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Protokół Nr XIII/16 z XIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 27 stycznia 2016 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15:04, zakończenie o godzinie 15:46 

W momencie rozpoczęcia posiedzenia na sali obecnych było 20 Radnych. W trakcie przedstawiania 

sprawozdania z działalności Zarządu do obrad dołączyli radni: Waldemar Plennikowski i Marek 

Tyza. Od tej pory w Sesji uczestniczyło 22 radnych. 

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 protokołów z XI i XII Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2015 rok: 

a) Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego; 

b) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 

c) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; 

d) Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej. 

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

udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8. 

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

udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z tytułu 

trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

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

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 
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12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad Sesji. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

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. Listę obecności dołączono do protokołu. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że działając na podstawie § 

48 ust. 5 Statutu Powiatu Stalowowolskiego Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem o 

wprowadzenie do porządku obrad punktów: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

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

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Przewodniczący zgodnie z § 48 ust. 6 Statutu Powiatu Stalowowolskiego zawnioskował o 

zmianę porządku obrad w zakresie objętym treścią w/w projektów uchwał. Dodał, że 

projekty uchwał omawiane były podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Przewodniczący 

zarządził głosowanie nad wprowadzeniem punktu Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

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

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
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pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych.  

Głosów „za” - 20, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 10. porządku obrad. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem punktu Rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Głosów „za” - 20, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 11. porządku obrad. 

  

Przewodniczący zapytał czy są inne wnioski dotyczące zmiany porządku obrad. Innych 

wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący przedstawił porządek obrad po zmianach. 

 Radny Stanisław Paleń opuścił salę obrad. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że protokoły z poprzedniej 

Sesji Rady Powiatu zostały radnym przekazane na skrzynki e-mail. Zapytał czy są wnioski, 

poprawki, uzupełnienia do protokołu Nr 11 z dnia 21 grudnia 2015 roku. Wniosków, 

poprawek, uzupełnień nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu Nr 11 z dnia 21 grudnia 2015 roku.  

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

Protokół Nr 11/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący zapytał czy są wnioski, poprawki, uzupełnienia do protokołu Nr 

12 z dnia 11 stycznia 2016 roku. Wniosków, poprawek, uzupełnień nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 12 z dnia 11 stycznia 

2016 roku.  

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

Protokół Nr 12/16 z dnia 11 stycznia 2016 roku został przyjęty. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że sprawozdanie zostało 

radnym przesłane na skrzynki e-mail. Zapytał czy Pan Starosta chciałby uzupełnić 

sprawozdanie. Starosta omówił punkt pn. Informacja nt. projektu „Podkarpacie stawia na 

zawodowców”.  Poinformował, że wniosek został złożony w konkursie zamkniętym RPO WP 

na lata 2014-2020. Maksymalne dofinansowanie wynosi 90% wartości projektu, wkład 

własny natomiast 10%. Celami projektu są poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, 
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dostosowywanie do potrzeb rynku pracy, wzbogacenie oferty edukacyjnej. Projekt obejmuje 

5 szkół prowadzonych przez Powiat – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, Centrum 

Edukacji Zawodowej, CKUiODiDZ. Wartość całkowita projektu wynosi 6 mln 389 tys. 500 zł, 

z czego dofinansowanie 5 mln 750 tys. 550 zł, a wkład własny 638 tys. 950 zł. Okres realizacji 

wynosi od 01.09.2016 do 31.10.2019 roku. Przewidziano organizację staży, szkoleń, praktyk, 

zajęć w firmach symulacyjnych dla uczniów oraz słuchaczy, szkoleń i studiów 

podyplomowych dla nauczycieli, wyposażenie pracowni zawodowych i doradztwa 

zawodowego, popularyzację kształcenia zawodowego.  

Na salę obrad powrócił Radny Stanisław Paleń.  

Do przygotowania wniosku posłużył raport „Indywidualna diagnoza potrzeb rozwojowych 

szkół zawodowych w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2019” stanowiący wynik badań 

ankietowych ze szkół. Raport był niezbędny do sformułowania założeń merytorycznych oraz 

budżetowych projektu. Projekt otrzymał pozytywną rekomendację ARP Oddział w 

Tarnobrzegu, RIG, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w 

czerwcu 2016 roku. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny podkreślił, że jest to ogromny 

projekt, który jeżeli przejdzie, znacznie ułatwi pracę szkół zawodowych. Przewodniczący 

Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał czy są jeszcze pytania. Radny Robert Fila, odnosząc 

się do posiedzenia Zarządu z dnia 31 grudnia 2016 r., zapytał jaki jest cel dofinansowania w 

wysokości 250,00 zł miesięcznie oficyny wydawniczej „Nasz Czas”, czy jest to bezterminowa 

umowa i są planowane dofinansowania innych wydawnictw. Starosta Stalowowolski Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że Zarząd zdecydował o tym dofinansowaniu, gdyż będą 

umieszczane w nim artykuły promocyjne Powiatu i informacje o inwestycjach. Dodał, że 

czasopismo działa i jest znane w regionie. Radny Robert Fila dopytał o kwestię 

dofinansowania innych wydawnictw. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny wyjaśnił, że 

z innymi wydawnictwami realizowana jest współpraca okazjonalna. Z tym wydawnictwem 

umowa jest podpisana na rok czasu. W dyspozycji Powiatu będą 1 czy 2 strony. 

Współpracujemy i będziemy współpracować z Echem Dnia czy Sztafetą. Radny Robert Fila 

wyraził opinię, że chodzi o kupowanie artykułów, które w sposób odpowiedni będą 

przedstawiać pracę Zarządu. Dodał, że nie pyta przez przypadek, gdyż to wydawnictwo w 

poprzednim okresie „panu Staroście i formacji, którą Starosta reprezentuje, było bardzo 

przychylne”.  Powiedział, że ma wątpliwości co do wydatkowania publicznych pieniędzy na 

tego typu formę promocji. Zaznaczył, że Powiat wydawał biuletyn, który stanowił kanał 

komunikacji. Dodał, że „Nasz Czas” to określony tytuł, który trafia do określonych odbiorców, 

a mieni się wydawnictwem. Uważa to za kupowanie przychylności – „pisanie tego, co jest nam 

potrzebne i wygodne”. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny podkreślił, że w żadnym 

wypadku nie będą umieszczane artykuły i oferty polityczne, a najważniejsze informacje o 

Powiecie i z pracy Zarządu. W żadnym wydawnictwie nie ma oferty za taką cenę. Koszt 

wydawania własnego biuletynu jest niewspółmierny do kosztów dofinansowania tego 

wydawnictwa - „za 250 zł miesięcznie nie jesteśmy w stanie nic zrobić”. Będziemy mogli się 

promować na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, czyli robić to, co dla nas 
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najistotniejsze. Przewodniczący zapytał czy są jeszcze pytania. Radny Robert Fila 

odpowiedział, że ma swoją opinię w tym temacie. „Z przyjemnością zobaczę, być może linia się 

zmieniła i będzie bardziej obiektywna, jeśli chodzi o ten tytuł”. Ponadto odnośnie 72. 

posiedzenia Zarządu poprosił o informacje jak na koniec roku przedstawiało się 

sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli. Starosta Stalowowolski Janusz 

Zarzeczny przekazał głos Skarbnikowi Powiatu. Dodał, że dopłaty były tylko w pozycji 

nauczyciel mianowany. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa odpowiedziała, że po 

dyspozycjach, które Zarząd wydał, na koniec roku w zakresie wypłaty za godziny 

nadliczbowe nie spełnione były tylko średnie  wynagrodzenia dla nauczycieli mianowanych. 

Dla nich zostały wypłacone dodatki. Informacje zostały przekazane do jednostek. Do końca 

miesiąca wypłacony będzie dodatek uzupełniający. Przekazane zostanie sprawozdanie, 

zgodnie z Kartą Nauczyciela, jako informacja na Radę Powiatu, do organu nadzoru i 

związków. Na tym dyskusję zakończono. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny 

przedstawił prezentację multimedialną z informacjami o zrealizowanych inwestycjach w 

2015 roku (prezentację dołączono do protokołu).  

Do obrad dołączyli Radni Waldemar Plennikowski i Marek Tyza.  

 

Rada Powiatu zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego”. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok  

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał czy Radni chcą, aby sprawozdanie 

zostało omówione. Nie zgłoszono wniosku o omówienie. Przewodniczący zapytał czy są 

uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono.  

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. 

Ad. 7 Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2015 rok: 

a) Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał czy Radni chcą, aby sprawozdanie 

zostało omówione. Nie zgłoszono wniosku o omówienie. Przewodniczący zapytał czy są 

uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono. 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. 

b) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał czy Radni chcą, aby sprawozdanie 

zostało omówione. Nie zgłoszono wniosku o omówienie. Przewodniczący zapytał czy są 

uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono. 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. 
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c) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał czy Radni chcą, aby sprawozdanie 

zostało omówione. Nie zgłoszono wniosku o omówienie. Przewodniczący zapytał czy są 

uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono. 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 

d) Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał czy Radni chcą, aby sprawozdanie 

zostało omówione. Nie zgłoszono wniosku o omówienie. Przewodniczący zapytał czy są 

uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono. 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. 

Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w 

Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli 

przy ul. R. Dmowskiego 8. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 

zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. 

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

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XIII/104/2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w 

Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli 

przy ul. R. Dmowskiego 8 została przyjęta. 

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

zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w 

Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli 

przy ul. R. Dmowskiego 2a.  

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 

zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. 

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

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XIII/105/2016 w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w 

Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli 

przy ul. R. Dmowskiego 2a została przyjęta. 
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Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

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

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 

projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 

zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. 

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

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XIII/106/2016 w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

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

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych została przyjęta. 

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

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że projekt uchwały 

omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są uwagi, propozycje 

zmian. Uwag i propozycji zmian nie zgłoszono. 

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

Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XIII/107/2016 w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował, tak jak podczas ostatniego posiedzenia Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, o zmianę 

oznakowania ul. Żwirki i Wigury, aby w obydwu kierunkach jazdy przy znaku ograniczenia 

wjazdu pojazdom do 10t umieszczono tabliczkę „nie dotyczy mieszkańców Stalowej Woli i 

gminy Pysznica”. Wyjaśnił, że jadąc w kierunku Stalowa Wola/Nisko – Pysznica, zakaz nie 

dotyczy mieszkańców Stalowej Woli, a wracając - w kierunku jazdy Pysznica-Stalowa 

Wola/Nisko, zakaz nie dotyczy już mieszkańców Stalowej Woli i gminy Pysznica. Radny 

Stanisław Anioł opuścił salę obrad.  
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 Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny powiedział, że odpowiedź od Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych będzie udzielona na piśmie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr 

Śliwiński poinformował, że ta organizacja ruchu została wprowadzona ok. 3 lat temu z uwagi 

na potrzebę wyeliminowania ruchu tranzytowego na drodze 1019R - ze względu na liczne 

monity mieszkańców oraz w celu wyeliminowania tranzytu na ul. Poniatowskiego - ze 

względu na liczne zdarzenia i warunki ruchu. Zaznaczył, że otrzymał wniosek z Komisji w tej 

sprawie i wystąpił już do Zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach 

powiatowych i gminnych z prośbą o przyjrzenie się tej sprawie pod kątem ograniczeń 

kierunkowych oraz tonażu. Podkreślił również, że rozwiązanie to było wprowadzone ze 

względu na liczne skargi i wnioski mieszkańców bloków z ul. Czarnieckiego. Parametry 

hałasu były podwyższone bądź na granicy dopuszczalności. Badania z 2015 roku z okresu 

jesiennego wykazały, że parametry te spadły. Dyrektor powiedział, że sprawa będzie 

przeanalizowana z udziałem policji i radny otrzyma wtedy konkretną odpowiedź na piśmie. 

Radny Zygmunt Cholewiński podkreślił, nie do końca się z tym zgadza. Tą samą drogą w 

jedną stronę można jechać, a wracać już nie. Wyraził opinię, że mieszkańcy są nierówno 

traktowani i taka sytuacja jest tylko na tej ulicy. Jest to droga powiatowa i powinna być 

umieszczona tabliczka, że ograniczenie tonażu nie obowiązuje również mieszkańców gminy 

Pysznicy. Dodał, że policjanci szybko zatrzymują kierowców. Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Piotr Śliwiński odpowiedział, że sprawa będzie przeanalizowana i 

ustosunkuje się do tego wniosku na piśmie. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący 

Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał czy są jeszcze wnioski. Radna Leokadia Gugała 

przekazała informację, że mieszkańcy miejscowości Łążek Chwałowski zwracają się z prośbą 

o remont drogi Łążek Chwałowski–Chwałowice. Podkreśliła, że obecnie mieszkańcy, w tym 

dzieci, pokonują przez gminę Zaklików trasę 12 km cztery razy dziennie, co daje łącznie 48 

km, aby dojechać do Chwałowic w gminie Radomyśl nad Sanem. Jest to jedyna droga 

nieutwardzona o dł. 5 km. Jest ona potrzebna w celu dojazdu do szkoły oraz pracy. 

Mieszkańcy proszą o przychylność władz. Radna poinformowała, że złożono wniosek do 

wójta gminy, ale sam nie jest w stanie drogi wyremontować. Dodała, że być może istnieje 

alternatywa, aby np. złożyć wniosek o dofinansowanie. Starosta Stalowowolski Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że temat ten jest w pewnym stopniu przedyskutowany. Rozmawiał 

z wójtem w tej sprawie. Jest to droga gminna. Można byłoby się zmierzyć z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba jednak przeanalizować czy droga ta spełniałaby 

warunki Programu. Wójt na razie nie jest w stanie udźwignąć tej inwestycji. „Będziemy 

rozmawiać”. Radna Leokadia Gugała dodała, że uważa, iż wspólnymi siłami można to 

rozwiązać. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny odpowiedział, że rozmowy się toczą, 

ale „pieniędzy na horyzoncie nie widać”. Jest to temat złożony. Zaznaczył, że w perspektywie 

unijnej nie ma szans na pozyskanie środków na remont dróg gminnych. Nawet „schetynówki” 

nie są programami prostymi. Dodał, że trudno odpowiedzieć na ten moment czy do PROW 

droga by się kwalifikowała. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady Powiatu Pan 

Ryszard Andres zapytał czy są jeszcze pytania. Nie zgłoszono.  
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Ad. 13 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres poinformował, że radnym została 

przesłana drogą elektroniczną analiza oświadczeń majątkowych. Zapytał czy radni mają 

wnioski lub informacje. Nie zgłoszono.  

Ad. 14 Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając 

formułę „Zamykam obrady XIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Sołtys-Kurek 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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