
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.51.1.2016.KS/3 

Protokół Nr 121/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 24 listopada 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1250, zakończenie o godz. 1325 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Alfred Rzegocki, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk.  

 

Zaproszeni goście: 

 Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny, 

 Inspektor w Wydziale Edukacji Ewa Szewczyk.  

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej holu 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

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

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 



 
 

9. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o użyczeniu 

(bezpłatnym) auli w ZSP Nr 2 w Stalowej Woli. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Dom 

Dziecka w Stalowej Woli. 

11. Projekty uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Grzegorza Świecy nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

b)  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza dr Adama Kopcia nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Wniosek Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli 

o zapewnienie transportu dla młodzieży na Dzień Otwarty ww. placówki. 

13. Wniosek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa 

i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli o wsparcie w promocji oraz wsparcie finansowo – 

rzeczowe organizacji konferencji naukowych. 

14. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 r. 

15. Wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKS S.A w sprawie podjęcia działań 

w celu odnowy taboru autobusowego.  

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

17. Przyjęcie protokołów Nr 119/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2016 

roku oraz Nr 120/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku.  

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 121. 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 przedstawionego porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 



 
 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli w celu spotkania ze słuchaczami Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaoczne 

w Rzeszowie. Odpłatność za wynajęcie - 50,00 zł (2 godziny jednorazowo). Starosta Janusz 

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

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

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

   Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/646/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli dla Akademii Piłkarskiej Stalowa Wola, w okresie od 24.11.2016 r. 

do 31.12.2016 r. (15 godzin przez cały okres wynajmu), w celu prowadzenia szkółki piłki 

nożnej dla dzieci. Odpłatność za cały okres wynajmu - 900,00 zł (60 zł za godzinę). Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania 

do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za – 4, przeciw - 0, wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/647/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni 

użytkowej holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej holu w ZSP Nr 1 dla firmy „ART 

- CAFE” reprezentowanej przez Pana Mariusza Biela, na okres od 15.11.2016 r. 

do 31.12.2016 r. w celu umieszczenia dystrybutora do sprzedaży gorących i zimnych 

napojów oraz artykułów spożywczych. Odpłatność - 170,00 zł miesięcznie. 

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

do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za – 4, przeciw - 0, wstrzymujące – 0.  



 
 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/648/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części powierzchni użytkowej holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

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

gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia „Wiosna” na okres od 09.12.2016 r. 

do 11.12.2016 r. w godzinach:  

- 09 grudnia 2016 r. (piątek) – 3 godziny, 

- 10 grudnia 2016 r. (sobota) – 10 godzin, 

- 11 grudnia 2016 r. (niedziela) – 4 godziny, 

w celu zorganizowania magazynu dla darczyńców ogólnopolskiego projektu „Szlachetna 

Paczka”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania 

do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/649/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli, dla ZKS ,,STAL” Stalowa Wola, na okres od 24.11.2016 r. 

do 31.12.2016 r. (1 raz w tygodniu po 2 godziny, tj. 8 godzin w miesiącu) w celu prowadzenia 

zajęć sportowych dla grup młodzieżowych sekcji piłki nożnej ZKS „STAL” Stalowa Wola.  

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

do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/650/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia 

użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

  Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół 



 
 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, dla Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele 

Ziemi”, na okres od dnia 01.10.2016 do 31.12.2016 r. (średnio 8 godzin w miesiącu), w celu 

prowadzenia działalności ekologicznej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/651/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) pomieszczenia użytkowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej 

Woli. 

 

Ad. 9. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

o użyczeniu (bezpłatnym) auli w ZSP Nr 2 w Stalowej Woli. 

  Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o użyczeniu (bezpłatnym) auli w ZSP 

Nr 2 w Stalowej Woli dla Gimnazjum Katolickiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w dniach: 

23.11.2016 r., 24.11.2016 r., 25.11.2016 r. (łącznie 8 godzin) w celu przeprowadzenia 

próbnego egzaminu gimnazjalnego. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego zawiadomienia. Uwag i pytań nie 

zgłoszono.  

  Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Stalowej Woli o użyczeniu (bezpłatnym) auli w ZSP Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez 

Dom Dziecka w Stalowej Woli. 

  Inspektor w Wydziale IMP Marta Nakielny przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Dom Dziecka w Stalowej Woli. 

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

do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/652/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych przez Dom Dziecka w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Projekty uchwał w sprawie: 

a) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr Grzegorza Świecy nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 



 
 

b) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza dr Adama Kopcia nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

  Inspektor w Wydziale Edukacji Ewa Szewczyk omówiła projekty uchwał. Starosta Janusz 

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

materiału. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta z zarządził głosowanie za podjęciem uchwał.  

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu podjął: 

a)   Uchwałę Nr 121/653/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana mgr 

Grzegorza Świecy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

b)   Uchwałę Nr 121/654/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza dr 

Adama Kopcia nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

Ad. 12. Wniosek Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej 

w Stalowej Woli o zapewnienie transportu dla młodzieży na Dzień Otwarty ww. 

placówki. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Zamiejscowego Ośrodka 

Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli o zapewnienie transportu dla 

młodzieży na Dzień Otwarty ww. placówki. Naczelnik zaproponował, aby przychylić się 

do wniosku i dofinansować to przedsięwzięcie kwotą 750 zł na transport młodzieży ze szkół 

ponadgimnazjalnych z miejscowości Nisko (max. 55 osób) oraz Tarnobrzeg (40 osób) przy 

wykorzystaniu taboru PKS w Stalowej Woli S.A. Skarbnik Powiatu zapytała, ilu jest studentów 

na Politechnice. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że Politechnika ma bardzo dobre 

nabory i w tym roku jest ok. 100 studentów. 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.  

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 

Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli i postanowił przyznać kwotę 750 zł 

z przeznaczeniem na zapewnienie transportu dla młodzieży na Dzień Otwarty ww. placówki 

przy wykorzystaniu taboru PKS w Stalowej Woli.  

   

 



 
 

Ad. 13. Wniosek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy 

Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli o wsparcie w promocji oraz wsparcie 

finansowo – rzeczowe organizacji konferencji naukowych. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej 

Woli o wsparcie w promocji oraz wsparcie finansowo – rzeczowe organizacji dwóch 

konferencji naukowych pn. „Zdrowa Rodzina – zdrowe społeczeństwo. Interdyscyplinarna 

refleksja na bazie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia” oraz „Kwestia 

profesjonalizacji w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom 

kulturowym”. Naczelnik zaproponował, aby kwota dofinansowania Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej pt. „Zdrowa Rodzina – zdrowe społeczeństwo. Interdyscyplinarna 

refleksja na bazie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia” wyniosła 300 zł 

natomiast Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kwestia profesjonalizacji w zakresie 

przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kulturowym” wyniosła 500 zł. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, na co miałaby zostać przeznaczona kwota 

dofinansowania? Naczelnik odpowiedział, że ma zostać przeznaczona na pokrycie kosztów 

związanych z noclegiem. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby przyznać kwotę po 

500 zł na każdą konferencję.  Dodatkowo, Starosta Janusz Zarzeczny zobligował Naczelnika 

PKZ do przesłania informacji do dyrektorów szkół o planowanych konferencjach.  

  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.  

  Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli i postanowił 

wesprzeć promocyjnie oraz finansowo: 

a. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Zdrowa Rodzina – zdrowe społeczeństwo. 

Interdyscyplinarna refleksja na bazie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris 

Laetitia” kwotą 500 zł.  

b. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kwestia profesjonalizacji w zakresie 

przeciwdziałania nieuczciwym formom nacisku i grupom kulturowym” kwotą 500 zł.  

  Łączna kwota dofinansowania – 1000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów noclegu.  

 

Ad. 14. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 r. 



 
 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz 

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

projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie: 

Głosy: za – 4, przeciw -0, wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/655/2016 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2017 r. 

 

Ad. 15. Wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKS S.A w sprawie podjęcia 

działań w celu odnowy taboru autobusowego.  

  Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że w obecnym roku nie jest możliwe pozytywne 

rozpatrzenie wniosku ze względu na brak możliwości finansowych. Starosta zalecił jednak, 

aby Zarząd Spółki PKS przedstawił koncepcję rozwoju oraz koszt planowanych zmian, by 

można było rozważyć ewentualne działania w roku 2017. Starosta zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie: 

Głosy: za – 0, przeciw - 4, wstrzymujące – 0.  

  Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzyć wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 

PKS S.A w sprawie odnowy taboru autobusowego z powodu braku środków finansowych. 

Dodatkowo, Zarząd Powiatu zalecił, aby Zarząd Spółki PKS opracował plan koncepcji rozwoju 

oraz szacunkowy koszt planowanych przedsięwzięć i przedstawił go w roku 2017. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok.  

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Skarbnik powiedziała, że 1 

mln 551 tys. 900 zł przekazujemy na szkoły. Wyraziła opinię, że dyrektorzy szkół nie 

wykazują żadnych oszczędności. W miejsce osoby, która idzie na zwolnienie lekarskie 

przyjmowane są 4 inne na zastępstwo, co skutkuje ogromnym wzrostem kosztów osobowych 

w skali roku. Skarbnik dodała, że każda decyzja o nowo zatrudnionej osobie powinna być 

konsultowana z Zarządem Powiatu. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie: 

  Głosy: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/656/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2016 rok. 

 



 
 

Ad. 17. Przyjęcie protokołów Nr 119/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 

15 listopada 2016 roku oraz Nr 120/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku.  

  Protokoły nie zostały podjęte. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 19. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 121. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


