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OZK.0002.2.1.2018.ML 

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

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 7 lutego 2018 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie 15:30 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 17 Radnych. Nieobecni Radni to: Marek Kopera, 

Sebastian Nabrzeski, Marek Tyza, Edward Sulich, Jaromir Wieprzęć, Stanisław Paleń. 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 zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia woli 

przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej 

jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, obręb 0003 Centrum Stalowa Wola, 

stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Wolne wnioski. 

6. 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 XXXVI Nadzwyczajną 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 lutego Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem 

o wprowadzenie do porządku projektu uchwały: 

 w sprawie wyrażenia woli przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, 

obręb 0003 Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

Poprosił Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicję Mach o uzasadnienie 

wprowadzenia projektu uchwały. 



 2 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały: 

 w sprawie wyrażenia woli przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, 

obręb 0003 Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego 

głosowało: za 17 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Przewodniczący zapytał czy są 

ewentualne uwagi bądź pytania? Radny Robert Fila zapytał Pana Starostę skąd ten pośpiech, że 

uchwały dotyczące zmian w budżecie nie są procederowane przez wszystkie Stałe Komisje Rady 

Powiatu i muszą być uchwalane na Sesjach Nadzwyczajnych? Starosta Janusz Zarzeczny 

odpowiedział, że jest przebudowywany odcinek drogi nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa  i w ciągu 

tej drogi znajduje się most na rzece Bukowa, który wymaga remontu. Minister Budownictwa 

i Infrastruktury ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków rezerwy subwencji 

ogólnej na dofinansowanie m.in. zadań obejmujących przebudowę obiektów inżynierskich – 

zadania preferowane. Termin składania wniosków upływa w dniu 10.02.2018r. Niezbędnym 

elementem wniosku jest kopia uchwały budżetowej, potwierdzająca posiadanie środków na 

sfinansowanie udziału własnego realizowanego zadania. Poziom dofinansowania nie może być 

wyższy niż 50 % wartości zadania, dlatego Zarząd Powiatu zdecydował złożyć ten wniosek, 

ponieważ szkoda by było zmarnować taką szansę. Starosta dodał, że trwają jeszcze negocjacje 

z  Wójtem  Gminy Pysznica, aby Gmina partycypowała w tym zadaniu. Radny Robert Fila 

powiedział, że nie ma uwag co do przedmiotowej inwestycji natomiast wraca do dyskusji nad 

wielkością deficytu w budżecie Powiatu Stalowowolskiego, ciągle musimy się kredytować, brakuje 

w tych działaniach planowania. Radny Robert Fila dodał, również, że dopiero zaczął się nowy rok 

budżetowy a takich niespodziewanych inwestycji będzie więcej. Kolejne Zarządy Powiatu będą 

spłacać zadłużenie i jeśli dojdzie do tego wysoki koszt obsługi długu to ta kwota może się zwiększyć 

dwukrotnie. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że każdy z Radnych siedzących głosuje za 

tymi inwestycjami, ponieważ jest to dobro wspólne i niestety w dzisiejszych czasach każdy 

samorząd się zadłuża. Jeśli są środki to trzeba ich wykorzystać a wyremontowany most będzie 

służył całemu społeczeństwu przez około 30 lat, potrzeby są ogromne ale nie można „przespać” 

tych szans. Na tym dyskusję zakończono. Innych pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie. 

Głosów za – 16, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

 Uchwała Nr XXXVI/258/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok została podjęta. 
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Ad.4   Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia woli 

przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości zabudowanej 

oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, obręb 0003 Centrum Stalowa 

Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego. 

 Pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXVI/259/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia woli 

przekazania Skarbowi Państwa w formie darowizny nieruchomości zabudowanej 

oznaczonej jako działka o nr ew. 804 o powierzchni 1543 m2, obręb 0003 Centrum Stalowa 

Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego została podjęta. 

 

Ad. 5 Wolne wnioski. 

 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy Radni zgłaszają wnioski? 

 Nie zgłoszono. 

 

Ad. 6     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


