. Radny Robert Fila stwierdził, że rolą opozycji jest 

wymaganie pomysłowości i rozliczanie. Dodał, że jeśli na koniec roku budżet będzie taki, 

o jakim mówi Pan Starosta, to mu pogratuluje. Radny Tadeusz Samołyk zaproponował, aby 

uspokoić dyskusję. Dodał, że poprzedni Zarząd również nie miał strategii działania. Powiat 
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jest mniej skomplikowany niż województwo, można sobie wyobrazić, gdzie pójść i co zrobić. 

Należy się zastanowić, jak racjonalizować wydatki, zaproponował, aby każda Komisja 

w ramach swoich kompetencji zastanowiła się nad oszczędnościami. Radny Zygmunt 

Cholewiński przypomniał, że krytykował budżet zeszłoroczny, chociaż był 

przygotowywany przez obecną opozycję, której jest częścią. Dodał, że 14 mln zł na ścieżki 

rowerowe znalazło się w nim dzięki jego działaniom gdyż, jako Marszałek Województwa 

zadecydował o takim, a nie innym przebiegu ścieżki. Nie chodzi o to, aby krytykować 

wszystko, co jest robione przez Zarząd, ale odpowiedzialność za sprawy Powiatu spada 

właśnie na Zarząd. Dodał, że Zarząd zawsze może skorzystać z wiedzy, jaką posiada, ale jeśli 

nie chce, to nie będzie się narzucał. Przewodniczący Ryszard Andres powiedział, że 

obecnie trwa starcie starego z nowym. Dodał, że z prowadzonej dyskusji powinno się 

„urodzić” coś dla mieszkańców. Stwierdził, ze jest niezadowolony ze środków na Szpital. 

Zapowiedzi w tej kwestii były większe. Poprosił, aby Zarząd zobowiązał się do znalezienia 

źródeł finansowania dla Szpitala. Radna Grażyna Janik powiedziała, że nie ma się, co 

obrażać. Padły konkretne propozycje. Należy wykorzystać wiedzę i doświadczenie Radnych. 

Wszyscy powinni pracować na rzecz Powiatu i wspierać Zarząd w realizacji planów. 

Starosta Janusz Zarzeczny wyjaśnił, że daleki jest od obrażania się na kogokolwiek, każdy 

może przedstawiać swoją argumentację. Zarząd woli dopisywać zadania w przyszłości, 

zamiast je usuwać z budżetu. Podziękował radnemu Cholewińskiemu za dopilnowanie, aby 

ścieżki rowerowe przebiegały przez Powiat Stalowowolski, było to wielkie zadanie do 

realizacji. w odniesieniu do szpitala wyjaśnił, że jest on bardzo ważny i Zarząd nie odstąpi 

od inwestycji szpitalnych. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Radny Wojciech Korkowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w obradach udział brało 

22 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały 

budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok głosowało 20 radnych, 2 radnych 

głosowało przeciw, głosów wstrzymujących nie było .Uchwała została podjęta i wpisana do 

rejestru pod nr XI/101/2015 

 

XIV. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

zapytania? Radna Grażyna Janik powiedziała, że na ul. Poniatowskiego na słupach 

oświetleniowych nie ma uchwytów na flagi, czy ozdoby świąteczne. Wyjaśniła, że Prezydent 

odpowiedział jej, że jest to sprawa Powiatu. Poprosiła, aby takie uchwyty na lampach 

zamontować. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Piotr Śliwiński wyjaśnił, że nie 

może się odnieść szczegółowo do tej kwestii w chwili obecnej, część lamp należy bowiem do 
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Miasta Stalowa Wola, a część do Rejonu Energetycznego. Obiecał to sprawdzić i wystosować 

prośby o zamontowanie uchwytów. Radny Zygmunt Cholewiński stwierdził, że wystrój 

i dekoracja Miasta to kompetencja władz Miasta. Drogi wprawdzie są Powiatowe, a słupy 

Zakładu Energetycznego, ale jeśli się chce coś zrobić, to zawsze można montować takie 

elementy w drodze użyczenia. Sprawy te powinno jednak koordynować Miasto. Na tym 

dyskusję zakończono. 

 

XV. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni chcieliby złożyć wnioski lub 

informacje? 

 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres złożył obecnym życzenia świąteczne o treści” 

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  

Życzę Państwu, aby ten czas upłynął w zdrowiu i spokoju,  

W ciepłej i rodzinnej atmosferze. 

Aby radość z narodzenia Pańskiego wypełniła Wasze serca, 

Aby spełniły się wszystkie życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole Podczas łamania 

się opłatkiem. 

W Nowym 2016 roku życzę Państwu wielu sukcesów, 

Spełniania planów i  realizacji zamierzeń,  

Aby kolejne dni przyniosły same radosne chwile. 

Spokojnych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.” 

 

Starosta Janusz Zarzeczny podziękował za głosowanie za budżetem, następnie złożył 

życzenia „wesołych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, aby minęły w miłej i radosnej 

atmosferze, oraz szczęśliwego nowego 2016 roku. Wszystkiego najlepszego.” 

 

XVI. Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokolant: 

Marcin Uszyński 

  

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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