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OZK.0002.6.1.2017.ML 

Protokół Nr XXIX/17 z XXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 12 czerwca 2017 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 15:00, zakończenie o godzinie 16:36 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 20 radnych. Nieobecni radni to: Marek Kopera, 

Waldemar Plennikowski oraz Mariusz Sołtys. 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 XXVIII Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Ocena stanu dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

6. Realizacja opieki medycznej oraz stan rozpoczętych inwestycji ( potrzeby i niezbędne środki) 

w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016.  

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  Stalowowolskiego za rok 2016 wraz 

ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

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

rocznym z wykonania budżetu za rok 2016. 

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

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

Stalowowolskiego za rok 2016 oraz opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu 

Stalowowolskiego.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za 2016 rok. 

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

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016. 

14. 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 2016. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody  
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na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 

ew. 3264/3, 3264/4,  obręb 0003- Jastkowice, stanowiących własność Powiatu 

Stalowowolskiego. 

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

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

Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę 

Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

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

na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. 

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

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2033. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 2017 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. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zawarcia z gminą 

Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego 

polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej 

nr 1026R-ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

25. Interpelacje i zapytania radnych. 

26. Wolne wnioski i informacje. 

27. 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 XXIX Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych radnych, przedstawicieli starostwa,  
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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 Starosta Stalowowolski działając na podstawie art. 15 ust. 

9 ustawy o samorządzie powiatowym w dniu 1 czerwca 2017 r. złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektów uchwał: 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego w 2017 roku – jako punkt 20 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok- jako punkt 21 

 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na 

lata 2017-2033 – jako punkt -22 

 

Dodał, że wnioskodawcą wprowadzenia do porządku obrad wymienionych projektów jest Zarząd 

Powiatu i wpłynęły one na 7 dni przed terminem rozpoczęcia sesji, jest więc zobligowany do ich 

wprowadzenia. Przekazał, że były one omawiane podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Działając na podstawie § 48 ust. 5 Statutu Powiatu Stalowowolskiego w dniu 8 czerwca Zarząd 

Powiatu zwrócił się  z wnioskiem o wprowadzenie do porządku następujących projektów uchwał: 

 

 projektu uchwały 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 2017 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 Rady Powiatu poprosił Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  o uzasadnienie 

wprowadzenia projektu uchwały. 

 

 projektu uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego 

powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu 

dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R-ul. Jagiellońskiej 

w Stalowej Woli. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu 

Alicję Mach o uzasadnienie wprowadzenia projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały 

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 2017 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 głosowało 20 radnych, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku 

jako punkt 23. Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Stalowa Wola 

porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na 

opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R-ul. 

Jagiellońskiej w Stalowej Woli głosowało 20 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 24. 

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 XXVIII Sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół został radnym przekazany na skrzynki e-mail. 

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

protokołu głosowało 20 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 radni mają uwagi do sprawozdania. Uwag i pytań nie zgłoszono.  

 

Ad. 5 Ocena stanu dróg na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że ocena była omawiana podczas 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 Realizacja opieki medycznej oraz stan rozpoczętych inwestycji (potrzeby i niezbędne 

środki) w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja była omawiana podczas Komisji Rady Powiatu. 

Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się z informacją o realizacji opieki medycznej oraz stanem 

rozpoczętych inwestycji ( potrzeby i niezbędne środki) w jednostkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Stalowowolski. 
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Ad. 7 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016. 

Pani Skarbnik  przedstawiła sprawozdanie. Nie zgłoszono pytań i uwag. 

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016.   

 

Ad. 8 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu  Stalowowolskiego za rok 2016 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdania. Nie zgłoszono pytań i uwag. 

Rada Powiatu Stalowowolskiego rozpatrzyła sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski.   

 

Ad. 9 Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2016. 

Pani Skarbnik  przedstawiła opinię. 

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego zapoznała się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2016 . 

 

Ad.10 Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. 

Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu.  Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu.  

 

Ad.11 Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016 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 2016. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poprosił o przedstawienie opinii Stałych Komisji 

Rady Powiatu Stalowowolskiego na temat wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 

2016: 

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

 

 

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

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za 2016 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-1. 

 Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016 została podjęta. 

 

Ad. 13 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2016.  

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 2016.  

 

Ad. 14 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 2016. 

Pani Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

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

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016. 

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

dokumentami w poprzednich punktach i zaprosił do dyskusji. Swoje uwagi wypowiedział radny 

Robert Fila, który powiedział, że nie można nie zauważyć, że nic w zeszłym roku się nie działo, 

sporo inwestycji zostało zrobionych, ale musimy pamiętać, że wiązało się to z określonymi 

wydatkami. Zauważył, że większość wydatków pokrywano kredytem i na wniosek Zarządu 

zwiększono znacząco deficyt z 0,5 mln do 2 mln. Powiedział także, że drugim sposobem, który był 

mniej korzystny to uruchomienie linii kredytowej dla Zarządu Powiatu - otwarty rachunek na 

realizowanie inwestycji w formie zgody na emisję obligacji w znacznej kwocie i dość długim okresie 

spłaty tych obligacji. Dodał, również, że obligacje to jest dług, który będzie spłacany przez kolejny 

Zarząd wraz z odsetkami. Radny Robert Fila powiedział, że koszty rosną szybciej niż dochody 
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i Zarząd powinien być zobligowany do trzymania kosztów w ryzach, co zabrakło według niego 

w zeszłorocznym budżecie, chociaż można było zauważyć, że podjęto próby oszczędności. Starosta  

 

Janusz Zarzeczny odniósł się do słów radnego i powiedział, że generalnie zgadza się z tym, że 

będziemy zadłużać Powiat, ale nie mamy innego wyjścia. Jasno jako Zarząd mówiliśmy, że dopóki 

są środki zewnętrzne i możemy po nie sięgać, to będziemy to czynić. Nie przejadamy tych pieniędzy, 

nie wydajemy ich lekką ręką, wszystko jest przeanalizowane i robimy bardzo istotne inwestycje. 

Być może niedługo tych środków nie będzie do wzięcia. Każdy sobie zdaje sprawę z tego, że nie ma 

już takich możliwości żeby pozyskać środki zewnętrzne na poziomie 80-90%. Zazwyczaj są na 

poziomie 50-60% i też się z tego cieszymy. Dodał również, że robione inwestycje są korzystne dla 

naszego społeczeństwa. Na tym dyskusję zakończono. 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-1. 

Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego za rok 2016 została podjęta. 

 

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny podziękował za udzielenie absolutorium. 

 

Ad. 16 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako 

działki nr ew. 3264/3, 3264/4,  obręb 0003- Jastkowice, stanowiących własność Powiatu 

Stalowowolskiego. 

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 – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIX/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr ew. 3264/3, 

3264/4,  obręb 0003- Jastkowice, stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego została 

podjęta. 

 

Ad. 17 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i placówek prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze. 

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 – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Uchwała Nr XXIX/202/2017 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu 

nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze została podjęta. 

 

Ad. 18  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę 

Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

  

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 – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIX/203/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/327/10 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 24 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, 

wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze została podjęta. 

 

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

skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 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 – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXIX/204/2017  uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli 

 została podjęta. 

 

Ad.20  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. 

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 – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Uchwała Nr XXIX/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w 2017 roku została podjęta.  

 

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

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Elżbietę Kulpę o przedstawienie projektu uchwały 

z autopoprawką. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał 
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czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

 

 

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

Radny Stanisław Anioł opuścił salę obrad. 

Uchwała Nr XXIX/206/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 

2017 rok została podjęta. 

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2033 

z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Elżbietę Kulpę o przedstawienie projektu uchwały 

z autopoprawką. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał 

czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXIX/207/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Stalowowolskiego na lata 2017-2033 została podjęta. 

 

Ad.23 Rozpatrzenie projektu uchwały 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 2017 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 ewentualne uwagi bądź pytania. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

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

 Uchwała Nr XXIX/208/2017 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 2017 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. 
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Ad.24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zawarcia 

z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania 

publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie drogi 

powiatowej nr 1026R-ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

 

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za – 18, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0. 

 Uchwała Nr XXIX/209/2017 w sprawie zawarcia z Gminą Stalowa Wola porozumienia 

dotyczącego powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu 

dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R-ul. Jagiellońskiej 

w Stalowej Woli została podjęta. 

 

Ad. 25 Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania.  

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 26 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał, czy radni chcą zgłosić jakieś wnioski. 

Radna Leokadia Gugała odczytała list z prośbą o pomoc w leczeniu Pana Krzysztofa mieszkańca 

Gminy Radomyśl. Innych informacji oraz wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 27     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXIX Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


