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OZK.0002.3.1.2018.ML 

Protokół Nr XXXVII/18 z XXXVII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 21 marca  2018 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie 16:00 

 

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

Zygmunt Cholewiński, Wojciech Korkowski, Waldemar Plennikowski. 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 protokołów z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu oraz z XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Stalowowolskim za rok 2017: 

a) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie, 

b) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych, 

c) Informacja dotycząca działalności Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli w zakresie zwalczania 

przestępczości i zapobiegania temu zjawisku.  

6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie 

Stalowowolskim. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 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. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Stalowowolskiego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.  
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie na 

2018 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. 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. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj wpłynął wniosek Pana Stanisława Fili 

o wprowadzenie do porządku dzisiejszej Sesji petycji o przerwanie eksterminacji bezrobotnych 

obywateli RP. Poprosił Radcę prawnego o wypowiedzenie się w tej sprawie. Radca prawny 

Aleksander Szczęch powiedział, że najpierw  musi przeanalizować pismo czy spełnia ono formalne 

wymogi dotyczące petycji i  jeśli tak, to wtedy Rada Powiatu będzie musiała się tym zająć. Radca 

prawny poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym art. 15 ust. 2 tylko Rada 

Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady. Na tym dyskusję zakończono. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 14 marca Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem 

o wprowadzenie do porządku projektu uchwały: 

  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

 Zapytał, czy są wnioski lub uwagi do porządku obrad? Nie zgłoszono.  Porządek został przyjęty. 

Waldemar Plennikowski dołączył do grona radnych. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołów z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego oraz z XXXVI 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 



 3 

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

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

następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu Nr XXXV/18 głosowało za 19  radnych, 

głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXXVI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

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

Przewodniczący Rady następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu Nr XXXVI/18 

głosowało za 18  radnych, głosów przeciw nie było, 1 wstrzymujący się. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie. 

Radny Zygmunt Cholewiński wszedł na salę posiedzeń. 

 

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? Radny Robert Fila zadał 

pytanie odnośnie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu na zlecenie specjalistycznej firmie 

przeprowadzenia niezależnego badania Spółki PKS w Stalowej Woli S.A pod kątem zdolności do 

bycia Operatorem publicznego transportu zbiorowego w formule podmiotu wewnętrznego 

i poprosił Pana Starostę o przedstawienie sytuacji finansowej PKS S.A w Stalowej Woli? Pan 

Starosta Janusz Zarzeczny poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Kierownika Referatu 

Transportu Zbiorowego Katarzynę Wieprzęć. Pani Kierownik powiedziała, że Powiat 

Stalowowolski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego i posiada 100% akcji 

własnościowych Spółki. PKS S.A Stalowa Wola realizuje transport zbiorowy, ale świadczy także 

szereg innych usług np. prowadzi stację kontroli pojazdów oraz stację paliw. Powiat Stalowowolski 

chce powierzyć  Spółce PKS S.A rolę operatora publicznego w zakresie realizacji transportu 

zbiorowego. Powiat  decydując się na wybór Operatora publicznego transportu zbiorowego z 

pominięciem procedur przetargowych, poprzez bezpośrednie powierzenie tzw. podmiotowi 

wewnętrznemu, powinien mieć absolutną pewność, że Spółka spełnia wszystkie kryteria 

wymagane prawem krajowym oraz unijnym. W przeciwnym wypadku, istnieje ryzyko postawienia 

Powiatowi Stalowowolskiemu zarzutu, co do udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. Powiat 

Stalowowolski, dysponuje dwiema odrębnymi opiniami prawnymi w tym zakresie. Opinia Radcy 

Prawnego PKS w Stalowej Woli S.A. potwierdza, iż Spółka PKS spełnia wszystkie kryteria i posiada 

status podmiotu wewnętrznego. Natomiast Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli 

ma co do tego pewne wątpliwości i stoi na stanowisku, iż Spółka nie spełnia wszystkich kryteriów 

pozwalających uznać ją za podmiot wewnętrzny. Z uwagi na te wątpliwości, koniecznym wydaje się 

rzetelne zbadanie Spółki pod kątem jej zdolności do funkcjonowania w roli Operatora w formule 

podmiotu wewnętrznego. Zasadnym jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, która dokona 

szczegółowego badania w tym zakresie i potwierdzi bądź rozwieje wątpliwości. W przypadku, gdy 

analiza potwierdzi, że Spółka nie jest obecnie podmiotem wewnętrznym, firma przedstawi 

rozwiązania, które umożliwią dojście do tego modelu, ale także wskaże rozwiązania alternatywne. 



 4 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jeszcze pytania dotyczące przestawionego 

sprawozdania? Radny Robert Fila zapytał Pana Starostę jak wygląda sytuacja finansowa 

Powiatowego Szpitala i na jakim etapie realizacji jest Plan Naprawczy SP ZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli? Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że w granicach 

I półrocza Zarząd Powiatu będzie prosić Pana Dyrektora  o sprawozdanie z realizacji planu 

naprawczego, a na razie z informacji jakie posiada Zarząd Powiatu, plan jest realizowany i daje 

konkretne wyniki. Plan dotyczy różnych działań i od razu nie będzie skutkował w pełni. 

Analizowano sytuację na Radzie Społecznej Szpitala  i stwierdzono, że jest w miarę stabilna, są 

pewne problemy z zobowiązaniami wymagalnymi ale pojawiły się już nowe pomysły na ich 

rozwiązanie. Starosta poinformował, że Szpital dostał informację o przyznaniu 600 tys. zł rocznie 

za akredytację i lepiej została wyceniona usługa dializ. Sytuacja w Powiatowym Szpitalu jest 

stabilna, w miesiącu czerwcu na koniec I półrocza poprosimy Pana Dyrektora Edwarda Surmacza 

o przedstawienie analizy z realizowanego planu naprawczego. Zarządowi Powiatu  i Dyrekcji 

Szpitala zależy, aby na koniec roku wszystkie dochody i wydatki się bilansowały, jest zdecydowana 

poprawa i oszczędności, a więcej będzie wiadomo po I półroczu. Na tym dyskusje zakończono. 

Radna Leokadia Gugała dołączyła do grona Radnych. 

Ad. 5 Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Stalowowolskim za rok 2017: 

a) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie, 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja była omawiana podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Radny Marek Kopera zapytał jak wygląda 

funkcjonalnie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania KPP w Stalowej 

Woli? Komendant Powiatowej Policji w Stalowej Woli Lucjan Maczkowski powiedział, że  

swoim zasięgiem obejmuje obecnie całą Polskę i każdy kto ma dostęp do internetu może 

zgłosić problem. Strona ta daje możliwość anonimowego kontaktowania się społeczeństwa 

z Policją i zgłaszania problemów społecznie uciążliwych, które są przedmiotem weryfikacji 

przez funkcjonariuszy. Od momentu uruchomienia do końca roku odnotowano 1211 wpisów 

na Krajowej Mapie Zagrożeń na terenie powiatu stalowowolskiego. Komendant powiedział, że 

z przeprowadzonej analizy wynika, że największą liczbę potwierdzonych zgłoszeń stanowią 

zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego tj. przekraczanie dozwolonej prędkości oraz  

nieprawidłowe parkowanie. Radny Marek Kopera zapytał, czy w jakiś sposób została 

rozpropagowana informacja wśród społeczeństwa o istnieniu Krajowej Mapy Zagrożeń? 

Komendant Lucjan Maczkowski powiedział, że dzielnicowi w ramach działań o charakterze 

profilaktycznym na spotkaniach osiedlowych informują mieszkańców o realizowanych 

programach. Radny Zygmunt Cholewiński powiedział, że polityka informacyjna jest ważna, 

ale według niego jest przesadą, aby każde zdarzenie lub kolizja były umieszczane na portalach 

informacyjnych, a w sytuacji kiedy ta informacja jest ważna to wtedy jej nie ma. Dlatego wydaje 

się zasadne, aby przy realizacji polityki informacyjnej przez Policję, Straż brać bardziej pod 

uwagę te ważne informacje, aby przynosiły pożytek dla mieszkańców, a nie kiedy są one 

bardziej szkodliwe dla tych służb. Komendant Powiatowej Policji powiedział, że media żyją  

z informacji i dzięki tym informacją, które podajemy np. nikt nie zamarzł w Powiecie w tym 
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roku. Radny Jan Nowak powiedział, że znaczna ilość dróg powiatowych jest remontowanych, 

ale wcale nie poprawia się bezpieczeństwo na nich.  Na przejściach dla pieszych w ogóle nie 

zatrzymują się piesi tylko myślą, że oni są najważniejsi , na spocznikach jadące samochody się 

nie zatrzymują, rowerzyści bez uprzedniego upewnienia się zjeżdżają ze ścieżki rowerowej 

wprost pod samochody. Radny Jan Nowak poprosił, aby może  piesze patrole  zwróciły uwagę 

na takie zachowania i nie chodzi o to aby karali mandatami,  tylko pouczali. Komendant Lucjan 

Maczkowski powiedział, że Policja prowadzi akcje uświadamiające społeczeństwo, ale ta 

świadomość najbardziej dociera tylko do małych dzieci, gorzej jest z dorosłymi. Na koniec 

dyskusji Komendant Policji Lucjan Maczkowski poinformował, że  po 25 latach służby z dniem 

16 kwietnia 2018 roku przechodzi na emeryturę. Podziękował wszystkim mediom i Radnym 

za współpracę. 

Rada Powiatu zapoznała się z Informacją Komendanta Powiatowego Policji o stanie 

bezpieczeństwa w Powiecie, 

 

b) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych, 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja była omawiana podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Radny Dariusz Bańka analizując przekazaną 

informację zauważył wzrost pożarów w miesiącu marcu, co wiąże się z wypalaniem traw 

i zapytał czy Straż Pożarna oprócz gaszenia prowadzi jakieś działania prewencyjne? 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Robert Lebioda powiedział, że działania 

prewencyjne prowadzone są głównie poprzez media, portale społecznościowe, Radio Leliwa 

a także informacje przekazywane są w kościołach przez proboszczów. Komendant dodał, 

również, że są prowadzone różnego rodzaju pogadanki w szkołach w ramach ogólnopolskiej 

akcji „Stop wypalaniu traw”. Radny Dariusz Bańka powiedział, że została podana informacja 

z Komendy Głównej Straży Pożarnej, aby nie zostawiać ładowarek do telefonów na noc 

w kontaktach. Komendant odpowiedział, że nie unikniemy tego, trzeba ładować telefony, 

używamy różnego rodzaju sprzętów nie certyfikowanych i takie zdarzenia mają miejsce, ale 

w Powiecie Stalowowolskim się nie zdarzyły. Na tym dyskusję zakończono. 

Rada Powiatu zapoznała się z Informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych, 

 

c) Informacja dotycząca działalności Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli w zakresie 

zwalczania przestępczości i zapobiegania temu zjawisku.  

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 Informacją dotyczącą działalności Prokuratury Rejonowej 

w Stalowej Woli w zakresie zwalczania przestępczości i zapobiegania temu zjawisku.  
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Ad. 6 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 

w Powiecie Stalowowolskim. 

 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 Informacją Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie Stalowowolskim. 

 

Ad.7      Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 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 Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Radny Marek Kopera zapytał, czy 

w projekcie uchwały w punkcie „ Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii 

zajęciowej  jest uwzględniona kwota dofinansowania z Powiatu? Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Tomasz Brymora powiedział, że są to tylko środki PFRON, bez udziału 

samorządu. Radny Marek Kopera  powiedział, że zgodnie z zapisami ustawy to 10% powinno 

pochodzić z samorządu i zapytał, gdzie te środki się znajdują? Dyrektor Tomasz Brymora 

powiedział, że są wpisane do budżetu Powiatu.  Innych pytań nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego 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. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Przewodniczący  zarządził głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 

Stalowowolskiego została podjęta. 

 Radny Zygmunt Cholewiński opuścił salę posiedzeń 

 

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.  

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 XXXVII/262/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski  została podjęta. 

 

Ad. 10  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  zmian 

w budżecie na 2018 rok. 

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Radny Robert Fila powiedział, że 

wielokrotnie spierał się z Panem Starostą o sprawy związane z finansami. W przedstawionym 

projekcie uchwały widać, że zmniejszana jest subwencja oświatowa o 1 mln zł a dla budżetu jest to 

wariant negatywny. W przypadku zmiany tej uchwały widać, że lepiej planować koszty niż później 

je ciąć, szczególnie pieniądze na oświatę zawsze są mniejsze. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że zdaje sobie sprawę, że subwencja oświatowa jest nie wystarczająca, a oświata 

zawodowa jest nie dofinansowana w kwocie przynajmniej 4 mln zł. Starosta dodał, że liczy na rok 

2019  gdzie przyjdzie około 1000 uczniów więcej i ta subwencja musi wzrosnąć. Dodał, również, że 

nie jest zadowolony z finansowania oświaty, każdy samorząd ma problem z oświatą, ale te 

pieniądze też będą się rozchodzić, ponieważ będzie więcej uczniów to i więcej nauczycieli i większe 

nakłady finansowe na wypłaty. Radny Robert Fila powiedział, że zgadza się z tym, iż od wielu lat 

mamy kształcenie zawodowe, sami żeśmy chcieli, kilka lat temu korekta była na poziomie 3 mln zł 

i trzeba było sobie poradzić, ale jestem zwolennikiem ostrożnego  wydatkowania. Ministerstwo 

Edukacji przy szacowaniu na przyszły rok subwencji może zastosować takie algorytmy, że  można 

się rozczarować. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa uzupełniła wypowiedź Starosty mówiąc, że 
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subwencji oświatowych na etapie budżetu sami nie kalkulujemy, podstawą jest sprawozdawczość 

oświatowa stan na 30 września 2016 roku. Liczba uczniów w przypadku szkół młodzieżowych 

prowadzonych przez Powiat wynosi niecałe 100. Rząd tak robi, że nakłady odbiegają od 

rzeczywistych a Minister Finansów przypomina, że Powiat musi przekazać własne pieniądze na 

oświatę. Na tym dyskusję zakończono. Innych uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący zarządził 

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  zmian 

w budżecie na 2018 rok  została podjęta. 

 Radny Zygmunt Cholewiński wszedł na salę posiedzeń. 

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

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

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033 została 

podjęta. 

 

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

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Przewodniczący zarządził 

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została podjęta.  

 

Ad.13  Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania? Radny Zygmunt 

Cholewiński zapytał, kiedy jest przedstawiane sprawozdanie z działalności SP ZZOZ Powiatowego 

Szpitala? Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że obowiązkowe sprawozdanie jest 

w czerwcu przy absolutorium. Radny Zygmunt Cholewiński powiedział, że nie chce wywoływać 

tematu, ale przy tej okazji chciałby uzyskać informację dla społeczeństwa i Radnych dlaczego 

pielęgniarki w Powiatowym Szpitalu w Stalowej Woli dostają 3 przelewy? Na tym dyskusję 

zakończono. 
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Ad. 14 Wolne wnioski i informacje.  

 Nie zgłoszono. 

 

 

Ad. 15     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


