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OZK.0002.8.1.2018.ML 

Protokół Nr XLII/18 z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 10 października  2018 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1530, zakończenie o godzinie 1545 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 22 radnych. Nieobecny Radny to: Robert Fila. 

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. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym 

wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” dofinansowanego 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

4. Wolne wnioski i informacje. 

5. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy 

o samorządzie powiatowym, otworzył obrady formułą: „Otwieram XLII Nadzwyczajną Sesję Rady 

Powiatu Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych radnych i przedstawicieli 

starostwa. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres na podstawie listy obecności Radnych 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

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

Przewodniczący Rady przedstawił obowiązujący porządek obrad. 

 

Ad. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz 

z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” 

dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały opiniowany był przez Komisję Budżetu, 

Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 
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Przewodniczący zapytał czy są pytania lub uwagi?  Radny Stanisław Anioł powiedział, że 

w projektach dotyczących budowy infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych nie 

uwzględnia się wymogów jakie powinny spełniać bieżnie do biegania, gdzie przeważnie są to 

bieżnie 60 metrowe a nie 100 metrowe.   Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja 

Mach powiedziała, że w tym przypadku przy szkole ZSP Nr 1 nie będzie budowana bieżnia tylko 

boisko sportowe. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że w poprzednich latach kiedy budowane 

były „Orliki” nie można było zmieniać projektu zatwierdzonego a jak pojawiały się uchybienia  to  

natychmiast projekty były  odrzucane. Radny Marek Kopera zabierając głos powiedział, iż tego 

typu obiekty, które są budowane przy szkołach mają spełniać warunki do realizacji programu 

w placówce oświatowej a nie do uprawiania sportu wyczynowego. Projekt musi spełniać wszystkie 

warunki jakie są określone przy ubieganiu się o dofinansowanie i jeśli jest zakwalifikowany to 

znaczy, że spełnia te warunki. Innych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Głosów za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 Uchwała Nr XLII/296/2018  Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania na 2019 rok na realizację projektu pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz 

z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli” 

dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej została podjęta.  

 

Ad. 4 Wolne wnioski i informacje.  

Przewodniczący Rady zapytał czy Radni chcą złożyć wnioski lub mają informacje do 

przekazania? 

Radny Jan Nowak poprosił, aby wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

w Rzeszowie o informację jakie działania zostały podjęte w sprawie wyznaczenia i oznakowania 

przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 77 w miejscowości Turbia koło boiska sportowego, 

którą zgłaszał we wniosku w ubiegłym roku.  

 Przewodniczący Rady  poinformował o terminie następnej Sesji Rady Powiatu na której będzie 

wykonane pamiątkowe zdjęcie Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego Kadencji 2014 – 2018. 

 

Ad. 5     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


