
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.35.2016.KS 

 

Protokół Nr 105/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1115, zakończenie o godz. 1252 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk, 

 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. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej 

Woli. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 



 
 

7. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych 

dla wicedyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 

8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli w sprawie 

zwiększenia zatrudnienia o 1 etat pedagogiczny. 

9. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na 

organizację indywidualnego toku nauki dla ucznia klasy II w ZSO w roku szkolnym 

2016/2017. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych 

wyłącznie w formie elektronicznej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli. 

11. Wniosek Prezesa Klubu Sportowo – Bokserskiego „Feniks” w Stalowej Woli w sprawie 

wsparcia finansowego udziału zawodników Klubu w Turnieju Grand – Prix w Krakowie. 

12. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli o objęcie honorowym 

patronatem, pomoc finansową na wydanie okolicznościowego kalendarza oraz zakup 

statuetek i nagród dla laureatów konkursu „Pamiętajcie o ogrodach i balkonach…”.  

13. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 

czerwiec 2016 r.  

14. Projekt uchwały w sprawie informacji za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania 

planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2016 rok.  

16. Projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonywania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

17. Wniosek Dyrektora SOWiIK w sprawie dofinansowania szkoleń personelu z zakresu 

pomocy psychologicznej w traumach masowych. 

18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 105. 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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na 

użyczenie (bezpłatne) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, dla NZOZ „MEDYK”, na okres od 01.09.2016 

do 31.08.2019 r. w celu prowadzenia działalności profilaktycznej i opiekuńczej nad uczniami 

szkoły. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, na jakiej zasadzie udzielana jest pomoc? 

Naczelnik Wydziału IMP odpowiedziała, że pomocy udziela pielęgniarka mająca umowę z 

NFZ. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy nie mógłby robić tego np. zakład publiczny? 

Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że nie ma znaczenia, jaki podmiot wykonuje 

usługę, ważnym jest żeby miał podpisaną umowę z NFZ. Starosta zaproponował, aby skrócić 

okres użyczenia do końca roku kalendarzowego. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/555/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.  

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia 

gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na 

wynajem pomieszczenia gospodarczego w ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli dla osoby 

prywatnej na okres od 01.09.2016 do 31.12.2016 r. Odpłatność za wynajęcie – 40 zł. Starosta 

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

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

podjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  



 
 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/556/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) hali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na 

użyczenie (bezpłatne) hali gimnastycznej w ZSO w Stalowej Woli, dla nauczycieli ZSO im. KEN 

na okres od 01.09.2016 do 31.12.2016 r. (6 godz. w miesiącu) w celu prowadzenia zajęć 

sportowo-rekreacyjnych dla nauczycieli szkoły. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/557/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) hali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na 

użyczenie (bezpłatne) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ZSO 

w Stalowej Woli, dla NZOZ „MEDYK”, na okres od 01.09.2016 do 31.12.2016 r. (7,5 godz. 

dziennie) w celu prowadzenia działalności profilaktycznej i opiekuńczej nad uczniami szkoły. 

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

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

podjęciem uchwały. 

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/558/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) pomieszczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przydzielenia godzin 

ponadwymiarowych dla wicedyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. 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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

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

przyznać jedną godzinę ponadwymiarową dla wicedyrektora szkoły w roku szkolnym 

2016/2017. 

 

Ad. 8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli w sprawie 

zwiększenia zatrudnienia o 1 etat pedagogiczny. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Koszt zatrudnienia 

nauczyciela kontraktowego (psychologa) wyniesie ok. 3 140 zł. Starosta stwierdził, że 

długość oczekiwania na badanie i diagnozę sięga kilku miesięcy, dlatego zasadne jest 

pozytywne rozpatrzenie wniosku. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, kiedy ostatnim 

razem zostały zwiększone etaty w Poradni? Naczelnik Bożena Karlik odpowiedziała, że ok. 

2-3 lata temu. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, z jakiś środków miałby zostać 

sfinansowany etat? Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa odpowiedziała, że nie ma wolnych 

środków w budżecie, więc zadanie zostałoby sfinansowane z zadań pozaszkolnych. Radny 

Marek Tyza stwierdził, że jest wiele dzieci, które w szkole nie nadążają za programem i takie 

wspieranie dzieci poprzez terapię jest jak najbardziej zasadne. Wicestarosta zapytał, czy 

Naczelnik Wydziału Edukacji ma dane na temat tego, o ile skróci okres oczekiwania na terapię 

po zatrudnieniu jednego psychologa? Naczelnik Wydziału Bożena Karlik odpowiedziała, że 

nie ma danych na ten temat.   

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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stalowej woli i postanowił zwiększyć zatrudnienie o 1 etat pedagogiczny. 

Koszt miesięczny zatrudnionej osoby – 3 140 zł. 

 

Ad. 9. Wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie przyznania dodatkowych środków na 

organizację indywidualnego toku nauki dla ucznia klasy II w ZSO w roku szkolnym 

2016/2017. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek w sprawie przyznania 

dodatkowych środków na organizację indywidualnego toku nauki dla ucznia klasy II w ZSO 

w roku szkolnym 2016/2017 w wymiarze 2 godzin tygodniowo z języka niemieckiego. Koszt 

realizacji zajęć - 3 766,06 zł (10 miesięcy). 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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSO LO im. KEN w sprawie 

przyznania dodatkowych środków na organizację indywidualnego toku nauki z języka 

niemieckiego dla ucznia klasy II w ZSO w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych 

wyłącznie w formie elektronicznej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały.  Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, jaki jest roczny koszt licencji za ten program? Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Kulpa odpowiedziała, że roczna licencja kosztuje ok. 4 -5 tys. Starosta Janusz 

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

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

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/559/2016 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie 

dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Wniosek Prezesa Klubu Sportowo – Bokserskiego „Feniks” w Stalowej Woli w sprawie 

wsparcia finansowego udziału zawodników Klubu w Turnieju Grand – Prix 

w Krakowie. 

Naczelnik Wydziału PKZ przedstawił wniosek. Naczelnik zaproponował, aby negatywnie 

rozpatrzyć wniosek ze względu na to, iż wyjazd na turniej miałby odbyć się prywatnym 

środkiem lokomocji i nie byłoby możliwości wystawienia rachunku czy faktury.  

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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Klubu Sportowo – Bokserskiego 

„Feniks” w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego udziału zawodników Klubu 

w Turnieju Grand – Prix w Krakowie. 

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli o objęcie 

honorowym patronatem, pomoc finansową na wydanie okolicznościowego kalendarza 



 
 

oraz zakup statuetek i nagród dla laureatów konkursu „Pamiętajcie o ogrodach 

i balkonach…”.  

 Naczelnik Wydziału PKZ przedstawił wniosek oraz stwierdził, że w związku z tym, że 

wniosek został późno złożony i środki finansowe są ograniczone zaproponował, aby objąć 

patronatem honorowym oraz przyznać kwotę 500 zł na zakup statuetek. 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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SDK w Stalowej Woli i postanowił 

przyznać kwotę 500 zł na zakup statuetek oraz objąć patronatem honorowym w/w konkursu.  

  

Ad. 13. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 

czerwiec 2016 r.  

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła sprawozdanie. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? 

Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli za czerwiec 2016 r. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie informacji za I półrocze 2016 roku o przebiegu 

wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację za I półrocze 2016 roku 

o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.  

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

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

głosowanie.  

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/560/2016 w sprawie informacji za I półrocze 2016 roku 

o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

  



 
 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego za 2016 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła zmiany w budżecie.  Starosta Janusz 

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

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

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1015/561/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego za 2016 rok. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonywania budżetu powiatu 

stalowowolskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła informację o przebiegu wykonywania 

budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

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

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

głosowanie.  

Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/561/2016 w sprawie informacji o przebiegu 

wykonywania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć. 

 

Ad. 17. Wniosek Dyrektora SOWiIK w sprawie dofinansowania szkoleń personelu z zakresu 

pomocy psychologicznej w traumach masowych. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek oraz powiedziała, że brak jest 

podstaw formalno-prawnych do zwiększenia dotacji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Pytań i uwag nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za negatywnym rozpatrzeniem wniosku.  

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOWiIK w sprawie dofinansowania 

szkoleń personelu z zakresu pomocy psychologicznej w traumach masowych. 

 

Ad. 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 105. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


