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OZK.0002.7.1.2016.MS/11 

 

Protokół Nr XXI/16 z XXI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, z dnia 28 września 2016 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15:04, zakończenie o godzinie 15:31 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 17 radnych. Nieobecni byli radni: Robert Fila, Marek 

Tyza, Jaromir Wieprzęć. 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 obrad XVIII, XIX, XX Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku. 

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie 

stalowowolskim na lata 2016-2020”. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020”. 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad Sesji. 
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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 XXI Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego”. Następnie przywitał przybyłych radnych, przedstawicieli starostwa, 

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

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności – 17 radnych obecnych, stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

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

Powiatu Stalowowolskiego w dniu 26 września zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do 

porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego”. Uzasadnienie 

wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

Przewodniczący Rady zawnioskował o zmianę porządku obrad w zakresie objętym treścią 

powyższej uchwały. Następnie zarządził głosowanie, w wyniku którego za wprowadzeniem 

uchwały do porządku obrad głosowało 17 radnych - głosów przeciw i wstrzymujących się nie 

było. Innych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad nie było.  

Przewodniczący Rady odczytał obowiązujący porządek obrad. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z obrad XVIII, XIX, XX Sesji Rady Powiatu. 

 Radny Stanisław Anioł dołączył do obrad – liczba obecnych radnych: 18. 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni protokoły dostali na skrzynki e-mail. Zapytał czy 

radni mają uwagi, pytania, wnioski do protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu. 

Głosów za – 18, przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  Protokół Nr XVIII/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi, pytania, wnioski do protokołu z XIX Sesji Rady 

Powiatu. Nie zgłoszono. Następnie zarządził głosowanie za przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady 

Powiatu. Głosów za – 18, przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  Protokół Nr XIX/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi, pytania, wnioski do protokołu z XX Sesji Rady 

Powiatu. Nie zgłoszono. Następnie zarządził głosowanie za przyjęciem protokołu z XX Sesji Rady 

Powiatu. Głosów za – 17, wstrzymujących się – 1, przeciw nie było. 

Protokół Nr XX/2016 z dnia 06 września 2016 r. został przyjęty. 
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Ad. 4  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Radny Wojciech Korkowski dołączył do obrad – liczba radnych: 19.  

Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Starosta chce uzupełnić sprawozdanie. Starosta 

Stalowowolski Janusz Zarzeczny poinformował, że kończona jest modernizacja ul. Klasztornej – 5 

października ma być oddana do użytku. Remontowany jest most w Radomyślu n/Sanem – roboty 

są zaawansowane. Są pewne trudności z tego względu, że most robiony był w latach 70-tych. Ta 

inwestycja powinna być wykonana do końca listopada. W piątek odbędzie się odbiór 

termomodernizacji szkoły specjalnej i placu zabaw przystosowanego do dzieci niepełnosprawnych. 

Zakończony został remont instalacji CO w CKUiODiDZ i Orlika przy ZSP Nr 2. Realizowane są 

inwestycje sportowe – boisko do piłki nożnej przy ZSO i remont sali przy ZSP Nr 2. Otrzymaliśmy 

promesę w wysokości 430 tys. zł na remont drogi w Goliszowcu w kierunku Kruszyny, wartość 

inwestycji po przetargu - 330 tys. zł. Został pozytywnie rozpatrzony wniosek i w przyszłym roku 

ruszą termomodernizacje 4 budynków oświatowych – koszt ok. 13 mln zł.  

 

Radna Leokadia Gugała dołączyła do obrad – liczba radnych: 20.  

 

Ad. 5 Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z postanowieniami art. 266 ust. 1 Ustawy o 

finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi 

stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Dodał, że 

informacja była omówiona podczas Komisji Rady Powiatu. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu. 

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

Rada zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 

roku. 

 

Ad. 6 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie było omówione podczas Komisji Rady 

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

Rada zapoznała się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Ad. 7 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej. 

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

Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
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Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie 

stalowowolskim na lata 2016-2020”. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był przez Komisje Rady 

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

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały.  

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

 

Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie stalowowolskim na 

lata 2016-2020” została przyjęta. 

 

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

Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020”.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały opiniowany był przez Komisje Rady 

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

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały.  

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

 

Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020” została przyjęta. 

 

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

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Przewodniczący poinformował, że 

projekt uchwały opiniowany był podczas posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia i Komisji Ochrony 

Środowiska. Zapytał Przewodniczących Komisji, jaka jest opinia.  

 Opinia Komisji Ochrony Zdrowia – pozytywna. 

 Opinia Komisji Ochrony Środowiska – pozytywna. 

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

zgłoszono. Następnie zarządził głosowanie.  

Głosów za - 20, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 
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Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego została przyjęta. 

 

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

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że 26 września Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki do 

projektu uchwały. Projekt uchwały z autopoprawkami omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian, uwagi, pytania. Nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały z autopoprawkami.  

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

 

Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok została podjęta.  

 

Ad.12 Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania.  

Nie zgłoszono. 

  

Ad. 13 Wolne wnioski i informacje. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty w sprawie opracowania 

materiałów do projektu uchwały budżetu powiatu na 2017 rok, radni mogą składać wnioski do 

budżetu do 16 października. Przekazał również, że skarga złożona przez Panią Teresę Uchwat na 

działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła została wycofana przez skarżącą, w 

związku z tym nie będzie podejmowana uchwała. 

 

Ad. 14     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXI Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Sołtys-Kurek 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


