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OZK.0002.11.1.2017.ML 

Protokół Nr XXXIV/17 z XXXIV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 15 grudnia 2017 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie 16:35 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 20 Radnych. Nieobecni Radni to: Tadeusz Samołyk, 

Zygmunt Cholewiński, Grażyna Janik. 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 XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Rozpatrzenie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018: 

a) Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2018. 

c) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o projekcie 

budżetu na rok 2018. 

d) Dyskusja. 

e) Głosowanie. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 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. 

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad Sesji. 
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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 XXXIV 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 w dniu 7 grudnia Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem 

o wprowadzenie do porządku projektu uchwały: 

 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2018 roku. 

Przewodniczący Rady poinformował także, że w dniu 14 grudnia Zarząd Powiatu zwrócił się 

z wnioskiem o wprowadzenie do porządku następujących  projektów uchwał: 

 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. 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  

Do grona Radnych dołączyła Radna Grażyna Janik. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały: 

 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 głosowało 21 radnych, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było 

 w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok  21 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3  Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

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

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

protokołu Nr XXXIII/17 głosowało: za 21  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? Starosta Janusz Zarzeczny 

zabierając głos podsumował kończący się rok a wraz z nim kończące się inwestycje Powiatu 

Stalowowolskiego. Starosta powiedział, że kończy się inwestycja związana z remontem ulicy 

Poniatowskiego, która została już oddana do użytku, ale trwają jeszcze prace porządkowe oraz 

wymiana oświetlenia, dodając, że remont takiej ulicy jest sukcesem i nikt nie miał wątpliwości, że 

ta inwestycja może się przeciągnąć i nastąpią  problemy przy wykonaniu tak dużego zadania. 

Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że w niedługim czasie zostanie oddany budynek 

Centrum Edukacji Zawodowej po termomodernizacji, Muzeum Centralnego Ośrodka 

Przemysłowego z nową elewacją, lądowisko na dachu SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego na którego odbiór miała przyjechać Pani Premier Beata Szydło, ale ta wizyta nie 

dojdzie do skutku ze względu na zmiany na szczytach rządowych. Do końca roku zostaną oddane 

po remontach w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym gabinety POZ nocnej i świątecznej pomocy 

oraz dwa odcinki drogi wykonanej przy udziale Lasów Państwowych w Gościeradowie 800 m oraz 

w miejscowości Borów 1 km, przy czym został jeszcze odcinek 1700 m do remontu ale i on będzie 

wykonany w całości. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że te inwestycje były realizowane 

z myślą o lokalnym społeczeństwie.  Radny Robert Fila powiedział, że  wszelkie pytania kierowane 

do Pana Starosty są wyrazem troski jak te pieniądze są wydawane oraz wątpliwościami 

mieszkańców. Radny powiedział, że to nie „czepialstwo” z jego strony, ale te prace przy ul. 

Poniatowskiego się przedłużają i on  uważa, że jest to z winy wykonawcy a ostatni okres tej 

inwestycji  w kwestii bezpieczeństwa i organizacji prac był na „wariackich papierach”, gdzie 

wszystkie siły i środki były rzucone aby dokończyć to zadanie. Radny Robert Fila zapytał, czy ulica 

Poniatowskiego została zgłoszona do odbioru? Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że tak, 

został tylko prawoskręt, który był objęty  inną umową, ale już jest na ukończeniu i lada dzień będzie 

włączony do ruchu. Radny Robert Fila powiedział, że zaniepokoiło go w sprawozdaniu 

z działalności Zarządu Powiatu przyjęcie oferty Firmy Nado w sprawie nieodpłatnego druku 

dzienników budowy w zamian za reklamowanie jakiejś firmy i zapytał na jakich zasadach jest ta 

współpraca i czy urząd może coś przyjąć nieodpłatnie ? Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że 

Starostwo Powiatowe  wydaje dzienniki budowy za które trzeba było zapłacić,  to w związku z tym 

zgłosił się oferent, który przygotuje 1000 sztuk dzienników budowy i przekaże je w zamian za 

umieszczenie reklamy swojej firmy sprzedającej materiały budowlane na tych dziennikach. Pan 
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Starosta dodał, że nie widzi przeszkód, aby zawrzeć taką umowę, ponieważ mamy w tym interes 

społeczny, dostajemy za darmo te dzienniki i przekazujemy je mieszkańcom już trzeci rok z rzędu. 

Radny Robert Fila powiedział, że zauważył drastyczny wzrost kosztów obsługi przez Pocztę 

Polską, gdzie stawki wzrosły czterokrotnie i rozumie, że ochrona monopolu została  przerzucana 

na samorządy, ale czy coś się robi w tym kierunku aby obniżyć te koszty? Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że Zarząd Powiatu unieważnił przetarg i  chce negocjować inne stawki. 

Zarząd Powiatu jest także po rozmowach z Naczelnikami Wydziałów i uzgodniono aby ograniczać 

formę przesyłania listów ze zwrotkami, więcej pism przesyłać drogą elektroniczną, rozważana jest 

także opcja zatrudnienia gońca. Starosta dodając, przyznał rację Radnemu Robertowi Filii, że 

słusznie zauważył, iż jeśli konkurencja byłaby obecna na rynku, to cena byłaby niższa. Na dzień 

dzisiejszy Zarząd Powiatu myśli nad tym, jak ten problem rozwiązać i na pewno umowę podpisze 

tylko na rok. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad.5 Rozpatrzenie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018: 

a) Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką opiniowaną przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2018. 

Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

budżetu Powiatu Stalowowolskiego. 

c) Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

o projekcie budżetu na rok 2018. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Jan Nowak przedstawił 

pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o projekcie budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018 oraz Przewodniczący pozostałych Komisji Stałych Rady 

Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Janusz Zarzeczny odczytał  

opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2018. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres zaprosił do dyskusji nad projektem uchwały budżetowej 

Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 

Starosta Janusz Zarzeczny zabierając głos powiedział, że czasy tej kadencji są czasami dużych 

inwestycji, dużych wydatków, więc też i budżet jest dosyć napięty. 15-to milionowy deficyt może 

budzić trochę obaw, ale jeżeli chcemy wykonać to, co zamierzaliśmy, a mamy jedyną szansę 

szczególnie mówimy tutaj o bloku operacyjnym, bo na ten cel przeznaczamy ponad 11 mln zł- to 

nie mamy innego wyjścia, musimy się zadłużyć. Chcemy ten blok operacyjny w 2018 roku zrobić 

i to jest nasze główne zadanie, jeśli chodzi o budżet inwestycyjny. Oprócz tego jeszcze nam zostało 

z poprzedniego roku dokończenie SOR-u. Trzeba dołożyć na 2018 rok jeszcze 2 mln zł, więc tylko 

w szpitalu jest jeszcze ponad 13 mln zł wydatków na inwestycje. Z innych inwestycji, to chcemy 
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wykonać dwie duże drogi w Gminie Pysznica od Brandwicy poprzez Jastkowice w kierunku 

Zarzecza w 1 etapie koszt tej inwestycji to 2 mln 725 tys. zł przy czym będzie do tego zadania 

dofinasowanie ze środków z budżetu państwa a reszta kosztów będzie dzielona  na pół z Gminą 

Pysznica oraz droga Grębów – Stany z odcinkiem drogi leśnej, gdzie będzie dofinansowanie 

z Nadleśnictwa, ale również w podziale z Gminą Bojanów. Starosta dodał, że nie ma jeszcze decyzji 

na piśmie, ale Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ma przekazać 40% kosztów na kwotę 

1 mln 455 tys. na tą inwestycję. Jest wiele innych rzeczy do zrobienia jak np. utrzymanie  szkół,  

opieka zdrowotna i inne ważne, potrzebne inwestycje. Starosta poprosił Radnych o zrozumienie 

dla tych podejmowanych inwestycji oraz o pozytywne przegłosowanie uchwały budżetowej 

Powiatu Stalowowolskiego. Radny Robert Fila zabierając głos powiedział, że dyskusja w sprawie 

planowanego budżetu już się odbyła na ostatniej sesji, ponieważ  podjęta uchwała o emisji obligacji  

wymagała dyskusji i nie będziemy jej powtarzać. Zaznaczył, że zgadza się, iż blok operacyjny jest 

strategiczną inwestycją dla szpitala, dla powiatu i dla wszystkich. Nie od dziś czekamy na 

wykonanie tej inwestycji. Decyzja podjęta była już dawno ale mam uwagi co do tego, że Pan do tej 

inwestycji się nie szykował i nie przygotował, bo cel nie uświęca środków. To tak jak w domu, jeśli 

wiemy, że czeka nas poważna, strategiczna inwestycja, to odmawiamy sobie wielu mniej ważnych 

rzeczy po to, żeby móc spokojnie tę inwestycję zrealizować, a przy okazji nie zadłużyć siebie 

i swoich dzieci. Pan ostatnio powiedział, że do odważnych świat należy i ja się z tym zgadzam, ale 

gdyby Pan inwestował swoje środki w swój biznes, podejmowałby Pan swoje decyzje i dysponował 

swoim majątkiem, to byłaby to odwaga i Pana decyzja. Pan podejmuje decyzję i zadłuża się na koszt 

podatników i ja uważam, że dzisiaj Pan nie mógł zaproponować innego budżetu. Co roku toczymy 

tą samą dyskusję. Czy rzeczywiście należy iść na całość? Trzeba kumulować pewne środki, które 

gdy się pojawią, by je można było przy okazji wykorzystać. Dzisiaj jesteśmy zadłużeni po uszy. 

Starosta Janusz Zarzeczny w odniesieniu do słów radnego Roberta Filii spytał, które z inwestycji 

według niego były niepotrzebne czy ulica Klasztorna, Poniatowskiego, lądowisko czy blok 

operacyjny? Wszystkie zadania wykonywane przez Powiat w 2017 roku były oczekiwane. Budżet 

w tym wszystkim się zgadzał z założeniami, kierując pytanie: „Kto nam da Panie radny kiedyś 10 

mln zł na blok operacyjny? Niech Pan mi powie, że ktoś wyciągnie kiedyś i nam je da. Dostaliśmy te 

pieniądze i musimy sobie z tym poradzić. Podobnie jest z SOR-em. Dostaliśmy 7 mln zł 

dofinansowania na SOR i stoczyliśmy jeszcze o to walkę, bo Pan jak był starostą, to „puścił” Pan SOR 

do Niska. Dogadał się Pan i nie chciał tego robić. Stwierdziłem, że to nie w porządku żeby 

stalowowolski szpital, który jest potężnym szpitalem, większym od szpitala w Tarnobrzegu, nie 

miał takie oddziału. Zdaję sobie sprawę, że w powiecie tych pieniędzy nie mamy na tyle, ale jak 

zrobimy te duże inwestycje, to przecież ich już nie będziemy powtarzać. Później będzie można 

troszkę sfolgować i robić mniejsze inwestycje, bo wszystkie duże będą już zrobione. Starosta 

Janusz Zarzeczny jeszcze raz podziękował Radnym za poparcie, za zrozumienie. Radny Robert 

Fila powiedział, że dyskusja przy okazji uchwały budżetowej powinna być i  to nie jest tak, że na 

posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu przegłosujemy i na tym koniec, chociaż Pan Starosta 

jest przyzwyczajony do tego,  że wszyscy głosują za i Pan ma ten komfort. Zarządzanie opiera się na 

ekonomii czyli gospodarowaniu ograniczonymi zasobami i trzeba zadbać o pewien luz finansowy 
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a w kwestii SORU proszę nie kłamać i tego typu sądów w przyszłości nie wygłaszać. Starosta Janusz 

Zarzeczny odnosząc się jeszcze raz do słów Radnego Roberta Filii powiedział, że Szpital w Nisku 

był na liście, miał pieniądze i dokumentację na SOR a Stalowa Wola nie była a to, że  tą sytuację 

Zarząd Powiatu zmienił to nasza sprawa. Starosta dodał, również, że Pan Robert Fila jako Starosta 

poprzedniej kadencji nie miał SORU na papierze tylko poprzedni Starosta Niżański, przy czym 

Nisko straciło te pieniądze. Radny Robert Fila także odniósł się do słów Starosty Janusz 

Zarzecznego mówiąc, że to nie jest tak, że Panu Staroście wszystko się udaje i zawsze wszystko 

dostaje, inne organy podejmują decyzje i nie tak jak Pan Starosta by sobie życzył i to jest normalne.  

„Nie zarzucam Panu Staroście, że Pan coś oddaje, odpuszcza , mogę zarzucić brak skuteczności, być 

może mi i poprzedniemu Zarządowi tej skuteczności zabrakło, ale gwarantuję Panu Staroście, że 

nikt niczego nie odpuścił i nie oddał. Zgadzam się, aby tutaj mocne słowa nie padały, ale poprzez 

polityczną większość Pan Starosta się czuje zbyt pewnie i jeśli kogoś uraziłem to przepraszam.” Na 

tym dyskusję zakończono. 

d) Głosowanie. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania do projektu uchwały? Nie 

zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za –20 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 

Uchwała Nr XXXIV/245/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2018 została podjęta. 

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

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

Powiatu. Pani Skarbnik Elżbieta Kulpa omówiła autopoprawkę przyjętą przez Zarząd Powiatu 

w dniu 05 grudnia. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził 

głosowanie. 

Głosów za – 20 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

Uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033 została podjęta.  

Starosta Janusz Zarzeczny podziękował za pozytywne przegłosowanie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 

2018. 

 

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

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2018 roku. 

Przewodniczący Rady poprosił Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Tomasza Woska o przedstawienie projektu uchwały. Naczelnik 
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Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne 

uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za –21 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

w 2018 roku została podjęta. 

 

Ad.8 Rozpatrzenie projektu uchwały 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 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 zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził 

głosowanie. 

Głosów za – 21 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIV/248/2017 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 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. 

 

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

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  

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

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za – 21, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok została podjęta. 

 

Ad. 9 Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania.  

 Nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 Wolne wnioski i informacje.  
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 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy Radni zgłaszają wnioski? 

 Starosta Janusz Zarzeczny zaprosił na poświęcenie ronda imieniem ks. Jerzego Warchoła w dniu 

24 grudnia z mszą o godz. 10;00 do kościoła pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli. Radny 

Sebastian Nabrzeski zabierając głos skierował prośbę do Pana Starosty lub pracownika 

odpowiedzialnego za bezpłatną pomoc prawną na terenie powiatu stalowowolskiego, aby 

w przyszłym roku przyjrzeć się godziną pracy radców i adwokatów pełniących dyżury, ponieważ 

mieszkańcy w tym wypadku Gminy Zaleszany informują o nie przestrzeganiu faktycznych godzin 

pełnienia obowiązków w zakresie poradnictwa nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta 

powiedział, że jest pracownik odpowiedzialny za bezpłatną pomoc prawną i takich kontroli będzie 

dokonywał, ale poprosił także o jakiś sygnał, jeśli te harmonogramy są nie dotrzymywane, 

ponieważ ktoś bierze za to pieniądze i praca musi być wykonana i to nie podlega dyskusji. Więcej 

wniosków i informacji nie zgłoszono. Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres  

złożył wszystkim obecnym na Sali obrad świąteczne życzenia. 

 

Ad. 11     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


