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OZK.0002.13.1.2016.MS 

Protokół Nr XXIII/16 z XXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, z dnia 12 grudnia 2016 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 9:02, zakończenie o godzinie 10:34 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 18 radnych. W trakcie Sesji do obrad dołączyli radni: 

Leokadia Gugała, Marek Tyza, Waldemar Plennikowski. Nieobecni byli radni: Robert Fila oraz Marek 

Kopera. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. Posiedzenie 

protokołowała Magdalena Sołtys-Kurek. 

 

Porządek obrad brzmi następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań 

Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku. 

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

na działalność Starosty Stalowowolskiego. 

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

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

11. Rozpatrzenie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017: 

a) Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2017. 

c) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o projekcie 

budżetu na rok 2017. 

d) Dyskusja. 

e) Głosowanie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w 

roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z 

ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i 

kierowników powiatowych urzędów prac. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. 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 XXIII 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 – 18 radnych obecnych, stwierdził 

prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przekazał, że Zarząd Powiatu 08 grudnia zwrócił się z wnioskiem o 

wprowadzenie do porządku obrad kolejnych projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: 

starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów 

prac, 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok, 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Radna Leokadia Leokadia Gugała dołączyła do obrad – 19 radnych. 

Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał nie były opiniowane podczas Komisji Rady. 

Poprosił o uzasadnienie ich wprowadzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Tomasza Brymorę oraz Skarbnika Powiatu Elżbietę Kulpę. Po ich omówieniu zawnioskował o 

zmianę porządku obrad w zakresie objętym treścią w/w uchwał. Zarządził głosowanie za 

wprowadzeniem punktów: 

1.  „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac”. Głosów za – 18, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0,  1 radny nie brał udziału w głosowaniu.    

2. „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok”. Głosów za – 18, przeciw 

– 0, wstrzymujących się – 0,  1 radny nie brał udziału w głosowaniu.    

3. „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok”. Głosów za – 18, przeciw 

– 0, wstrzymujących się – 0,  1 radny nie brał udziału w głosowaniu.    

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

Zygmunt Cholewiński zapytał w jakim trybie jest zwołana Sesja. Dopytał czy jest możliwa zmiana 

terminu Sesji, która była zwołana na 19 grudnia, w jakiej procedurze się to odbywa i czy są 

dochowane wszystkie terminy. Dodał, że 30 listopada dokonała się zmiana, a dziś jest 12 grudnia - 

nie zostało  zachowane wymagane 14 dni. Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, 

że otrzymał pismo od Przewodniczącego Zarządu z prośbą o zmianę terminu Sesji ze względu na 

konieczność dostarczenia uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie poprosił o 

zabranie głosu radcę prawnego. Aleksander Szczęch Radca Prawny stwierdził, że sesja została 

zwołana w trybie określonym w statucie. Jest pewna niezręczność z terminami, ale nie wywołuje 

ona żadnych skutków.  Wszystkie terminy określone w statucie i uchwale w sprawie trybu prac nad 

budżetem zostały zachowane. Materiały związane z budżetem były dostarczone na więcej niż dwa 

tygodnie przed terminem tej Sesji. W statucie określone są skutki ewentualnego niezachowania 

terminu, czyli rada może przerwać obrady i zwołać je w innym terminie. Radny Zygmunt 

Cholewiński podkreślił, że zawiadomienia zostały wysłane 30 listopada, a dziś mamy 12 grudnia, 

więc nie ma zachowanych 14 dni. Aleksander Szczęch Radca Prawny odpowiedział, że to prawda, 

ale tryb prac na budżetem został dochowany – odbyły się wszystkie komisje i radni zapoznali się z 
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projektem uchwały. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady przeczytał obowiązujący 

porządek obrad. 

 

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

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

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

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

Głosów za – 19, przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  Protokół Nr XXII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. został przyjęty. 

 

Ad. 4  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Starosta chce uzupełnić sprawozdanie. Starosta przekazał, 

że złożony przez Powiatowy Szpital Specjalistyczny wniosek do Ministerstwa Zdrowia o 

dofinansowanie rozbudowy SOR i budowy lądowiska otrzymał pozytywną ocenę. Dofinansowanie 

wynosi 6 mln 800 tys. zł. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017. 

Przewodniczący Rady poinformował, że plan pracy został przekazany elektronicznie na skrzynki e-

mail oraz rozdany papierowo. Zapytał czy są propozycje zmian lub uwagi do przedstawionego 

planu pracy. Nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za przyjęciem 

planu pracy Rady. Głosów za - 19, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 Plan pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017 został przyjęty. 

 

Ad. 6 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017. 

Przewodniczący Rady poinformował, że plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne Komisje 

Stałe Rady Powiatu, przesłane radnym na skrzynki e-mail oraz rozdane papierowo.  Zapytał czy są 

pytania, uwagi, propozycje zmian do projektu uchwały. Nie zgłoszono. Następnie zarządził 

głosowanie za przyjęciem uchwały.  Głosów za - 19 , przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017 została przyjęta. 

 

Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli. 

 Przewodniczący Radu poinformował, że plan pracy określający zadania w zakresie kontroli został 

przyjęty przez Komisję Rewizyjną, przesłany radnym na skrzynki e-mail oraz rozdany papierowo.   

Zapytał czy są pytania, propozycje zmian, uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono. Następnie 

zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały.  
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Głosów za - 19, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań 

Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli została przyjęta.  

 

Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był opiniowany podczas posiedzeń 

Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania, uwagi, propozycje zmian. Nie zgłoszono. Następnie 

zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały.   

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

Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku 

została przyjęta. 

 

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

skargi na działalność Starosty Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był opiniowany podczas posiedzeń 

Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania, uwagi, propozycje zmian. Nie zgłoszono. Następnie 

zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały.   

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

Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi 

  działalność Starosty Stalowowolskiego została przyjęta. 

 

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

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali wraz z projektem 

uchwały budżetowej na rok 2017 i był on opiniowany podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu. 

Zapytał czy są pytania, uwagi, propozycje zmian. Nie zgłoszono. Następnie zarządził głosowanie za 

przyjęciem uchwały.  Głosów za - 19, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku została przyjęta. 

 

Ad. 11 Rozpatrzenie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017. 

Radni Marek Tyza i Waldemar Plennikowski dołączyli do obrad – 21 radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z postanowieniami art. 12 pkt. 5 ustawy o 

samorządzie powiatowym oraz art. 211, art. 212, art. 214-217, art. 222, art. 235-238, art. 258, art. 

264 ust. 3 o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego sporządził i przedłożył do 

zaopiniowania oraz uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2017 
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rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi odpowiednio Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Powiatu Stalowowolskiego. Dodał, że 08 grudnia Zarząd 

Powiatu przyjął autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i 

materiałami informacyjnymi oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2017 przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Następnie 

Przewodniczący Rady poprosił: 

- Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostę Stalowowolskiego Janusza 

Zarzecznego o przedstawienie opinii Komisji do budżetu Powiatu na rok 2017; 

Opinia pozytywna. 

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przestawienie opinii Komisji do budżetu Powiatu na rok 

2017; 

Opinia pozytywna – bez wniosków. 

- Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej o przestawienie opinii 

Komisji do budżetu Powiatu na rok 2017, 

Opinia pozytywna – bez wniosków. 

- Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

o przedstawienie opinii Komisji do budżetu Powiatu na rok 2017, 

Opinia pozytywna – bez wniosków. 

- Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o przedstawienie opinii 

Komisji do budżetu Powiatu na rok 2017; 

Opinia pozytywna z wnioskiem o przeznaczenie 40 tys. zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na poprawę 

udrożnienia rowów w pasie drogowym dróg powiatowych wraz  z przepustami.  

- Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii 

Komisji do budżetu Powiatu na rok 2017; 

Opinia z pierwszego posiedzenia Komisji – bez wyrażenia opinii, z wnioskiem o zwiększenie o 50 tys. 

zł środków dla Zarządu Dróg Powiatowych z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na koszenie pasów 

zieleni oraz zimowego utrzymania dróg na terenie gmin wiejskich według standardów przyjętych dla 

miasta Stalowa Wola. 

Opinia ostateczna – pozytywna z wnioskiem, po ustosunkowaniu się do wniosku Komisji Ochrony 

Środowiska i z pierwszego posiedzenia Komisji Budżetu, o przeznaczenie 50 tys. zł z rezerwy ogólnej 

dla Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na poprawę bieżącego stanu utrzymania dróg 

powiatowych położonych na terenach wiejskich. 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Jan Nowak 

poinformował, że ostateczny wniosek Komisji Budżetu został pozytywnie przyjęty przez Zarząd 

Powiatu. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2017. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny powiedział, że 
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nadchodzący rok będzie rokiem inwestycyjnym dla Powiatu. Są rozstrzygnięte dwa wnioski – jeden 

do RPO, drugi na dofinansowanie ul. Poniatowskiego. Będą prowadzone inwestycje oświatowe, są 

również plany odnośnie inwestycji w szpitalu. Dodał, że w tej chwili Powiat nie jest w stanie 

inwestycji realizować tylko ze środków własnych. Stąd emisja obligacji. Później już tej szansy nie 

będzie. Poprosił o zrozumienie i poparcie budżetu. Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. 

Nie zgłoszono. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za 

przyjęciem uchwały.  Głosów za - 21, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego Budżet Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2017 została przyjęta. 

  

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny podziękował za przyjęcie budżetu.  

Radny Zygmunt Cholewiński opuścił obrady – 20 radnych. 

 

Ad.12 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030. 

Radny Waldemar Plennikowski opuścił salę obrad – 19 radnych. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z postanowieniami art. 12 pkt. 4 ustawy o 

samorządzie powiatowym oraz art. 230 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 - 2030 wraz projektem budżetu Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Powiatu Stalowowolskiego. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa przedstawiła projekt uchwały wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi. Nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie za przyjęciem uchwały. Głosów za - 19, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2030 została przyjęta. 

 

Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 

kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów prac. 

Waldemar Plennikowski wrócił na salę obrad – 20 radnych. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały omówiony został przy przyjęciu porządku 

obrad dzisiejszej Sesji. Dodał, że projekt uchwały opiniowany był dziś przez Komisję Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Nowak poinformował, 

że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna. Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, 

uwagi. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. Głosów za - 20, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

 

Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 

kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów prac została przyjęta.  

 

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

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały omówiony został przy przyjęciu porządku 

obrad dzisiejszej Sesji. Dodał, że projekt uchwały opiniowany był dziś przez Komisję Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Nowak poinformował, 

że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna. Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, 

uwagi. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. Głosów za - 20, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok została przyjęta. 

 

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

budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały omówiony został przy przyjęciu porządku 

obrad dzisiejszej Sesji. Dodał, że projekt uchwały opiniowany był dziś przez Komisję Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Nowak poinformował, 

że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna. Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, 

uwagi. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. Głosów za - 20, przeciw - 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2016 rok została przyjęta. 
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Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych. 

  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania.  

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 17 Wolne wnioski i informacje. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że Radny Zygmunt Cholewiński otrzymał odpowiedź na 

wniosek złożony podczas Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 16.11. oraz Sesji 

Rady Powiatu 23.11, a także Radny Tadeusz Samołyk otrzymał odpowiedź na wniosek złożony 

podczas Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 16.11. Przekazał informacje, że 16 

grudnia o godz. 18:00, w auli Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbędzie się 

Sympozjum z okazji dziesięciolecia Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Stalowej Woli.  

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają wnioski lub chcą przekazać informacje. Radny 

Stanisław Paleń w imieniu mieszkańców gminy Pysznica poprosił, aby rozważyć teraz lub w 

przyszłości sprawę drożności ronda przy zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Poniatowskiego. 

Poinformował, że w tej chwili samochody zatrzymują się przy stacji CPN przy wjeździe do Pysznicy. 

Przy zwężeniu drożność będzie się pogarszać. Poruszył również temat rozmontowanego azylu na 

trasie Stalowa Wola-Pysznica. Zawnioskował do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby go nie 

montować ponownie. Innych wniosków nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady przekazał życzenia świąteczne: 

„Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu i Państwa Rodzinom 

najserdeczniejsze życzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie pełen radości, 

zdrowia i spokoju. A w nadchodzącym Nowym Roku życzę realizacji życiowych planów, sukcesów i 

pogody ducha.” 

 

Ad. 18     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała:  

Magdalena Sołtys-Kurek 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


