
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.16.1.2017.KS 

 

Protokół Nr 144/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 06 kwietnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.20 zakończenie o godz. 12.30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 

osób niepełnosprawnych. 

4. Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania: wsparcie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

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

środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 



 
 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i ogrodzenia 

szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów 

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

9. Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Lipie o dofinansowanie 

zadania pn. „Projekt ekologiczny – „Żuławy, najmłodsza kraina w Polsce – dzieło rzeki, morza, 

wiatru i człowieka”.  

10. 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. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych przez spółki wodne 

z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w sprawie 

wyrażenia zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w roku 

szkolnym 2017/2018. 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w sprawie 

ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym w technikum 

oraz liceum ogólnokształcącym. 

14. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej o wyrażenie zgody na przydzielenie godzin 

ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej roku szkolnym 2017/2018. 

15. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o dofinansowanie kosztów szkoleń personelu medycznego Szpitala. 

16. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o dofinansowanie zakupu dwóch 

kserokopiarek. 

17. Przyjęcie protokołu nr 143/2017. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 144. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie 

na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 



 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

do proponowanego porządku obrad? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania: prowadzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej dla osób niepełnosprawnych. 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji 

pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dyrektor powiedział, że przeznacza się kwotę 

35.000,00 zł na dofinansowanie zadania: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób 

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

lub uwagi do przedstawionej treści ogłoszenia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu.  

  

Ad. 4. Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania: wsparcie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji 

pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dyrektor powiedział, że przeznacza się kwotę 

25.000,00 zł na dofinansowanie zadania: wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

przedstawionej treści ogłoszenia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych. 



 
 

  Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. Dyrektor zwrócił się z prośbą 

do Zarządu Powiatu o wyznaczenie do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków 

finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych dwóch członków 

Zarządu. Zarząd Powiatu wspólnie i w porozumieniu wyznaczył: Starostę Janusza Zarzecznego 

oraz Wicestarostę Mariusza Sołtysa. 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 144/805/2017 w sprawie powołania członków Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez SP ZZOZ 

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

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

na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres 10 lat, nieruchomości 

gruntowej o powierzchni 145 m2 (cześć działki o nr ew. 2294/6 obręb 3 -Centrum Stalowa 

Wola) z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz prowadzenie 

działalności z zakresu sprzedaży leków przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny 

w Stalowej Woli. 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 144/806/2017 w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej 

i ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie sali gimnastycznej i ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli: 



 
 

  - sali gimnastycznej o powierzchni 180 m2 dla Marka Stachyra, ul. Jana Lisa 16, 30-834 Lublin 

na okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (8 godzin w miesiącu) w celu prowadzenia zająć 

rekreacyjno– sportowych „kung-fu”. Odpłatność w wysokości 207,20 zł netto miesięcznie 

(25,90 zł netto za godzinę).  

  - ogrodzenia szkolnego dla Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola na okres od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r. 

w celu umieszczenia banera na ogrodzeniu szkoły. Odpłatność w wysokości 10,00 zł netto 

miesięcznie. 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 144/807/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali 

gimnastycznej i ogrodzenia szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie materiałów 

uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie kostki brukowej i obrzeży betonowych na rzecz: 

         Kostka brukowa w m2 Obrzeża 

betonowe 

w m 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej   400,00   300,00 

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  

2. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli  1800,00 900,00 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli   2000,00 250,00 

4. Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie     200,00  500,00 

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli  200,00  200,00 

7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

  w Stalowej Woli        160,00  - 

8. Urząd Gminy w Pysznicy      1000,00 500,00 

Razem         5760,00 2650,00 

  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 144/808/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie materiałów uzyskanych z rozbiórki ulicy Poniatowskiego. 

 



 
 

Ad. 9. Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Lipie 

o dofinansowanie zadania pn. „Projekt ekologiczny – „Żuławy, najmłodsza kraina 

w Polsce – dzieło rzeki, morza, wiatru i człowieka”.  

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek UKS przy Zespole Szkół 

w Lipie o dofinansowanie zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Projekt ekologiczny – 

„Żuławy, najmłodsza kraina w Polsce – dzieło rzeki, morza, wiatru i człowieka”. Starosta 

Janusz Zarzeczny zaproponował, aby kwota dofinansowania wyniosła 2000 zł oraz zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

   Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Lipie został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 10. 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. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan 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 144/809/2017 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. 11.Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 

przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan 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 144/810/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na bieżące utrzymanie wód 

i urządzeń wodnych przez spółki wodne z terenu Powiatu Stalowowolskiego. 



 
 

 

Ad. 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 

w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla kadry 

kierowniczej w roku szkolnym 2017/2018. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 

godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w roku szkolnym 2017/2018 

w następującym wymiarze: 

1. P. L. Dul, wicedyrektor – ogółem 8,00 godz. tygodniowo – 1,00 godz. ponadwymiarowa. 

2. P. T. Sekulski, wicedyrektor - ogółem 8,00 godz. tygodniowo – 1,00 godz. 

ponadwymiarowa. 

Przydział ten wynika z tygodniowych planów nauczania dla poszczególnych oddziałów 

na dany rok szkolny. 

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

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

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

  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

Ad. 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w oddziale 

sportowym w technikum oraz liceum ogólnokształcącym. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 o wyrażenie 

zgody na ustalenie po 10 godz./tyg. dla każdej z dwóch grup ćwiczeniowych w oddziale 

sportowym w Technikum kształcącym w zawodzie technik budowy dróg. W ramach tych zajęć 

realizowane będą: 

 obowiązkowe zajęcia wf w wymiarze 3 godz./tyg. – dla każdej grupy 

 szkolenie sportowe w sporcie piłka nożna w wymiarze 7 godz./tyg. – dla każdej grupy 

oraz na ustalenie po 10 godz./tyg. dla każdej z dwóch grup ćwiczeniowych w oddziale 

sportowym w liceum ogólnokształcącym w klasie o edukacji wojskowej. W ramach tych zajęć 

realizowane będą:  

 obowiązkowe zajęcia wf w wymiarze 3 godz./tyg. – dla każdej grupy 

 szkolenie sportowe (7 godz./tyg.) - dla każdej grupy w sportach: 

- sporty walki-karate w wymiarze 3 godz./tyg. 

- strzelectwo sportowe w wymiarze 3 godz./tyg. 

- pływanie w wymiarze 1 godz./tyg. 



 
 

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

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

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

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 14. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej o wyrażenie zgody 

na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej roku szkolnym 

2017/2018. 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie 

godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej w roku szkolnym 2017/2018 

w następującym wymiarze: 

1. P. Anna Woś, wicedyrektor – ogółem 7,53 godz. tygodniowo – 0,53 godz. 

ponadwymiarowej 

2. P. Władysław Goździela, wicedyrektor – ogółem 8,00 godz. tygodniowo - 1,00 godz. 

ponadwymiarowej  

3. P. Dariusz Domagała, kierownik CKP – ogółem 8,37 godz. tygodniowo - 1,37 godz. 

ponadwymiarowej 

4. P. Ireneusz Iwan, z-ca kierownika CKP – ogółem 12,27 godz. tygodniowo - 0,27 godz. 

ponadwymiarowej 

5. P. Piotr Tietze, kierownik szkolenia praktycznego – ogółem 12,42 godz. tygodniowo – 0,42 

godz. ponadwymiarowej. 

 Przydział ten wynika z tygodniowych planów nauczania dla poszczególnych oddziałów. 

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

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

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

  Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 15. Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o dofinansowanie kosztów szkoleń personelu medycznego Szpitala. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Zarząd Powiatu stwierdził, iż brak 

jest możliwości finansowych Powiatu, z uwagi na planowane inwestycje w placówce. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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



 
 

 Wniosek Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego został rozpatrzony 

negatywnie. 

 

Ad. 16. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o dofinansowanie zakupu 

dwóch kserokopiarek. 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wniosek. Zarząd Powiatu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydował, aby przyznać kwotę 9000 zł na zakup dwóch kserokopiarek 

za łączną kwotę 4000 zł (2000zł/szt.) oraz sprzętu fotograficznego za łączną kwotę 5000 zł.  

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

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

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

  Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 17. Przyjęcie protokołu nr 143/2017. 

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

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

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

 Protokół nr 143/2017 został przyjęty.  

 

Ad.18. Wolne wnioski. 

Sekretarz Helena Krasoń przedstawiła wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem o poparcie 

działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów ordynacji wyborczej 

i przywrócenie okręgów wielomandatowych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z apelem. 

 

Ad.19. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 144. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


