
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.34.2016.KS 

 

Protokół Nr 104/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1115, zakończenie o godz. 1152 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza oraz Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk.  

 

Zaproszone Osoby:  

 Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu, 

 Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Wójta Gminy Bojanów o zwolnienie z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych 

pojazdów rolniczych w związku ze zmianą administracyjną. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia hydroforni 

w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

5. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin dla grup 

międzyoddziałowych na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

6. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin na 

realizację zajęć laboratoryjnych dla trzech klas drugich LO w roku szkolnym 2016/2017. 

7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przyznania dodatkowych godzin na realizację 

programów innowacyjnych pn. „klasa wojskowo-strażacka”, „klasa policyjna” oraz „klasa 

prawna”. 



 
 

8. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 101/532/2016 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla pani mgr Edyty Wołoszynek nauczyciela kontraktowego ubiegającego 

się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 101/535/2016 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

pani mgr Anny Blachy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 101/539/2016 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

pani mgr Małgorzaty Terleckiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Wniosek Dyrektora ZSO w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki i wf w oddziałach 

klas pierwszych liczących 24 i 25 uczniów w ZSO w roku szkolnym 2016/2017. 

12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki i wf-u w oddziałach 

liczących 24 i 26 uczniów. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z 

demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

14. Wniosek Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej 

Woli o sprawcie finansowe wyjazdu na uroczystości 96. rocznicy bitwy pod Zadwórzem.  

15. Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe kolejnej edycji 

Narodowego Czytania. 

16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2016 r. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 104. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

  



 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania 

do porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Wniosek Wójta Gminy Bojanów o zwolnienie z opłat za wymianę dowodów 

rejestracyjnych pojazdów rolniczych w związku ze zmianą administracyjną. 

  Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek. Starosta stwierdził, że pomimo 

wprowadzanych analogicznych zmian administracyjnych na terenie innych gmin, Rada 

Powiatu Stalowowolskiego nie podejmowała uchwał dotyczących zwolnień z opłat za wymianę 

dowodów rejestracyjnych, dlatego też proponuje negatywnie rozpatrzyć wniosek.  

   Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za 

negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

  Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Bojanów o zwolnienie z opłat za 

wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów rolniczych w związku ze zmianą administracyjną. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia hydroforni 

w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej 

Woli dla Pana Dariusza Rybaka, na okres od 01.08.2016 do 31.12.2016 w celu prowadzenia 

zajęć sportowych. Odpłatność miesięczna - 100 zł brutto. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/549/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

pomieszczenia hydroforni w budynku przy ul. Okulickiego 12 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin dla 

grup międzyoddziałowych na wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN 

o przyznanie po dwie godziny tygodniowo dla 9 grup międzyoddziałowych utworzonych 

z uczniów klas trzecich, tj. 18 dodatkowych godzin tygodniowo. Koszt organizacji w/w zajęć 



 
 

wyniósłby ok. 28 500 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby ponownie rozpatrzyć 

wniosek Dyrektora na przełomie października/listopada. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za przełożeniem wniosku do rozpatrzenia 

w terminie późniejszym.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

  Zarząd Powiatu postanowił rozpatrzyć wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania 

dodatkowych godziny dla grup międzyoddziałowych na wybrane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne w terminie późniejszym tj. na przełomie października/listopada.  

 

Ad. 6. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych godzin na 

realizację zajęć laboratoryjnych dla trzech klas drugich LO w roku szkolnym 

2016/2017. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora LO im. KEN 

w sprawie przyznania dodatkowych godzin na realizację zajęć laboratoryjnych (ogółem 4 

godz./tyg.) dla trzech klas drugich w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia te w formie zajęć 

laboratoryjnych miałyby być prowadzone przez pracowników Zamiejscowego Wydziału KUL 

na obiektach uczelni od października 2016 r. do czerwca 2017 r. w ramach innowacji 

pedagogicznej. Roczny koszt prowadzenia zajęć – 8 100 zł ( miesięcznie 900 zł). Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby zajęcie te odbywały się od początku listopada 2016 r. 

do końca kwietnia 2017 r.   Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

pytania lub inne uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN i postanowił przyznać 

dodatkowe godzin na realizację zajęć laboratoryjnych dla trzech klas drugich LO w roku 

szkolnym 2016/2017 z zaznaczeniem, że zajęcia te miałyby się odbywać od początku listopada 

do końca kwietnia. Koszt realizacji w/w zajęć – 8 100 zł.  

 

Ad. 7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przyznania dodatkowych godzin na realizację 

programów innowacyjnych pn. „klasa wojskowo-strażacka”, „klasa policyjna” oraz 

„klasa prawna”. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 

w sprawie przyznania po 2 godziny tygodniowo w każdym roku szkolnym od 2016/2017 

w trzyletnim cyklu kształcenia na realizację w trzech oddziałach programów innowacyjnych 

w LO: klasa wojskowo-strażacka, klasa policyjna, (ogółem 6 godzin) oraz po jednej godzinie 



 
 

tygodniowo w każdym roku szkolnym w trzyletnim cyklu kształcenia na realizację programu 

innowacyjnego: klasa prawna w LO.  

Koszt brutto realizacji programów innowacyjnych: 

Klasa wojskowo – strażacka :  

2016/2017 – 5 653,35 zł  

2017/2018 – 5 653,35 zł 

2018/2019 - 4 463,18 zł 

Klasa policyjna: 

2016/2017 – 3 768,90 zł 

2017/2018 – 3 3 768,90 zł 

2018/2019 – 2 975,46 zł 

Ogółem: 26 283,12 zł 

Klasa prawna:  

2016/2017 – 1 884,45 zł 

2017/2018 - 1 884,45 zł 

2018/2019 - 1 487,72 zł 

Ogółem: 5 256,62 zł 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za 

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie przyznania 

dodatkowych godzin na realizację programów innowacyjnych pn. „klasa wojskowo-strażacka”, 

„klasa policyjna” oraz „klasa prawna”.  

 

Ad. 8. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 101/532/2016 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla pani mgr Edyty Wołoszynek nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Naczelnik dodała, 

że zmiany spowodowane są niemożnością uczestnictwa powołanej do komisji Pani Marii 

Gładysz-Korsak. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania w jej miejsce 

innego eksperta – Panią Barbarę Długoń. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem projektu.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  



 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/550/2016 zmieniającą Uchwałę Nr 101/532/2016 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Edyty Wołoszynek nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 101/535/2016 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

pani mgr Anny Blachy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym 

rozpatrzeniem projektu.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/551/2016 zmieniającą Uchwałę Nr 101/535/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla pani mgr Anny Blachy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 101/539/2016 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

pani mgr Małgorzaty Terleckiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym 

rozpatrzeniem projektu.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/552/2016 zmieniającą Uchwałę Nr 101/539/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla pani mgr Małgorzaty Terleckiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

  



 
 

Ad. 11. Wniosek Dyrektora ZSO w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki i wf 

w oddziałach klas pierwszych liczących 24 i 25 uczniów w ZSO w roku szkolnym 

2016/2017. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek dyrektora ZSO. Koszt 

organizacji zajęć w roku szkolnym 2016/2017 z podziałem na grupy wyniósłby 54 607,93 zł – 

38 godzin dodatkowych tygodniowo. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem projektu.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSO i postanowił wyrazić zgodę na 

podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki i wf 

w oddziałach klas pierwszych liczących 24 i 25 uczniów w ZSO w roku szkolnym 2016/2017. Koszt 

realizacji w/w zajęć – 54 607,93 zł.  

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki i wf-u 

w oddziałach liczących 24 i 26 uczniów. 

  Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Koszt organizacji 

z podziałem na grupy tj. 28 godzin dodatkowych tygodniowo w roku szkolnym 2016/2017 

wyniósłby 56 376,38 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie  rozpatrzył Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 i postanowił wyrazić zgodę 

na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, informatyki 

i wf-u w oddziałach liczących 24 i 26 uczniów. Koszt organizacji 28 godzin dodatkowych 

tygodniowo – 56 376,38 zł. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 

  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie za podjęciem uchwały. 



 
 

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/553/2016 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

 

Ad. 14. Wniosek Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach 

w Stalowej Woli o sprawcie finansowe wyjazdu na uroczystości 96. rocznicy bitwy pod 

Zadwórzem.  

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

wesprzeć finansowo wyjazd członków i sympatyków Stowarzyszenia na uroczystości 96. 

Rocznicy bitwy pod Zadwórzem kwotą 500 zł z przeznaczeniem na zakup usługi 

transportowej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają inne 

propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Propozycji i uwag nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we 

Lwowie i na Kresach w Stalowej Woli i postanowił wesprzeć finansowo wyjazd na uroczystości 

96. rocznicy bitwy pod Zadwórzem kwotą 500 zł z przeznaczeniem na zakup usługi 

transportowej. 

 

Ad. 15. Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli o wsparcie finansowe kolejnej 

edycji Narodowego Czytania. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby 

kwota dofinansowania edycji Narodowego Czytania wyniosła 1000 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie poczęstunku dla gości. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Propozycji i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli i postanowił 

przyznać kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poczęstunku dla gości.  



 
 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Sekretarz zaproponowała, aby wnieść poprawki do 

projektu tj. w § 35 ust. 14 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) wydawanie zaświadczeń i informacji o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia 

lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.” Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/554/2016 w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2016 roku. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi do protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu? Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz 

Zarzeczny zarządził głosowanie za przyjęciem protokołu.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 104. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


