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OZK.0002.14.1.2016.MU/7 

 

Protokół Nr XXIV/16 z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, z dnia 29 grudnia 2016 roku. 

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

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 17 radnych. Nieobecni byli radni: Stanisław Anioł, 

Leokadia Gugała, Andrzej Gargaś, Marek Kopera, Wojciech Korkowski, Edward Sulich. 

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

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Stalowowolskiego które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2016” do grona radnych obecnych na posiedzeniu dołączył radny Wojciech Korkowski, 

od tego momentu w obradach udział brało 18 radnych. 

 

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. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków budżetu Powiatu Stalowowolskiego które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 

4. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie 

powiatowym, otworzył obrady formułą: „Otwieram XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego”. Następnie przywitał przybyłych radnych, przedstawicieli starostwa, 

przedstawicieli lokalnych mediów – prasy, radia, telewizji miejskiej. Przewodniczący Rady 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek 

Zarządu Powiatu który przedstawił również porządek obrad Sesji. Zmiany porządku obrad 

wymagają zgody Zarządu Powiatu. Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi do porządku 

obrad? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący stwierdził, że obowiązuje porządek obrad 

zaproponowany przez Zarząd Powiatu (jak we wstępie do niniejszego protokołu). 
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Ad. 3  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków budżetu Powiatu Stalowowolskiego które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały.  

 

 Do grona radnych obecnych na posiedzeniu dołączył radny Wojciech Korkowski. Od tego momentu 

w Sesji Rady udział brało 18 radnych. 

 

 Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, jaką opinię do projektu uchwały wyraziła Komisja 

Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący Komisji Jan Nowak odpowiedział, 

że pozytywną. Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do projektu 

uchwały? Radny Robert Fila zapytał, co było przyczyną przedłużenia terminu remontu mostu 

na rz. San w m. Radomyśl nad Sanem? Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że w trakcie prac 

okazało się, że niezbędne będzie przeprowadzenie prac dodatkowych, których nie przewidziano 

na etapie planowania. Niektóre warstwy po ich odsłonięciu okazały się zbyt słabe i należało je 

poprawić. Część warstw należało sfrezować, aby powstały właściwe spadki. Niestety nie udało się 

w związku z tym zakończyć prac przez nadejściem zimy. Na tym dyskusję zakończono. 

 Przewodniczący Ryszard Andres zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 

18 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, uchwała została podjęta 

jednomyślnie i wpisana do rejestru pod nr XXIV/168/2016. 

 

Ad. 4 Zakończenie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres złożył obecnym na sali życzenia noworoczne, następnie 

zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę „Zamykam obrady XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołował: 

Marcin Uszyński 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


