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OZK.0002.4.1.2018.ML 

Protokół Nr XXXVIII/18 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 23 kwietnia  2018 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie 15:35 

 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 19 radnych. Nieobecni Radni to: Grażyna Janik, 

Zygmunt Cholewiński, Robert Fila, Marek Tyza. 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 XXXVII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 2017 

wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną zasobów pomocy społecznej 

w Powiecie Stalowowolskim. 

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2017. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia Programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia  prawidłowych metod wykonywanych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Stalowowolskim 

na lata 2018 – 2020. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804, obręb 

0003 – Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu 

Państwa. 

11. 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.  

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

Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018 -2033. 
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14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. 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 ponownie 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 pismo jest  w trakcie analizy i zgodnie z art.10  ustawy 

o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku  Rada Powiatu ma czas na rozpatrzenie petycji do  3 miesięcy 

od dnia jej złożenia. 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 zapytał, czy są wnioski lub uwagi do porządku obrad? Nie zgłoszono.  

Porządek został przyjęty. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

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

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

następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem protokołu Nr XXXVII/18 głosowało za 19  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 Pan Starosta chce uzupełnić sprawozdanie lub radni mają uwagi do 

sprawozdania? Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił informację odnośnie przewidywanych 

inwestycji w roku 2018 takich jak: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze - Rzeczyca Długa na odcinku o długości 

3,761 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R Stalowa Wola – Pysznica do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1020R Brandwica – Jastkowice. Zadanie realizowane 

w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
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drogowej na lata 2016 – 2019. Koszt realizacji zadania po przeprowadzonej procedurze 

przetargowej wyniósł 3 686 034,21 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 921 508,00 zł 

budżet Gminy Pysznica i 1 843 017,00 zł budżet Państwa. 

 Przebudowa mostu na rzece Bukowa w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca 

Długa w Jastkowicach. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach  1% rezerwy subwencji 

ogólnej budżetu państwa, a szacunkowy koszt przebudowy to kwota 1 600 000,00 zł, w tym 

wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 80 000,00 zł. Złożony wniosek 

w lutym b.r  do chwili obecnej jeszcze nie został rozpatrzony. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików –Borów na odcinku 1,7 km. To kontynuacja 

prac prowadzonych w ubiegłym roku. Kosztorysowa wartość zadania to 865 tys. zł. 

Dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych to 346 tys. zł. Zadanie to będzie realizowane 

jeśli gmina Zaklików je dofinansuje. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany na odcinku o długości 5,611 km. 

Zadanie realizowane w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji 

publicznej. Koszt realizacji zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniósł 

3 436 616, 10 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 1 455 000,00 zł budżet Lasów 

Państwowych i po 25% budżet Gminy Bojanów oraz Powiatu Stalowowolskiego. 

 Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli wartość 

zadania 808 tys. zł złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i czekamy na decyzję. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice. Zadanie przewidziane do 

realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Będzie robiony tylko odcinek, 

ponieważ całość zadania to koszt ponad 3 mln zł. Zadanie będzie dofinansowane w 80% 

a reszta „pół na pół” Gmina Pysznica i Powiat Stalowowolski. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola - Kępie Zaleszańskie. Zadanie 

przewidziane do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zadanie 

obejmuje odcinek drogi o długości 1 km, a szacunkowy koszt przebudowy to kwota ok. 

1 000 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 800 000,00 

zł, pozostałe koszty po połowie mają pokryć powiat i gmina Zaleszany. Czekamy do 15 maja 

na odpowiedź Wojewody Podkarpackiego. 

 Przebudowa budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego koszt 309 tys. zł z własnych 

środków. 

 W ramach zadań drogowych Powiat będzie przygotowywał dokumentację projektową 

na  przebudowę ul. Ogrodowej na os. Charzewice w Stalowej Woli. Przewidywany koszt 

dokumentacji to ponad 107 tys. zł. Powiat będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Realizacja tej inwestycji 

planowana jest  w 2019 r. 

 Zakup kolejnej karetki pogotowia, jego wartość szacuje się na około 400 tys. zł. w tym 335 tys. 

zł wnioskowane z Województwa Podkarpackiego a pozostałe środki wkład własny 
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Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Nowe karetki dla stalowowolskiego 

szpitala kupowane były ostatnimi czasy dwukrotnie, raz z dofinansowaniem gmin 

stalowowolskich, a raz z miasta Stalowa Wola. Cztery karetki jeżdżą na bieżąco i wciąż są 

potrzebne nowe.  

 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

Woli dla  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym 

w Stalowej Woli koszt zadania 2 726 556 zł. Wniosek nie zostanie złożony, ponieważ 

Powiatowy Szpital będzie ubiegał się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Ministerstwa Zdrowia. Zostanie 

przygotowany i złożony w najbliższym czasie nowy wniosek na  zakup sprzętu na Kardiologię 

i Hemodynamikę. 

 Czekamy również na środki z rezerwy oświatowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na pilne 

remonty łazienek w szkołach. 

 Do końca kwietnia ma być ogłoszony drugi już przetarg na budowę bloku operacyjnego 

w Powiatowym Szpitalu, ponieważ wpłynęła jedna oferta, która przewyższała środki 

przygotowane przez Powiat. Wcześniej złożyliśmy wniosek do Zarządu Województwa 

Podkarpackiego o przesunięcie terminu realizacji tego zadania, gdyż w tym układzie 

Starostwo Powiatowe nie byłoby w stanie wywiązać się z realizacji zadania do końca 

października jak to było ustalone. Dostaliśmy zgodę do końca kwietnia 2019 roku. Jeżeli 

rozstrzygnęlibyśmy przetarg w maju, wystartowalibyśmy około 1 czerwca. Mielibyśmy 10 

miesięcy na realizację zadania -poinformował Starosta Janusz Zarzeczny. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania odnośnie przedstawionych przez Pana 

Starostę inwestycji? Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Do grona Radnych dołączył Radny Marek Tyza. 

Ad. 5 Analiza sytuacji na rynku pracy 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 sytuacją na rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli za rok 

2017 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz oceną zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Stalowowolskim. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie  było omawiane podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Radny Marek Kopera powiedział, że 

w sprawozdaniu gdzie jest mowa o  mieszkaniach chronionych, które mają przygotowywać do życia 

dorosłego zapisano, że z uwagi  na zmianę przepisów prawa w 2017 roku Mieszkania Chronione 

opuścił  ostatni z wychowanków. Póki co w Powiecie Stalowowolskim nie planuje się zawierania 
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nowej umowy i zapytał czy nie ma takich potrzeb czy środków na realizację? Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Brymora powiedział, że zgodnie z przepisami 

ustawy o wspieraniu pieczy zastępczej ta forma działalności nie może być prowadzona ze względu 

na to, że ustawa zabrania. Radny Marek Kopera zapytał, czy są inne formy wspierania? Dyrektor 

PCPR odpowiedział, że są inne formy i jeśli Powiat będzie chciał to może tworzyć mieszkania 

chronione ale poza placówką, gdzie mogliby się usamodzielnić pełnoletni wychowankowie. 

Zamieniono formy mieszkań chronionych wydzielonych z placówki na mieszkanie w placówce do 

25 roku życia. Na tym dyskusje zakończono. 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Stalowej Woli za rok 2017 wraz z informacją o funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz 

oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Stalowowolskim. 

 

Ad.7      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim na lata 2016-2020. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie  było omawiane podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim 

na lata 2016-2020. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2017. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie  było omawiane podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017 

 

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

Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia  prawidłowych metod 

wykonywanych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018 – 2020. 

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 XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie uchwalenia 

Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia  prawidłowych metod 

wykonywanych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018 – 2020 została podjęta. 
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Ad. 10  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 

o nr ew. 804, obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego, na rzecz Skarbu Państwa. 

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

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Uwag nie zgłoszono.  Przewodniczący 

zarządził głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVIII/267/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie  wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 804, 

obręb 0003 – Centrum Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na 

rzecz Skarbu Państwa została podjęta. 

 

Ad.11  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? Nie zgłoszono. Zarządził 

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 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.12  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok została podjęta.  

 

Ad.13  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018 -2033. 

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

głosowanie. 

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

Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018 -2033 została podjęta. 
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Ad.14  Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania?  

 Nie zgłoszono. 

 

Ad. 15 Wolne wnioski i informacje.  

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał podziękowanie za udzieloną pomoc finansową przekazaną 

na usuwanie skutków nawałnicy w 2017 roku skierowane do Rady Powiatu przez Burmistrza 

Czerska Panią Jolantę Fierek. 

 

Ad. 16     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


