
 

Protokół Nr IX/15 z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 

dnia 27 października 2015 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15:30, zakończenie o godzinie 16:00 

 

W obradach Sesji udział brało 22 radnych. Nieobecny był radny Wojciech Korkowski. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. 

Posiedzenie protokołował Marcin Uszyński 

 

Porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji 

z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej 

w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji 

z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, 

Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz 

z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 

0 + 400,00” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 

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

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres otworzył obrady formułą: „Otwieram 

IX Nadzwyczajną 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 Pan Ryszard Andres na podstawie listy obecności Radnych 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

 

 



Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Ryszard Andres poinformował, że porządek obrad został doręczony 

radnym wraz z materiałami na Sesję. Zapytał, czy radni mają uwagi lub propozycje zmian? 

Przypomniał, że w przypadku sesji zwoływanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie 

powiatowym, propozycje zmian w porządku obrad Sesji musi zaakceptować również 

wnioskodawca zwołania Sesji, tj. Zarząd Powiatu. Radni nie wnosili uwag. Przewodniczący 

poinformował, że Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawkę do porządku obrad Sesji. Punkt 

4 porządku zyskał nazwę „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa 

skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej 

Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz   przebudową odcinka drogi gminnej 

ul. Solidarności nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” i zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację projektu.” Stwierdził, że obowiązuje porządek obrad doręczony 

wraz z materiałami na Sesję oraz wniesioną autopoprawką. 

Radny Zygmunt Cholewiński zapytał, czy nie trzeba głosować zmian w porządku obrad? 

Radca Prawny Aleksander Szczęch odpowiedział, że nie, ponieważ żaden projekt nie został 

dodany lub usunięty z porządku obrad, zmienił się jedynie tytuł jednej z uchwał. Jako że Sesja 

została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu i to on decydował o treści porządku obrad, 

mógł w formie autopoprawki wnieść do niego zmiany. Radni nie muszą w takim przypadku 

głosować zmian. 

 

Ad. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do wspólnej 

realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R 

ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

projektu. 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, jaka jest opinia Komisji Budżetu, Finansów 

i Rozwoju Gospodarczego odnośnie do projektu uchwały? Przewodniczący Komisji Jan 

Nowak odpowiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do projektu uchwały? Radni 

nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały 

głosowało 21 radnych, przeciw brak głosów, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

 Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod numerem IX/79/2015. 

 

  



Ad. 4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do wspólnej 

realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar 

Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej 

długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności 

nr G101037R w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” i zabezpieczenia środków finansowych 

na realizację projektu. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami. Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, jaka jest opinia Komisji 

Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego odnośnie do projektu uchwały? 

Przewodniczący Komisji Jan Nowak odpowiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. Przewodniczący Ryszard Andres zapytał, czy radni mają uwagi do projektu 

uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw brak głosów, 3 radnych wstrzymało się 

od głosu. 

 

 Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod numerem IX/80/2015. 

 

Ad. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Przewodniczący Ryszard 

Andres zapytał, jaka jest opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

odnośnie do projektu uchwały? Przewodniczący Komisji Jan Nowak odpowiedział, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Ryszard Andres 

zapytał, czy radni mają uwagi do projektu uchwały? Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 

22 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

 Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod numerem IX/81/2015. 

 

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

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Przewodniczący Ryszard 

Andres zapytał, jaka jest opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

odnośnie do projektu uchwały? Przewodniczący Komisji Jan Nowak odpowiedział, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Ryszard Andres 

zapytał, czy radni mają uwagi do projektu uchwały? Radny Dariusz Bańka zapytał, kiedy 

realizowana będzie budowa boiska Orlik, o którym mowa w projekcie? Naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach odpowiedziała, że na wiosnę 2016 roku. Innych 

uwag nie wnoszono. Przewodniczący Ryszard Andres zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

projektu uchwały głosowało 21 radnych, przeciw brak głosów, 1 radny wstrzymał się od 

głosu. 



 

 Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod numerem IX/82/2015. 

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2015 – 2023. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Przewodniczący Ryszard 

Andres zapytał, jaka jest opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

odnośnie do projektu uchwały? Przewodniczący Komisji Jan Nowak odpowiedział, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Ryszard Andres 

zapytał, czy radni mają uwagi do projektu uchwały? Radni nie wnosili uwag. Przewodniczący 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, przeciw brak 

głosów, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

 Uchwała została podjęta i wpisana do rejestru pod numerem IX/83/2015. 

 

Ad. 8 Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając 

formułę „Zamykam obrady IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

 

Protokołował: 

Marcin Uszyński 
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