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OZK.0002.6.2.2016.MS/8 

 

Protokół Nr XVII/16 z XVII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 25 kwietnia 2016 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15:03, zakończenie o godzinie 15:49 

 

W obradach Sesji udział brało 22 radnych. Nieobecny był radny: Marek Kopera. 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. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

2015. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2015 

wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej.  

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2011 – 2015. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015.  

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

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2020. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie odwołania 

dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej 

działającej w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

III/21/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 

Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenia 

terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie odwołania 

dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej 

działającej w SP ZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

III/22/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania 
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Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli oraz określenia 

terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na rok 2016. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie aktualizacji „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

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

zbycie przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli aparatu rtg. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o 

samorządzie powiatowym, otworzył obrady formułą: „Otwieram XVII Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych radnych, przedstawicieli starostwa, 

zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów – prasy, radia, telewizji miejskiej. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres na podstawie listy obecności Radnych stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

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

Stalowowolskiego w dniu 19 kwietnia Zarząd Powiatu zwrócił się do niego z wnioskiem 

o wprowadzenie do porządku obrad punktów: 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie aktualizacji „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”. 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

Przewodniczący Rady przekazał, że projekty uchwał były omawiane podczas posiedzeń Komisji 

Rady. Zapytał czy Radni życzą sobie, aby przedstawić jeszcze uzasadnienie ich wprowadzania. Nie 

zgłoszono takiej potrzeby. Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym Zarząd 

zawnioskował także, aby wprowadzić do porządku obrad punkt: 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli aparatu rtg. 

Dodał, że projekt uchwały nie był opiniowany podczas Komisji Rady Powiatu. Poprosił o jego 

omówienie Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicję Mach, która przedstawiła 
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uzasadnienie wprowadzania projektu uchwały. Następnie Przewodniczący Rady zawnioskował 

o zmianę porządku obrad w zakresie objętym treścią wyżej wymienionych uchwał.  

Zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”.  

Głosów za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 16. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 

„Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli.”  

Głosów za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 17. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 

„Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli aparatu rtg.”  

Głosów za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 18. 

 

Przewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad. 

Do obrad dołączył radny Waldemar Plennikowski. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został radnym przekazany na skrzynki e-mail. 

Następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

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. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. 

 

Ad. 5 Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim. 

Przewodniczący Rady poinformował, że analiza była omówiona podczas Komisji Rady Powiatu. 

Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się z analizą sytuacji na rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim. 
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Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie za rok 2015.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie było omówione podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.  

 

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 

2015 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie było omówione podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2015 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy 

zastępczej. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2011 – 2015. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie było omówione podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Stalowowolskim na lata 2011 – 2015. 

 

Ad. 9 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że ocena była omawiana podczas Komisji Rady Powiatu. 

Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

 Rada Powiatu zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2015. 

Do obrad dołączyli radni Zygmunt Cholewiński i Robert Fila. 

 

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

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-

2020. 

 Przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu w dniu obrad Sesji przyjął autopoprawki do 

projektu uchwały. Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Brymora  

omówił autopoprawki. Przewodniczący zapytał czy są pytania, uwagi lub propozycje zmian do 

projektu uchwały. Nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały z 

autopoprawkami.  
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Głosów za – 19, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, dwóch radnych nie brało udziału w 

głosowaniu. 

Uchwała Nr XVII/121/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2020 

została przyjęta. 

 

Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie odwołania 

dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej 

działającej w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Głosów za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.  

 Uchwała Nr XVII/122/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania 

dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej 

działającej w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli została 

przyjęta. 

 

Ad.12 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

III/21/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie 

powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli oraz określenia terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Głosów za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 Uchwała Nr XVII/123/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/21/2014 

Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenia 

terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia została przyjęta. 

 

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

dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego ze składu Rady Społecznej 

działającej w SP ZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Głosów za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2. 

 Uchwała Nr XVII/124/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/21/2014 

Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady 
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Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz określenia 

terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia została przyjęta. 

 

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

III/22/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie 

powołania Rady Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli 

oraz określenia terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Głosów za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.  

 Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 

Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli oraz określenia 

terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia została przyjęta. 

 

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

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 2016.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był podczas Komisji Rady 

Powiatu i w dniu obrad Zarząd przyjął autopoprawki. Autopoprawki omówiła Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Kulpa. Zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały z autopoprawkami. 

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

 Uchwała Nr XVII/126/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2016 została przyjęta. 

 

Ad. 16 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie aktualizacji 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Stalowowolskiego”. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

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

 Uchwała Nr XVII/127/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie aktualizacji „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Stalowowolskiego” została przyjęta. 

 

Ad. 17 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 
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 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

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

 Uchwała Nr XVII/128/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli została przyjęta. 

 

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

zgody na zbycie przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli aparatu 

rtg. 

 Przewodniczący zapytał czy radni mają uwagi, pytania bądź propozycje zmian. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

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

 Uchwała Nr XVII/129/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli aparatu rtg została 

przyjęta. 

 

Ad. 20  Interpelacje i zapytania radnych. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że: 

a) Radny Zygmunt Cholewiński otrzymał odpowiedź na zapytanie złożone podczas Komisji 

Budżetu w sprawie niedokończonego budynku usługowo-handlowego przy Hali Targowej 

oraz na zapytanie zgłoszone podczas Sesji Rady Powiatu w sprawie zatrudniania osób w 

Starostwie Powiatowym. 

b) Radny Marek Kopera otrzymał odpowiedź na zapytanie zgłoszone podczas Sesji Rady 

Powiatu w sprawie sytuacji na skrzyżowaniu ul. KEN oraz Poniatowskiego. 

c) Radna Leokadia Gugała otrzymała odpowiedź na zapytanie złożone podczas Sesji Rady 

Powiatu w sprawie szkoleń dla strażaków OSP.   

 Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub mają zapytania. Radny 

Zygmunt Cholewiński zapytał dlaczego w centrum Pysznicy nie uzupełniono „na zasadach 

ogólnych” brakującego odcinka nowo wybudowanej ścieżki rowerowej. Wyjaśnił, że ta część drogi 

była realizowana w ramach poprzednich środków unijnych. Natomiast chodnik nie i można było 

ścieżkę zrobić. Jest to najbardziej newralgiczny punkt. Zapytał również czy jest planowane 

uzupełnienie na „zasadach ogólnych” ścieżki w Jastkowicach - jadąc w kierunku Rzeczycy od 

skrzyżowania obok Pana Koczwary. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński 

odpowiedział, że ten drugi odcinek znajdujący się na wysokości przewężenia ma ok. 100 metrów. 

Złożony jest wniosek do PROW w zakresie uzupełnienia ścieżki. Będzie na pewno realizowany. 

Jeżeli nie uda się go zrobić w ramach projektu to nie jest to na tyle duży zakres, żebyśmy nie mogli 

go zrobić własnymi środkami. Co do centrum Pysznicy – zostaliśmy zobligowaniu do podania 

odcinków dróg, które były realizowane w ramach wcześniejszych programów unijnych. Zostały te 

odcinki wyeleminowane z wariantów inwestycyjnych i zastosowano wariant na zasadach ogólnych. 
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Taka była wtedy informacja i tak zostało to przyjęte do realizacji w zakresie programu 

funkcjonalno-użytkowego. Wykonanie tego odcinka wiąże się z naruszeniem nawierzchni jezdni, 

która była zaprojektowana w ramach RPO. Za chodnikiem natomiast biegnie znaczna liczba 

urządzeń podziemnych np. linia telefoniczna. Radny Mariusz Sołtys poinformował, że będzie 

uzupełniony jeszcze jeden odcinek o długości 200 m w Jastkowicach przy przejściu obok szkoły. 

Radny Zygmunt Cholewiński dodał, że o tym wie, a chodnik w centrum Pysznicy był robiony ze 

środków wspólnych gminy Pysznica i Powiatu jeszcze w czasach kiedy był wójtem. „Nie wiem, kto 

tego nie dopilnował. Jezdnia była unijna. Rok protestowałem co do jakości wykonania.” Zarząd Dróg 

Powiatowych był wtedy zleceniodawcą. „Pan nie był wtedy dyrektorem”. Radny Robert Fila zapytał 

czy jest zaplanowany objazd dla samochodów ciężarowych w związku remontem mostu w 

Przyszowie. Jeżdżą tam samochody ciężarowe, stwarzają zagrożenie dla ruchu, a droga jest wąska 

i kręta. Można zaobserwować wyrwane pobocza. Jezdnia jest w nowym stanie, ale jest tam teren 

podmokły i ma nienajlepszą nośność. Zapytał czy zostały przewidziane jakieś odszkodowania, 

ewentualnie remont drogi czy przynajmniej zabezpieczenie poboczy. Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Piotr Śliwiński odpowiedział, że objazd ustalony jest wspólnie z Podkarpackim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich, który przebudowuje most - ciągnie się od Stanów poprzez 

Maziarnie i kończy się na drodze wojewódzkiej między Niskiem a Przyszowem. Mamy 

porozumienie z PZDW, w ramach którego inwestor i wykonawca są odpowiedzialni w całym 

okresie realizacji za bieżące utrzymanie i remont generalny. Są robione przeglądy raz na dwa 

tygodnie i podejmowane działania remontowe. Była w ubiegłym roku robiona modernizacja mostu 

w Bojanowie. Z wszystkich działań PZDW się wywiązał. Na objeździe jest ograniczenie do 20 t - tak 

samo na drodze wojewódzkiej między Niskiem a Nową Dębą. Radny Robert Fila dodał, że ta droga 

jest wąska i z przejechaniem mają problem dwa samochody osobowe, ruch tam zwiększył się 

znacząco i to ograniczenie nie jest przestrzegane. Proszę o zwrócenie na to uwagi. Droga jest kręta. 

Jeżdżą samochody mające powyżej 20 t i przekraczają prędkość. Odbywa się tam też ruch lokalny i 

użytkownicy drogi mają prawo bezpiecznie się poruszać. Warto kierowców zdyscyplinować. Radny 

Edward Sulich dodał, że z wypowiedzi radnego wnioskuje, że ma on na myśli odcinek między 

Kołodziejami a Klinami, gdzie jest część objazdu dla pojazdów mniejszych. Odcinek między 

Kołodziejami przez Maziarnie do drogi wojewódzkiej nie jest zagrożeniem. Z Kołodziejów do 

Występu jest problem z poboczami i szerokością drogi. „Rozjeżdża się to”. Prędkości też są duże. 

„Dobrze rozumiem uwagi radnego. Proszę o interwencję”. Na tym dyskusję zakończono. Innych 

zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad. 21 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że oświadczenia majątkowe należy złożyć do końca tego 

tygodnia. Poinformował, że do biura Rady wpłynęło zaproszenie dla Radnych na Mszę Św. 

odprawianą z okazji 72. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. Msza odbędzie się 15 maja 

o godz. 12.15 w Kościele pw. Źródła Bożego Miłosierdzia w Stalowej Woli (obok św. Floriana). 

Radna Leokadia Gugała złożyła wniosek dotyczący podjęcia działań regulujących rzeki San i Wisłę 

poprzez pogłębienie ich koryt o 1 m. Radny Zygmunt Cholewiński nawiązując do zapytania w 
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sprawie ścieżek rowerowych złożył wniosek, aby rozpatrzyć zmianę funkcji chodnika na ciąg 

pieszo-rowerowy oraz zmienić zjazd ze ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z drogami Zarzecze-

Rzeczyca Długa oraz Pysznica-Stalowa Wola. „Zjazd na ścieżkę rowerową od strony Jastkowic wydaje 

się dla mnie niezrozumiały. Nie wiem kto to wymyślił. W tej sprawie interwencja musi być.” Jest to 

niebezpieczny odcinek. Zapytał ponadto czy odbywają się uroczystości z okazji 3. Maja, w których 

radni mogą uczestniczyć. Przewodniczący poprosił o odpowiedź pana Starostę. Starosta 

Stalowowolski Janusz Zarzeczny odpowiedział, że jest harmonogram Dni Stalowej Woli, w ramach 

którego są uroczystości 3 Maja. O godz. 12:00 jest msza św. zamówiona przez miasto i powiat, a po 

niej biegi. Są przygotowane plakaty z dokładnym rozpisaniem imprez. Radny Zygmunt 

Cholewiński dopytał czy w ramach tych obchodów powiat się włączył w ich organizację czy są to 

wydarzenia miejskie – „tak, abym się czuł jako gospodarz, a nie gość”. Starosta Stalowowolski Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że są uroczystości, które robi miasto, są też organizowane wspólnie jak 

Otwarte Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce czy Msza Św. Starosta Stalowowolski zaprosił wszystkich 

radnych powiatowych do udziału w wydarzeniach. Przewodniczący Rady Ryszard Andres zaprosił 

również radnych z gminy Pysznica na uroczystości organizowane w PSP im. Orła Białego w 

Krzakach - 29 kwietnia, godz. 17:00 w Kościele św. Piotra i Pawła w Krzakach. Radna Leokadia 

Gugała dodała, że w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem - 14 maja od godz. 18:00, odbędzie 

się noc bibliotek. Radny Stanisław Anioł zaprosił radnych na Bieg Niepodległości na godz. 14:00 

oraz 58. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce - 8 maja, godz. 15:00. 

 

Ad. 22       Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XVII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Sołtys-Kurek 

 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


