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OZK.0002.5.1.2018.ML 

Protokół Nr XXXIX/18 z XXXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 13 czerwca  2018 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie 16:20 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 18 radnych. Nieobecni Radni to: Grażyna Janik, Robert 

Fila, Wojciech Korkowski. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard 

Andres. Posiedzenie protokołowała Marta Lebioda. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Ocena stanu dróg na terenie powiatu stalowowolskiego. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za 2017 rok. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  Stalowowolskiego za rok 2017 wraz 

ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.   

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

rocznym z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

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

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

Stalowowolskiego za rok 2017 oraz opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu 

Stalowowolskiego.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za 2017 rok. 

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

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

13. 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 2017. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyznawania 

stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące 

osiągnięcia. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę 

Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

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

mieszkańca Stalowej Woli. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” 

w ramach Programu Erasmus+. 

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

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.  

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wolne wnioski i informacje. 

26. 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 XXXVII 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. 
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Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

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

9 ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 5 czerwca 2018 r. złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektów uchwał, wniosek wpłynął na co najmniej 7 dni przed terminem Sesji, 

został więc zobowiązany do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia 

następujących projektów uchwał:  

  w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj 

swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2018 roku.  

  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2018-2033. 

  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

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

zgłoszono. Przewodniczący Rady przedstawił obowiązujący porządek obrad. 

Radna Leokadia Gugała dołączyła do grona Radnych. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zostały radnym przekazany na skrzynki e-mail. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu Nr XXXVIII/18 głosowało za 

19  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 Pan Starosta chce uzupełnić sprawozdanie lub radni mają uwagi do 

sprawozdania? Starosta Janusz Zarzeczny przekazał informacje dotyczące rozstrzygnięcia 

przetargu na remont drogi powiatowej Stany – Grębów. Starosta powiedział, że remontowany 

będzie odcinek na długości 5,6 km z 50% dofinansowaniem przez Lasy Państwowe, przy czym 

dostaliśmy jeszcze 0,5 mln zł dodatkowo od Lasów Państwowych a resztę po połowie Gmina 

Bojanów i Powiat Stalowowolski. Drugą inwestycją w Gminie Bojanów będzie odnowienie drogi 

zniszczonej podczas remontu mostu w Przyszowie na odcinku 1,7 km i po tym przetargu zostało 

trochę środków, więc uda się przedłużyć ten remontowany odcinek. Następną planowaną 

inwestycją jest przebudowa drogi w Jastkowicach w kierunku Pysznicy do ronda. Starosta również 

poinformował, że został ogłoszony przetarg na most na rzece Bukowa. Będzie remontowany także 

w Gminie Zaklików odcinek drogi o długości 1,7 km wspólnie z Lasami Państwowymi przy 

dofinansowaniu przez Gminę Zaklików i Powiat Stalowowolski. Ogłoszony został przetarg na 

remont drogi w  Kępiu Zaleszańskim z ciągiem pieszym  za ponad 1 mln zł z dofinansowaniem 
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w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 503 tys. zł. W obecnym czasie  

przygotowywana jest dokumentacja na remont drogi od Agatówki do ul. Ogrodowej  a wniosek ma 

być złożony we wrześniu. W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli odbyło się 

otwarcie ofert na wykonanie bloku operacyjnego. Wpłynęła tylko jedna oferta z kwotą podobną jak 

przy poprzednim przetargu i musimy realizować to zadanie  zgodnie z tym co mamy w ofercie.  

Starosta dodał, że jedyną korzyścią w powtórzonym przetargu było  wydłużenie  czasu realizacji  

zadania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Firma Erbud złożyła ofertę, która przekracza  

o 3,5 mln zł kwotę, którą Powiat zaoferował ale niestety musimy przystąpić do tego zadania. Pytań 

i uwag nie zgłoszono. 

Ad. 5 Ocena stanu dróg na terenie powiatu stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja  była omawiana podczas posiedzeń 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 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za 2017 rok. 

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania. Pani 

Skarbnik Elżbieta Kulpa omówiła sprawozdanie finansowe Powiatu Stalowowolskiego za 2017 

rok. Pytań i uwag nie zgłoszono.  

 Do grona Radnych dołączył Radny Zygmunt Cholewiński 

Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Stalowowolskiego za 2017 rok. 

 

Ad.7      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  Stalowowolskiego za rok 2017 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.   

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdań. Pani 

Skarbnik Elżbieta Kulpa omówiła sprawozdania. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są 

pytania lub uwagi? Radny Zygmunt Cholewiński powiedział, że ze sprawozdania wynika iż, 

w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli zobowiązania wymagalne są na 

poziomie 8 mln zł.  Na Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dostaliśmy zdawkową 

informację że tak wysokie zobowiązania wynikają z przeszacowania przez NFZ o 300 tys. zł 

procedur na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej, ale nadal wymagalnych zobowiązań jest 4 mln zł to  

jak to jest w stosunku do 2016 roku? Drugim pytaniem jakie zadał Radny Zygmunt Cholewiński 

jest: czy spłata kredytu w wysokości 1 mln zł na zobowiązania wymagalne dotyczyły spłaty 

zobowiązań wymagalnych z roku 2016 czy 2017? Dyrektor Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego Edward Surmacz powiedział, że według niego wynik finansowy Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego jest to bardzo dobry. Zostały przeszacowane procedury na świadczenia 

na Oddziale Kardiologii  Inwazyjnej i tu zanotowano spadek o 5 mln zł,  na Ortopedii  spadek o 400 
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tys. zł, Chirurgia Naczyniowa o 300 tys. zł. Jeszcze dodajemy koszty z 2014 roku, gdzie nastąpiły 3% 

podwyżki to wychodzi ponad 8 mln zł i zaciągnięty kredyt 15 mln zł z 2014 roku na zobowiązania 

wymagalne.  Dyrektor Edward Surmacz powiedział, iż uważa, że Powiatowy Szpital Specjalistyczny 

ma dobry wynik finansowy i sytuacja z zobowiązaniami wymagalnymi jest pod kontrolą. Radny 

Zygmunt Cholewiński powiedział, że pyta o to co spowodowało, że przeszacowaniu uległy 

świadczenia na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej o około 300 tys. zł  bo licząc 12 razy to wychodzi 3 

mln 600 zł w związku z tym skąd się bierze te ponad 4 mln zł? Dyrektor Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego powiedział, że stwierdza, iż sytuacja finansowa  jest pod kontrolą. Dyrektor NFZ 

oświadczył, że  całość nadwykonań za 2017 rok nie wiadomo kiedy będą zapłacone, jak na razie 

będą płacone  tylko w 50%. Starosta  Janusz Zarzeczny powiedział, że 2017 rok był dosyć trudnym 

rokiem, była potrzeba wydawania większych środków na Powiatowy Szpital niż w poprzednich 

latach, zobowiązania wymagalne były dosyć wysokie. Został ustalony plan oszczędnościowy co dało 

nam 3 mln zł oszczędności, w tym przyznano nam środki za akredytację oraz większe pieniądze na 

Oddział Nefrologii. Prowadzenie szpitala w dzisiejszych czasach jest trudne szczególnie teraz gdy 

będą prowadzone spore inwestycje, ale uważam, że Powiatowy Szpital jest bardzo dobrze 

zarządzany i należą się podziękowania dla Dyrektora oraz całej załogi, która na to zapracowała. Na 

tym dyskusję zakończono. 

Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu  Stalowowolskiego 

za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski.   

 

Ad. 8 Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

 Pani Skarbnik przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

 Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu zapoznała się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

 

Ad. 9 Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. 

Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. Przewodniczący 

Rady Powiatu zapytał czy są pytania lub uwagi? Radny Zygmunt Cholewiński zapytał czy w 

wykazie majątku Powiatu Stalowowolskiego nie powinien być ujęty PKS? Pani  Skarbnik 

odpowiedziała, że spółki prawa handlowego wykazywane są tylko w sprawozdaniach finansowych. 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. 
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Ad. 10  Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017 oraz opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu 

Stalowowolskiego.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Edward Sulich przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poprosił o przedstawienie opinii Stałych Komisji 

Rady Powiatu Stalowowolskiego na temat wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 

2017: 

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

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

pozytywna, 

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

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

Radny Marek Kopera opuścił salę obrad 

 

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

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Poinformował, także że sprawozdania zostały rozpatrzone w poprzednich punktach do których 

radni nie zgłosili pytań i uwag. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zarządził głosowanie za podjęciem uchwały 

głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

 Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017 została podjęta. 

 

Ad.12  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Edward Sulich przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania 

budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017.  

 

Ad.13  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 2017. 

Pani Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

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

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poinformował, że Rada zapoznała się z 

dokumentami w poprzednich punktach i zaprosił do dyskusji. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres zapytał, czy są ewentualne 

uwagi do projektu uchwały? Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zarządził głosowanie: za podjęciem uchwały głosowało: 19 radnych, głosów przeciw -0, 

wstrzymujących się- 0. Starosta Janusz Zarzeczny podziękował  w imieniu Zarządu za 

jednomyślne przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium za 2017 rok. Powiedział, że jest to 

nasz wspólny sukces. Rada Powiatu Stalowowolskiego pracowała bardzo zgodnie, jednomyślnie, 

były dyskusje, ale były to dyskusje merytoryczne. Nigdy nie było na tej sali jakiś batalii. Starosta 

dodał, że ten rok był dosyć trudnym rokiem, bo wydatki inwestycyjne były ogromne. Zamknęliśmy 

ten rok w miarę możliwości dobrze, a te inwestycje, które zrealizowaliśmy są bardzo trafione 

i dobrze oceniane przez naszą społeczność. Podkreślił, że realizujemy nasze inwestycje 

skrupulatnie w całym powiecie. Nie ma tak, że wybiórczo traktujemy lepiej jedną gminę czy drugą. 

Staramy się, żeby każda gmina miała partycypację w realizacji inwestycji, żeby ta pomoc odbywała 

się w miarę równomiernie. Oczywiście, że miasto Stalowa Wola to lider i stolica naszego powiatu, 

więc zyskuje więcej. Wszystkie inwestycje wykonywane na terenie gmin są dogadywane z wójtami 

czy burmistrzem. Starosta Janusz Zarzeczny dziękując  wszystkim powiedział, iż  mam nadzieję, że 

ta współpraca za rok 2017 była zarówno dla niego, jak i Zarządu, radnych owocna i przyjemna.  

Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2017 została podjęta. 

 

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

stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za 

znaczące osiągnięcia. 

 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 –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Uchwała Nr XXXIX/273/2018 w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia została 

podjęta. 

Radny Marek Tyza opuścił salę obrad 

Ad. 16 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę 

Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 
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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 –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Uchwała Nr XXXIX/274/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze została podjęta. 

 

Ad. 17 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 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 –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Uchwała Nr XXXIX/275/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu 

Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została podjęta. 

 

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

petycji mieszkańca 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 –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIX/276/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli 

została podjęta. 

 

Ad.19  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na 

zawód” w ramach Programu Erasmus+. 

 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 –18 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIX/277/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do 

realizacji projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” w ramach Programu 

Erasmus+ została podjęta. 

 

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

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Dodał również, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 6 czerwca 2018 r. Radny Zygmunt Cholewiński zgłosił 

poprawkę o wykreślenie z projektu uchwały zapisu „nazwy własnej” motopompy pływającej dla 

OSP w Turbii. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. Zarządził głosowanie za przyjęciem wniosku: 

Głosów:18 , przeciw -0, wstrzymujących się -0,  

Wniosek dotyczący poprawki do projektu uchwały  Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 

2018 roku został przyjęty. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za –18 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIX/278/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2018 roku została podjęta. 

 

Ad.21  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 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 18– , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIX/279/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 

2018 rok została podjęta. 

 

Ad.22  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033 

z autopoprawką.  

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

Powiatu. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienia autopoprawki do projektu uchwały. Zapytał czy 

są ewentualne uwagi bądź pytania. Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIX/280/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033 została podjęta. 

Radny Waldemar Plennikowski opuścił salę obrad. 

Ad.23  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Stalowowolskiego doraźnej kontroli. 

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 –14 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 2. 

Uchwała Nr XXXIX/281/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Stalowowolskiego doraźnej kontroli została podjęta. 
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Ad.24  Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania?  

 Nie zgłoszono. 

 

Ad. 25 Wolne wnioski i informacje.  

Radna Leokadia Gugała poinformowała, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie podjęło współpracę 

w zakresie nauki programowania i robotyki. W ramach tej współpracy organizowane są 

konferencje i warsztaty dla grup nauczycieli wprowadzające do pracy z zestawami  BECreo i grą 

planszową ScottieGo. Radna zaproponowała, aby podobne szkolenie mogłoby zostać 

przeprowadzone w Powiecie Stalowowolskim. Radny Zygmunt Cholewiński powiedział, że 

zadania powiatowej biblioteki realizuje Miejska Biblioteka Publiczna i w ramach tych zadań 

mogłaby takie warsztaty zorganizować. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że jego zdaniem 

jest to dobry pomysł. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 26     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


