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DWUGŁOS POWIATOWY
Rada Powiatu IV kadencji pracu-

je bardzo intensywnie. Przyszło nam się 

zmierzyć ze sprawami trudnymi, ale dzię-

ki zaangażowaniu wszystkich Państwa 

Radnych, Zarządu Powiatu, Dyrektorów 

i pracowników naszych jednostek uważam, 

że od 2010 r. wiele spraw zostało zreali-

zowanych z korzyścią dla mieszkańców. Chcę podkreślić, 

że w naszych decyzjach mamy na uwadze mieszkańców nie 

tylko wszystkich gmin, ale wszystkich miejscowości powiatu, 

o czym świadczą zgłaszane nierzadko interpelacje i zapy-

tania Radnych podczas sesji Rady czy pracy w Komisjach. 

Zajmujemy się nimi nawet wtedy, gdy nie do końca łączą 

się one z kompetencjami samorządu powiatowego. Dobra 

współpraca na różnych poziomach pozwoliła podjąć także 

tematy trudne, związane z realizacją projektów unijnych, 

modernizacją zaniedbanych przez dziesięciolecia obiektów, 

restrukturyzacją zadłużenia SP ZOZ w Strzyżowie czy do-

pasowaniem wydatków do dochodów w naszych placów-

kach pomocy społecznej. Z uznaniem należy powiedzieć, 

że praktycznie wszystkie nasze jednostki, przekazane nie-

gdyś powiatowi przez administrację rządową są już zmo-

dernizowane w zakresie bazy materialnej, co wymagało 

nieraz wielomilionowych nakładów, a ich funkcjonowanie 

staramy się oprzeć na solidnych podstawach ekonomicz-

nych. Priorytetem są dla nas oczywiście potrzeby naszego 

terenu i jego mieszkańców.

                                           Marek Jurzysta

Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie

Przełom roku to dobry czas na pod-

sumowania. Mamy już wiele doświadczeń 

jako struktury samorządu powiatowego 

na różnych poziomach. To doświadczenie 

oraz duża, jak sądzę, aktywność pozwoli-

ła na wiele przedsięwzięć podjętych w ra-

mach projektów fi nansowanych z wielu 

źródeł. Najtrudniejsze i najbardziej pracochłonne są oczy-

wiście projekty z udziałem środków zagranicznych, dlate-

go też staramy się je wydatkować na zadania najbardziej 

trwałe, czasem także najbardziej kosztowne. Przykładem 

jest infrastruktura dróg powiatowych – jeszcze kilka lat 

temu znacznie zapóźniona w stosunku do innych terenów 

– obecnie niemal całkowicie zmodernizowana. Osobiście 

– poza inwestycjami w naszych jednostkach – najbardziej 

cieszą mnie mosty zbudowane w wielu miejscach w po-

wiecie, gdyż są to inwestycje trwałe,  pozwolą na harmo-

nijne funkcjonowanie całego obszaru powiatu, także pod 

względem gospodarczym. Ten kierunek działania Zarzą-

du Powiatu, wsparty przez Radę Powiatu i jej Komisje 

oraz pracę naszych jednostek, pozwolił nam na czołowe 

lokaty w ostatnich latach  nie tylko w naszym wojewódz-

twie, ale i w całej Polsce w zakresie inwestycji infrastruk-

turalnych i wykorzystania środków unijnych. Niektóre 

z największych naszych projektów jeszcze są w toku, przy-

gotowujemy też następne, w tym wspólnie z partnerami za-

granicznymi. Chcemy jak najlepiej wykorzystać aktualne 

możliwości dla rozwoju naszego terenu.

                                                            Robert Godek

                   Starosta Strzyżowski

RADA I ZARZĄD POWIATU W STRZYŻOWIE IV KADENCJI
RADA POWIATU
1. Marek Jurzysta – Przewodniczący Rady Powiatu 

w Strzyżowie
2. Kazimierz Kania - Radny z gminy Czudec
3. Marek Szorc - Radny z gminy Czudec
4. Marian Złotek - Radny z gminy Czudec
5. Tomasz Garncarski - Radny z gminy Frysztak
6. Robert Godek - Radny z gminy Frysztak
7. Anna Szteliga - Radna z gminy Frysztak, Przewodni-

cząca Komisji Spraw Społecznych, Pomocy Rodzinie 
i Ochrony Środowiska

8. Maria Chuchla - Radna z gminy Niebylec, Wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu 

9. Zofi a Dzika - Radna z gminy Niebylec
10. Józef Dzindzio - Radny z gminy Niebylec, Przewodni-

czący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Bezpieczeń-
stwa Publicznego

11. Beata Banaś - Radna z gminy Strzyżów, Wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu

12. Tadeusz Niemiec – Radny z gminy Strzyżów
13. Jan Stodolak – Radny z gminy Strzyżów

14. Wacław Szary – Radny z gminy Strzyżów, Przewodni-
czący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Powiatu

15. Andrzej Włodyka – Radny z gminy Strzyżów
16. Bogdan Żybura - Radny z gminy Strzyżów, Przewodni-

czący Klubu Radnych Niezależnych
17. Józef Cynarski – Radny z gminy Wiśniowa, Przewod-

niczący Komisji Rewizyjnej
18. Małgorzata Książek – Radna z gminy Wiśniowa, Prze-

wodnicząca Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kul-
tury i Sportu

19. Zbigniew Opoń – Radny z gminy Wiśniowa, Przewod-
niczący Klubu Radnych Prawicy

ZARZĄD POWIATU
1. Robert Godek – Starosta Strzyżowski
2. Jan Stodolak – Wicestarosta Strzyżowski
3. Zdzisław Sarna – etatowy członek Zarządu Powiatu 
4. Zofi a Dzika – członek Zarządu Powiatu
5. Marian Złotek – członek Zarządu Powiatu
Urszula Liszka-Bawoł – Skarbnik Powiatu Strzyżowskiego
Jacek Boho – Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego


