
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.5.1.2017.KS/3 

 

Protokół Nr 133/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 02 lutego 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.10 zakończenie o godz. 10.10 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o wynajęciu 

pracowni gastronomicznej w budynku ZSP Nr 3. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii 

drogi powiatowej ulic położonych na terenie miasta Sandomierz. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości w budynku 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 



 
 

8. Wniosek w sprawie zwiększenia zabezpieczenia w budżecie Powiatu w roku 2017 środków 

na realizację projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny Świecy 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

11. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia  

w działalności sportowej w roku 2016. 

12. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

14. Przyjęcie protokołu nr 132/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 roku.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 133. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zaproponowała, aby do porządku obrad wprowadzić, jako 

punkt 14. Wniosek spółki CASUS z.o.o. o uzupełnienie kwoty dotacji za 2015 rok z tytułu 

prowadzenia Prywatnego LO dla Dorosłych w kwocie 3 719, 57 zł. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne uwagi lub propozycje zmian do przedstawionego 

porządku obrad? Uwag i zmian nie zgłoszono.  

Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

W związku ze zmianą w porządku obrad kolejne punkty ulegają przesunięciu o jeden więcej. 

Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 



 
 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o wynajęciu 

pracowni gastronomicznej w budynku ZSP Nr 3. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii 

drogi powiatowej ulic położonych na terenie miasta Sandomierz. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości w budynku 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

8. Wniosek w sprawie zwiększenia zabezpieczenia w budżecie Powiatu w roku 2017 środków 

na realizację projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny Świecy 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

11. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia  

 w działalności sportowej w roku 2016. 

12. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

14. Wniosek spółki CASUS z.o.o. o uzupełnienie kwoty dotacji za 2015 rok z tytułu prowadzenia 

Prywatnego LO dla Dorosłych w kwocie 3 719, 57 zł. 

15. Przyjęcie protokołu nr 132/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 roku.  

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia.  

 



 
 

Ad. 3. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli 

o wynajęciu pracowni gastronomicznej w budynku ZSP Nr 3. 

   Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o wynajęciu pracowni gastronomicznej 

w budynku ZSP Nr 3, na okres od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r. (36 godz. za cały okres 

umowy). Wynajęcie dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„SZANSA”. Odpłatność za cały okres umowy 1015,20 zł netto (28,20 zł za godz.). Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu przyjął Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Stalowej Woli o wynajęciu pracowni gastronomicznej w budynku ZSP Nr 3. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni 

korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę części powierzchni korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla BUsport Marek 

Butryn, na okres od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. w celu umieszczenia automatu 

do sprzedaży gorących napojów i przekąsek. Odpłatność w wysokości 170,00 zł netto 

miesięcznie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/715/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

części powierzchni korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

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

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Stalowej Woli dla:  



 
 

1. BUsport – Marek Butryn. Część powierzchni użytkowej ok. 1 m2 w holu budynku pod 

automat z napojami i przekąskami od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Odpłatność -150,00 zł 

miesięcznie (825,00 zł netto 1014,00 zł brutto za cały okres umowy). 

2. PPHU Emtek Mariusz Wantrych Ruda Mała. Część powierzchni użytkowej ok. 2 m2 w holu 

budynku pod 2 automaty z napojami i przekąskami od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 

Odpłatność - 300,00 zł za miesiąc (1 650,00 zł netto 2 029,50 zł brutto za cały okres 

umowy). 

3. Gobest Anna Horzyk,. Część korytarza szkolnego – ok. 0,6 m2 pod automat do sprzedaży 

napojów od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Odpłatność - 150,00 zł miesięcznie (825,00 zł 

netto 1 014,00 zł brutto za cały okres umowy). 

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

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

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/716/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej 

kategorii drogi powiatowej ulic położonych na terenie miasta Sandomierz. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulic położonych 

na terenie miasta Sandomierz tj.: 

  - ul. Koseły rozpoczynającej się od strony ul. Mickiewicza, a kończącej się na skrzyżowaniu 

z ul. Rokitek, 

  - ul. Staromiejskiej rozpoczynającej się na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Zamkowa, 

a kończy na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Koseły. 

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

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

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/717/2017 i wyraził pozytywną opinię dotyczącą 

pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej ulic położonych na terenie miasta 

Sandomierz. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości 

w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie części powierzchni dachu o powierzchni 0,5 m2 (zamocowanie anteny 

do komina) i części powierzchni serwerowni (o powierzchni 0,10 m2) dla firmy „Geodezja” 



 
 

Tadeusz Nadowski, 43-100 Tychy, w celu lokalizacji stacji referencyjnej Leica, umożliwiającej 

korzystanie przez wykonawców geodezyjnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego z sieci 

GNSS, na okres 3 lat od dnia podpisania umowy. Odpłatność w wysokości 360,00 zł netto 

rocznie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/718/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

części nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. 

 

Ad. 8. Wniosek w sprawie zwiększenia zabezpieczenia w budżecie Powiatu w roku 2017 

środków na realizację projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym 

w Stalowej Woli”. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek o zabezpieczenie środków 

w budżecie Powiatu do kwoty 1 775 858 zł. (26,2%.) na realizację projektu pn.: „Przebudowa, 

rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym 

Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

  Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

  Zarząd Powiatu zdecydował zwiększyć zabezpieczenie w budżecie Powiatu w roku 2017 

środków na realizację projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” 

do kwoty 1 775 858 zł. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/719/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 



 
 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny 

Świecy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/720/2017 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla pani mgr Justyny Świecy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016. 

  Członkowie Zarządu Powiatu wspólnie i w porozumieniu zdecydowali, aby do opiniowania 

wniosków o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016, wyznaczyć osoby 

w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Janusz Zarzeczny, 

2. Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Mariusz Sołtys, 

3. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Rady Powiatu Stalowowolskiego: Grażyna Janik, 

4. Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Rady Powiatu Stalowowolskiego: Dariusz Bańka, 

5. Główny specjalista ds. kultury, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi: Lila 

Wojciak.  

  Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/721/2017 w sprawie powołania członków Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2016. 

 



 
 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016. 

  Członkowie Zarządu Powiatu wspólnie i w porozumieniu zdecydowali, aby do opiniowania 

wniosków o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016. 

wyznaczyć osoby w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Janusz Zarzeczny, 

2. Członek Zarządu Powiatu Stalowowolskiego: Mariusz Sołtys, 

3. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Rady Powiatu Stalowowolskiego: Grażyna Janik, 

4. Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Rady Powiatu Stalowowolskiego: Leokadia Gugała, 

5. Główny specjalista ds. kultury, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi: Lila 

Wojciak.  

  Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

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

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

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/722/2017 w sprawie powołania członków Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2016. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego 

na 2017 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła 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 -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/723/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 14. Wniosek spółki CASUS z.o.o. o uzupełnienie kwoty dotacji za 2015 rok z tytułu 

prowadzenia Prywatnego LO dla Dorosłych w kwocie 3 719, 57 zł. 



 
 

  Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek spółki CASUS z.o.o. o uzupełnienie 

kwoty dotacji za 2015 rok z tytułu prowadzenia Prywatnego LO dla Dorosłych w kwocie 

3 719, 57 zł. Skarbnik Powiatu powiedziała, że należy przeprowadzić kontrolę prawidłowości 

wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu stalowowolskiego 

w 2015 roku dla w/w Liceum i na podstawie wyników kontroli ustalić kwotę ewentualnie 

należnej dotacji dla szkoły za 2015 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

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

Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

  Zarząd Powiatu zdecydował, aby przeprowadzić kontrolę prawidłowości wydatkowania 

środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu stalowowolskiego w 2015 roku 

Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych prowadzonemu przez spółkę CASUS 

z o.o. i na podstawie wyników kontroli ustalić kwotę ewentualnie należnej dotacji dla szkoły 

za 2015 r. 

 

Ad. 15. Przyjęcie protokołu nr 132/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 

2017 roku.  

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

do przedstawionego protokołu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za -3, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Protokół Nr 132/2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 16. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 17. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 133. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


