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OZK.0002.7.1.2016.MS/11 

Protokół Nr XVIII/16 z XVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 15 czerwca 2016 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15:00, zakończenie o godzinie 16:40 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 21 radnych. W trakcie jej trwania do obrad dołączyli 

radni: Wojciech Korkowski oraz Waldemar Plennikowski. 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 XVII Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Ocena stanu dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu „Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy na lata 2011 – 2015”. 

7. Realizacja zadań Powiatu w zakresie promocji powiatu. 

8. Realizacja opieki medycznej oraz stan rozpoczętych inwestycji (potrzeby i niezbędne środki) w 

jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015.  

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  Stalowowolskiego za rok 2015 wraz 

ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

11. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu za rok 2015. 

12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. 

13. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2015 oraz opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu 

Stalowowolskiego.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za 2015 rok. 

15. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015. 

16. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015. 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2015. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

XL/291/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie nadania 

Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno–

Opiekuńczemu w Stalowej Woli. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na rok 2016. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do 

realizacji projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu 

Erasmus + 

23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. 

„Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus +  

24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, 

banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania. 

25. Interpelacje i zapytania radnych. 

26. Wolne wnioski i informacje. 

27. 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 XVIII Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych radnych, przedstawicieli starostwa, 

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

mieszkańców Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres na podstawie listy 

obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Starosta Stalowowolski działając na podstawie art. 15 ust. 

9 ustawy o samorządzie powiatowym w dniach1 i 7 czerwca 2016 r. złożył wnioski o wprowadzenie 

do porządku obrad projektów uchwał: 

 w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. 

„Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu Erasmus +. 
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 w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. 

„Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus +. 

 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu 

Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania. 

 

Dodał, że wnioskodawcą wprowadzenia do porządku obrad wymienionych projektów jest Zarząd 

Powiatu i wpłynęły one na 7 dni przed terminem rozpoczęcia sesji, jest więc zobligowany do ich 

wprowadzenia. Przekazał, że były one omawiane podczas posiedzeń Komisji Rady. 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. 

„Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach Programu Erasmus + został 

wprowadzony jako punkt 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego 

do realizacji projektu pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” w ramach 

Programu Erasmus + został wprowadzony jako punkt 23. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania został 

wprowadzony jako punkt 24. Przewodniczący Rady zapytał czy są inne wnioski dotyczące zmian w 

porządku obrad. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady przedstawił obowiązujący porządek obrad. 

 

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

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

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

protokołu głosowało 21 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że sprawozdanie zostało radnym przesłane 

na skrzynki e-mail. Zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zapytał czy Starosta chciałby uzupełnić sprawozdanie. Starosta 

Stalowowolski Janusz Zarzeczny poinformował, że Powiat Stalowowolski otrzymał Podkarpacką 

Nagrodę Samorządową. Złożył podziękowania również poprzedniemu Zarządowi, pracownikom 

Starostwa i radnym. Wymienił inwestycje realizowane w tym i przyszłym roku: przebudowa ul. 

Klasztornej, budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 

planowane ukończenie inwestycji w lipcu, budowa placu zabaw z odpowiednim wyposażeniem 

przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych – planowane ukończenie w lipcu, termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych – planowane ukończenie we wrześniu, złożony został wniosek do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki RP na dofinansowanie przebudowy boiska przy ZSO LO im. KEN – 

rozstrzygnięcie konkursu pod koniec czerwca, podobnie jak przebudowa sali gimnastycznej przy 

ZSP Nr 2, przebudowa mostu w Radomyślu nad Sanem, budowa i modernizacja ścieżek 

edukacyjnych przy ZSP Nr 3, utworzenie ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego przy ZSP Nr 3, 

przebudowa drogi powiatowej 1030R Grębów-Stany – 5 km, przebudowa drogi powiatowej 1019R 
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Zarzecze-Rzeczyca Długa – 1 km, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

będących własnością Powiatu – ZSP Nr 1, 2, 3, CEZ, CKUiODiDZ, PPP, przebudowa drogi 1035R 

Cisów Las-Gwoździec – budowa chodnika, zadanie wspólne z gminą Bojanów, przebudowa drogi 

1022R Spokojna-Jastkowice – budowa chodnika w Krzakach, zadanie wspólne z gminą Pysznica, 

przebudowa drogi 1023R Pysznica-Piskorowy Staw – odwodnienie i budowa chodnika, 

przebudowa drogi 1010R Czekaj Pniowski-Nowiny – remont poboczy, zadanie wspólne z gminą 

Radomyśl n/Sanem, przebudowa drogi 1013R Zbydniów-Turbia – budowa chodnika z gminą 

Zaleszany, przebudowa drogi 1002R Budki Dolne-Zdziechowice – remont poboczy, zadanie 

realizowane ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych, przebudowa drogi 1004R Zaklików-

Borów – budowa chodnika, zadanie wspólne z gminą Zaklików. Starosta dodał, że przebudowa 

oddziału ratunkowego oraz budowa lądowiska nie będzie realizowana w tym roku. Szpital złożył 

wniosek do Ministerstwa Zdrowia, czeka na rozstrzygnięcie. Zaznaczył, że w Nisku na razie nie 

będzie robione lądowisko. Wymienił następnie inwestycje realizowane w szpitalu: dostosowanie 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do obowiązujących standardów – rozpoczęcie w 

lipcu, zakup stacji diagnostycznej dla pracowników tomografii, zakup ambulansu ratunkowego – 

inicjatywa tym razem gmin wiejskich, zakup aparatu USG, systemu monitorowania funkcji 

życiowej, remont sanitariatów na pediatrii i kardiologii I, zakup angiografu – 3 mln zł (ten obecny 

jest 10-letni), zakup 25 łóżek szpitalnych i resektoskopu. Dodał, że realizacja niektórych zadań 

wynosi dwa lata. Podsumował wypowiedź mówiąc, że Powiat ubiega się o dofinansowania 

zewnętrzne – „trzeba korzystać, gdyż jest to ostatnia perspektywa”. Przewodniczący Rady 

pogratulował Staroście i Zarządowi za otrzymanie nagrody.  

Radny Wojciech Korkowski dołączył do obrad.  

 

Ad. 5 Ocena stanu dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

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

Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się z oceną stanu dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji programu „Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy 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 programu „Promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 – 2015”. 

 

Ad. 7 Realizacja zadań Powiatu w zakresie promocji powiatu. 

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

Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o realizacji zadań Powiatu w zakresie promocji 

powiatu. 
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Ad. 8 Realizacja opieki medycznej oraz stan rozpoczętych inwestycji (potrzeby i niezbędne 

środki) w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

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

Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o realizacji opieki medycznej. 

 

Ad. 9 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015. 

 Sprawozdanie finansowe zostało omówione przez Skarbnika Powiatu Elżbietę Kulpę. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił o przedstawianie pytań lub uwag oraz zachęcił do 

podjęcia dyskusji. Pytań i uwag nie zgłoszono.  

W trakcie omawiania sprawozdania przez Skarbnika Powiatu do obrad dołączył Radny Waldemar 

Plennikowski. 

 

Ad. 10 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  Stalowowolskiego za rok 2015 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 oraz sprawozdanie 

roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski zostały omówione przez Skarbnika Powiatu Elżbietę 

Kulpę. Przewodniczący Rady Ryszard Andres poprosił o przedstawianie pytań lub uwag oraz 

zachęcił do podjęcia dyskusji. Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy różnica między 

dochodami na finansowanie zadań oświatowych a wydatkami na ten cel, wynosząca ok. 3 mln zł, to 

kwota dokładana przez Powiat dodatkowo z innych źródeł. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

powiedziała, że jest to dokładnie kwota 3 mln zł 189 tys. Innych pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 11 Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2015. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2015. Przewodniczący Rady 

Ryszard Andres zapytał czy są pytania lub uwagi.  Nie zgłoszono.    

Rada Powiatu zapoznała się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2015. 

 

Ad.12 Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. 

Informację o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zapytał czy są pytania lub uwagi.  Nie zgłoszono.    

 Rada Powiatu zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. 
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Ad. 13 Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2015 oraz opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Sulich. 

Komisja Rewizyjna uznała wykonanie budżetu w zgodności z prawem i pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015. Następnie Przewodniczący Rady 

poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu o przedstawienie opinii na temat 

wykonania budżetu za rok 2015: 

1. Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 

2. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 

pozytywna. 

3. Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pozytywna. 

4. Opinia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej – pozytywna. 

 

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za 2015 rok. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 

Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu. Dodał, że sprawozdania zostały rozpatrzone w poprzednich punktach. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poprosił o przedstawianie ewentualnych uwag. Uwag i 

pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  

Głosów za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.  

Uchwała Nr XVIII/130/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2015 rok została 

przyjęta. 

 

Ad. 15 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Sulich przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015. 

 

Ad. 16 Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Sulich  przedstawił opinię Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 

rok 2015. Przewodniczący Rady poprosił o przedstawianie ewentualnych uwag. Nie zgłoszono.  
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 Rada Powiatu zapoznała się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 

 

Ad. 17 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2015. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że zgodnie z art. 271 ustawy o finansach 

publicznych Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium po zapoznaniu 

się: 

a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok poprzedni, 

b) ze sprawozdaniem finansowym, 

c) z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 

poprzedni, 

d) z informacją o stanie mienia Powiatu, 

e) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; 

Dodał, że Rada Powiatu zapoznała się z tymi dokumentami w poprzednich punktach. 

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Uwag i 

pytań nie zgłoszono. Zarządził głosowanie.  

 Głosów za – 21  przeciw – 0, wstrzymujących się –1, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XVIII/131/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 

została przyjęta. 

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny podziękował za udzielenie absolutorium. 

 

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

skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 23, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XVIII/132/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2015 

została przyjęta. 

 

Ad. 19 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

XL/291/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie 

nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi 

Pielęgnacyjno–Opiekuńczemu w Stalowej Woli.  

Radny Stanisław Anioł opuścił salę obrad. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

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

  Uchwała Nr XVIII/133/2016 zmieniająca Uchwałę Nr XL/291/2014 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno–Opiekuńczemu w 

Stalowej Woli została przyjęta.  

 

Ad. 20  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 2016. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu w dniu 07 czerwca przyjął autopoprawki 

do projektu uchwały. Dodał, że były one omawiane wraz z projektem uchwały podczas Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

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

Uchwała Nr XVIII/134/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 

2016 została przyjęta. 

 

Ad. 21 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok. 

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

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

 Uchwała Nr XVIII/135/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok została przyjęta. 

 

Ad. 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do 

realizacji projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach 

Programu Erasmus + 

Radny Marek Tyza opuścił salę obrad.  

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Uchwała Nr XVIII/136/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do 

realizacji projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” w ramach 

Programu Erasmus + została przyjęta. 
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Ad. 23 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu 

pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” w ramach Programu Erasmus + 

 Radny Marek Tyza wrócił na salę obrad.  

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

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

 

Uchwała Nr XVIII/137/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do 

realizacji projektu pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” w ramach 

Programu Erasmus + została przyjęta. 

 

Ad. 24 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania. 

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Radny Robert Fila wyraził opinię, że 

podejmowanie uchwały w tej sprawie nie jest zasadne, gdyż środki wydane na zmianę herbu 

mogłyby być przeznaczone na inne cele. Innych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

Głosów za – 17, przeciw – 2, wstrzymujących się – 3. 

 Uchwała Nr XVIII/138/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad 

ich użytkowania została przyjęta. 

 

Ad. 25 Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania.  

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 26 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na wnioski złożone podczas ostatniej Sesji 

Rady otrzymali radni Leokadia Gugała oraz Zygmunt Cholewiński. Zapytał czy radni zgłaszają 

wnioski lub mają informacje do przekazania. Radna Leokadia Gugała poinformowała, że Rada 

Gminy Radomyśl nad Sanem podjęła uchwałę  o wsparciu finansowanym Powiatu w wysokości 50 

tys. zł na zakup ambulansu sanitarnego. Innych informacji oraz wniosków nie zgłoszono. 

 

Maria Dekert Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, w związku 

z tym, że odchodzi na emeryturę, podziękowała za wieloletnią współpracę z Powiatem. Wyjaśniła, 

że jest to przykład dobrej praktyki współpracy organizacji pozarządowej z powiatem i gminą. 

Otrzymała również podziękowania za swoją działalność od Starosty Stalowowolskiego oraz Rady 

Powiatu.  
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Ad. 27     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Sołtys-Kurek 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


