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OZK.0002.6.1.2018.ML 

Protokół Nr XL/18 z XL Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 25 lipca  2018 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie  

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 19 radnych. Nieobecni Radni to: Robert Fila, Edward 

Sulich, Marek Tyza, Marek Ujda. 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 XXXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  ustalenia 

wynagrodzenia za pracę  Starosty  Stalowowolskiego. 

6. 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 2018 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 pracy.  

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. ( zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego) 

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

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. ( dofinansowanie na 

wykonanie pamiątkowego obelisku) 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym, otworzył obrady formułą: „Otwieram XL 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 działając na podstawie § 48 ust. 5 Statutu Powiatu 

Stalowowolskiego w dniu 19 lipca Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do 

porządku dwóch projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego: 

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2018 roku. ( zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego) 

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2018 roku.  

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o uzasadnienie wprowadzenia projektów uchwał. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad projektu 

uchwał: 

 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2018 roku ( zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego) głosowało 19 radnych, 

przeciw- 0, wstrzymujących się - 0,  

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2018 roku. ( dofinansowanie na wykonanie pamiątkowego obelisku) głosowało 19 

radnych , przeciw- 0, wstrzymujących się - 0, 

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 XXXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

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

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

następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu Nr XXXIX/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 poinformował radnych o sytuacji w Powiatowym 

Szpitalu Specjalistycznym. Starosta powiedział, że ze względu na strajk pielęgniarek mogło dojść 

do zamknięcia Szpitala, ale sytuacja się stabilizuje. Na chwilę obecną liczba zwolnień lekarskich 

pielęgniarek wynosi 53.  Mamy nadzieję, że wszystkie spory zostaną rozwiązane i SPZZOZ 
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Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli będzie mógł funkcjonować w normalnym 

trybie. Pytań nie zgłoszono. 

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

wynagrodzenia za pracę  Starosty  Stalowowolskiego. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 13 , przeciw – 1, wstrzymujących się – 5 . 

 Uchwała Nr XL/282/2018  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  ustalenia 

wynagrodzenia za pracę  Starosty  Stalowowolskiego została podjęta.  

Ad. 6 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 2018 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 pracy.  

Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

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

 Uchwała Nr XL/283/2018  Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie  

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

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2018 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 

pracy została podjęta.  

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

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XL/284/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok została podjęta. 

 

Ad. 8  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. ( zakup 

samochodu ratowniczo-gaśniczego) 

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

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

Uchwała Nr XL/285/2018  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku została podjęta. 

 

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

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w  2018 roku. 

( dofinansowanie na wykonanie pamiątkowego obelisku) 

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

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XL/286/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w  2018 roku została podjęta.  

 

Ad. 10 Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania?  

 Radna Leokadia Gugała zaprosiła obecnych na sali na Dożynki Gminy Radomyśl nad Sanem do 

Woli Rzeczyckiej. 

 Radny Stanisław Paleń zapytał jak będzie wyglądał remont na moście w Jastkowicach? Kierownik 

w Zarządzie Dróg Powiatowych Adam Sikora powiedział, że na moście zostanie wprowadzony ruch 

wahadłowy, zostanie ściągnięta górna nawierzchnia i wymieniona na nową oraz dodana izolacja. 

Obiekt będzie poszerzony, z ciągiem pieszo-rowerowym na całej długości. Radny Dariusz Bańka 

zapytał jaki zakres prac będzie obejmował remont na odcinku drogi powiatowej nr 1020 Brandwica 

– Jastkowice? Kierownik ZDP powiedział, że przebudowa dotyczy odcinka 225 m od skrzyżowania 

z poszerzeniem o 30 cm. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zawnioskował o podjęcie działań zmierzających do oznakowania 

słupów lamp oświetleniowych na drodze powiatowej Nr 1024R Stalowa Wola – Pysznica. 

Kierownik ZDP odpowiedział, że zostanie wystosowane pismo do Rejonowego Zakładu 

Energetycznego w sprawie oznakowania słupów lamp oświetleniowych. 

 

Ad. 11 Wolne wnioski i informacje.  

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał jakie jest średnie wynagrodzenie pielęgniarki? Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że z danych które otrzymał od głównej księgowej SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, średnie wynagrodzenie wynosi 4 391 zł 

brutto za miesiąc maj. Radny Zygmunt Cholewiński zapytał czy to  dotyczy pielęgniarek 

zatrudnionych na umowie o pracę czy kontraktach, ponieważ jeśli się skumuluje wynagrodzenie 

pielęgniarki, która jest na umowie o pracę i na kontrakcie to wiadomo, że to wynagrodzenie jest 

większe a warto podać kwotę tylko z umowy o pracę. Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego Edward Surmacz powiedział, że nie udzieli takiej informacji, ponieważ nie ma 

danych przed sobą. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że postara się wyjaśnić ten temat 

z księgowością Szpitala i wtedy będzie mógł udzielić informacji. Na tym dyskusje zakończono. 
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Ad. 12     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XL Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


