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OZK.0002.10.1.2016.MS 

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

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 06 września 2016 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15:01, zakończenie o godzinie 15:12 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 20 radnych. W trakcie jej trwania do obrad dołączyli 

radni: Stanisław Anioł, Marek Tyza. Nieobecni byli radni: Zygmunt Cholewiński. Posiedzeniu 

przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. Posiedzenie protokołowała 

Magdalena Sołtys-Kurek. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z 

Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w 

Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z 

Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego 

w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

5. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

samorządzie powiatowym, na wniosek Zarządu Powiatu, otworzył obrady formułą: „Otwieram XX 

Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego”. Przewodniczący Rady przywitał przybyłych 

radnych, przedstawicieli starostwa, zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów – prasy, 

radia, telewizji miejskiej. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności Radnych stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski dotyczące zmian w proponowanym porządku obrad. 

Nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad. 

Radny Marek Tyza dołączył do obrad. 
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Ad. 3  Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej 

realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy 

Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

 Do obrad dołączył Radny Stanisław Anioł. 

 Projekt uchwały został omówiony przez Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicję 

Mach. Następnie Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały opiniowany był w dniu Sesji 

przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Zapytał, jaka jest opinia Komisji 

Budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Nowak przekazał, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi, propozycje zmian do projektu uchwały. Radny 

Jan Nowak poprosił Przedstawiciela Prezydenta Miasta Stalowej Woli Andrzeja Wojtasia o 

przybliżenie radnym inwestycji – poinformowanie co będzie dokładanie w jej ramach robione i w 

jaki sposób. Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Transportu i Promocji Gospodarczej 

Andrzej Wojtaś podziękował w imieniu Prezydenta za zaproszenie na Sesję i wspólną realizację 

inwestycji. Ulica Lipowa to część dojazdu do Pilchowa. Wyjaśnił, że obecnie ulica nie ma sprawnej 

kanalizacji deszczowej,  posiada tylko studnie chłonne, które z racji wieloletniego użytkowania oraz 

zlewni są w złym stanie technicznym. Często stoi tam woda. Ponadto chodniki są w złym stanie, nie 

ma ścieżki rowerowej. Inwestycja obejmuje budowę systemu odwodnienia - od ul. Sandomierskiej 

poprzez Lipową do ul. Brandwickiej, poprawę bezpieczeństwa ruchu – wydzielenie ścieżek 

rowerowych, budowę odpowiedniej klasy chodników dla ruchu pieszego z zachowaniem przejść, 

wydanie warunków projektowych. Przezbrojenia są zasadniczym elementem, które wpływają na 

koszty.  Obecna wartość inwestycji wyliczona jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego, dodał, 

że ma nadzieję, że koszt inwestycji po przetargu będzie znacząco różna – 60% tej kwoty, czyli w 

granicach 4 mln zł. Będzie wykonane również prawidłowe oświetlenie. Na tym dyskusję 

zakończono. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały w wersji projektu. 

 

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

Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” 

i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu została podjęta. 

 

Ad. 4 Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej 

realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy 

Poniatowskiego w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

projektu. 

Projekt uchwały został omówiony przez Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicję 

Mach. Następnie Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały opiniowany był w dniu Sesji 

przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Zapytał, jaka jest opinia Komisji 

Budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Nowak przekazał, że opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi, propozycje zmian do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały w wersji projektu. 

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

Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa 

Wola projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w 

Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu została 

podjęta. 

 

Ad. 5     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

 

Protokołowała: 

Magdalena Sołtys-Kurek   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


