
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.23.2017.KS 

 

Protokół Nr 150/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 18 maja 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.10 zakończenie o godz. 12.25 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, 

 

Osoby zaproszone: 

 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. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o zakup samochodu 

osobowego.  

4. Wniosek Wydziału IMP o zwiększenie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2017 rok dla 

zadania pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Stalowej Woli”. 

5. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o wynajęciu 

czterech sal lekcyjnych. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ogrodzenia szkolnego w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

7. Projekty uchwał w sprawie:  

1. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, 

Al. Jana Pawła II 21. 



 
 

2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2. 

3. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej 

Woli, ul. Hutnicza 12. 

8. Projekty uchwał w sprawie: 

1. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej 

Woli, Al. Jana Pawła II 21. 

2. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2. 

3. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

9. Informacja dotycząca kosztów związanych z zapewnieniem etatów w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.  

10. Informacja dotycząca ilości nauczycieli zrzeszonych w związkach zawodowych i podlegających  

ochronie związkowej. 

11. Wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na wykonanie zadań szkolnego koordynatora projektu 

pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.  

12. Wniosek Zespołu Szkół w Pysznicy w sprawie dofinansowania zakupu usługi transportowej dla 

zadania pn. „Ojcowski Park Narodowy – aktywna edukacja terenowa”. 

13. Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło Nr 19 w Zaleszanach 

w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. „Edukacja ekologiczna 

oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży z gminy Zaleszany poprzez udział w Pikniku 

Wędkarskim z okazji Dnia Dziecka w roku 2017”. 

14. Wniosek Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w sprawie 

sfinansowania wydruku broszur – poradników dotyczących zapobieganiu samobójstwom – 

rozdawanych uczestnikom konferencji pt. „Problemy suicydologii – podejście interdyscyplinarne”. 

15. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za marzec 2017 r.  

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

17. Przyjęcie protokołu nr 149/2017 z dnia 11 maja 2017 r.  

18.  Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 



 
 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 150. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby wykreślić z porządku obrad punkt 11. Wyrażenie 

zgody na przeznaczenie środków na wykonanie zadań szkolnego koordynatora projektu pn. „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców” i przenieść go na kolejne posiedzenie Zarządu. Starosta 

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

porządku obrad ze zmianą? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ze zmianą.  

 

Ad. 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli o zakup 

samochodu osobowego.  

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek o zakup samochodu osobowego, 

używanego. Naczelnik powiedziała, że Dyrektor przewiduje, że samochód będzie kosztował około 

60 tys. zł (samochód 9 – osobowy). Obecnie szkoła dysponuje dwoma samochodami, jeden jest 

samochodem 15-letnim (Mercedes Benz Vito z 2002 r. o przebiegu 294 000 km), a drugi 21-letnim 

(Volkswagen Transporter z 1996 r., o przebiegu 370 000 km). Obydwa samochody mają też znaczne 

przebiegi i wg opinii dyrektora ich utrzymanie w należytym stanie technicznym, zapewniającym 

bezpieczeństwo wymaga znacznych nakładów finansowych. Łączny koszt napraw samochodów 

w roku 2016 i 2017 przekroczył kwotę 10 000 zł. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, 

że ze względu na charakter pracy szkoły tj. kształcenie zawodowe i konieczność odbywania zajęć 

praktycznej nauki zawodu oraz konieczność przewożenia uczniów w miejsce odbywania praktyk 

zawodowych zakup samochodu jest niezbędny. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, 

że rozsądnym by było zakupić samochód używany w leasingu oraz porównać ceny. Zarząd Powiatu 

zdecydował wspólnie i w porozumieniu, aby zakupić samochód osobowy i na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu, po przedstawieniu i przeanalizowaniu ofert zdecyduje o formie zakupu (gotówka 

lub leasing). Starosta zarządził głosowanie. 

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

  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 4. Wniosek Wydziału IMP o zwiększenie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu 

na 2017 rok dla zadania pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli”. 



 
 

  Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła wniosek o zwiększenie zabezpieczenia środków 

w budżecie powiatu na 2017 rok dla zadania pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli”. Na realizację zadania otrzymano 

dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania inwestycyjnego tj. kwotę 578 900 zł, 

kosztorysowa wartość zadania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) wynosiła 1 185 672 zł. 

Na w/w zadanie zostały zabezpieczone środki w budżecie 2016 roku. Umowę z wykonawcą robót 

budowlanych podpisano 25.08.2016 r na szacunkową wartość 894 543,60 zł – wynagrodzenie ma 

charakter kosztorysowy z uwagi na zakres prac tj. występowanie robót niemożliwych 

do przewidzenia. Termin wykonania zadania został określony na 30.06.2017 r. W budżecie na rok 

2017 zostały zabezpieczone środki w wysokości 700 000 zł, co jest kwotą niewystarczającą 

ze względu na niewykonanie wszystkich zaplanowanych robót w roku 2016 i ze względu 

na charakter rozliczenia – kosztorysem powykonawczym i konieczność wykonania robót 

dodatkowych i uzupełniających. Na koszt zadania składają się:  

- koszt dokumentacji projektowej – 27 798 zł (zapłacone w 2015 i 2016 roku) 

- koszt nadzoru inwestorskiego – 5 500 zł – do poniesienia w 2017 r. 

- koszt tablicy pamiątkowej (przewidywany) – 300 zł – do poniesienia w 2017 r. 

- koszt robót budowlanych (szacunkowy wg umowy) – 894 543,60 zł, w roku 2016 poniesiono 

wydatek w wysokości 177 611,16 zł, w tym pozyskano dofinansowanie w wysokości 177 600 zł. 

- przewidywana wartość robót rozliczonych kosztorysowo, dodatkowych i uzupełniający to kwota 

około 170 000 zł. 

- ogółem wartość zadania powinna wynieść 1 098 141,16 zł. 

- dotychczas poniesione wydatki: 205 409,16 zł (2015 r. – 2016 r.) 

- wydatki do poniesienia w 2017 roku – 892 732 zł 

- w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 700 000 zł 

Naczelnik zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie środków w budżecie 

na realizację zadania w roku 2017 o kwotę 193 000 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 Wydziału IMP został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 5. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli 

o wynajęciu czterech sal lekcyjnych. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektora ZSP Nr 1 w Stalowej 

Woli o wynajęciu czterech sal lekcyjnych na okres od 12.05.2017 r. do 21.05.2017 r. (praca w 

systemie weekendowym) dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie w celu 

organizacji pracy i obsługi Ośrodka Koordynacji Oceniania w ramach, którego, zespoły 

egzaminatorów oceniać będą prace maturalne z języka polskiego. Odpłatność w wysokości 



 
 

1 300,82 zł netto za cały okres umowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

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

zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie ogrodzenia szkolnego 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajęcie powierzchni 2,8 m2 ogrodzenia szkolnego w Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola dla PPH SOLO Marcin Sobota 37-464 

Stalowa Wola na okres od 12.05.2017 r. do 12.05.2018 r. w celu umieszczenia banera reklamowego 

na ogrodzeniu szkoły. Odpłatność w wysokości 65,04 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 150/841/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

ogrodzenia szkolnego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekty uchwał w sprawie:  

1. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej 

Woli, Al. Jana Pawła II 21. 

2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2. 

3. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekty uchwał. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionych projektów uchwał? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 150/842/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21. 

2. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 150/843/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2. 

3. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 150/844/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

 

 



 
 

Ad. 8. Projekty uchwał w sprawie: 

1. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej 

Woli, Al. Jana Pawła II 21. 

2. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-

Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2. 

3. desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekty uchwał. Członkowie Zarządu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydowali, aby do składów komisji konkursowych wyłaniających kandydatów 

wybrać następujące osoby:  

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli – Angrzej Gargaś, Grażyna Janik, Marek Tyza, Alfred 

Rzegocki.  

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych – Andrzej Gargaś, Grażyna Janik, Marek Tyza. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Andrzej Gargaś, Grażyna Janik, Marek Tyza.  

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

do przedstawionych projektów uchwał? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 150/845/2017 desygnowania przedstawicieli organu 

prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21. 

2. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 150/846/2017 desygnowania przedstawicieli organu 

prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2. 

3. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 150/847/2017 desygnowania przedstawicieli organu 

prowadzącego do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

 

Ad. 9. Informacja dotycząca kosztów związanych z zapewnieniem etatów w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.  

  Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację o kosztach związanych z 

zapewnieniem etatów pomimo nieutworzenia zaplanowanych oddziałów z Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1. Naczelnik poinformowała, że taka sytuacja miała miejsce do dwóch 

nauczycieli dyplomowanych w/w szkoły a koszt przydziału godzin do uzupełniania pełnego etatu 

od IX 2016 r. do VI 2017 r. wyniósł 1.565,37 zł oraz 1.603,56 (łącznie 3.168, 93 zł). Starosta Janusz 



 
 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? 

Uwag i pytań nie zgłoszono.  

  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.  

 

Ad. 10. Informacja dotycząca ilości nauczycieli zrzeszonych w związkach zawodowych 

i podlegających ochronie związkowej. 

  Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił informację. Radny Andrzej Gargaś zaproponował, aby 

Dyrektorzy szkół wystąpili do związków zawodowych na swoim terenie o przedstawienie uchwał 

na podstawie, których nauczyciele są chronieni oraz ile osób jest chronionych i na tej podstawie 

zweryfikować otrzymane dane. Starosta Janusz Zarzeczny poparł propozycję i uznał, że konieczna 

jest rozmowa ze związkowcami. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionej informacji? Innych propozycji i uwag nie zgłoszono.  

  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

 

Ad. 11. Wniosek Zespołu Szkół w Pysznicy w sprawie dofinansowania zakupu usługi 

transportowej dla zadania pn. „Ojcowski Park Narodowy – aktywna edukacja terenowa”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 1000 zł na zakup usługi transportowej dla zadania 

pn. „Ojcowski Park Narodowy – aktywna edukacja terenowa”. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Wniosek Zespołu Szkół w Pysznicy został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 12. Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło Nr 

19 w Zaleszanach w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla zadania pn. 

„Edukacja ekologiczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży z gminy Zaleszany 

poprzez udział w Pikniku Wędkarskim z okazji Dnia Dziecka w roku 2017”. 

  Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek. Zarząd Powiatu wspólnie 

i w porozumieniu zdecydował, aby przyznać kwotę 1000 zł na zakup nagród rzeczowych dla 

zadania pn. „Edukacja ekologiczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży z gminy Zaleszany 

poprzez udział w Pikniku Wędkarskim z okazji Dnia Dziecka w roku 2017”. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło Nr 19 w Zaleszanach został 

rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 13. Wniosek Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 

w sprawie sfinansowania wydruku broszur – poradników dotyczących zapobieganiu 



 
 

samobójstwom – rozdawanych uczestnikom konferencji pt. „Problemy suicydologii – 

podejście interdyscyplinarne”. 

  Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przychylić się do wniosku i dofinansować w/w przedsięwzięcie kwotą 1480 zł 

z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie druku broszur (2000 szt.) towarzyszących 

organizowanej Konferencji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

  Wniosek Dyrektora Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej został rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

Ad. 14. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

za marzec 2017 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. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem.  

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

W trakcie omawiania projektu uchwały grono członków zarządu opuścił radny Andrzej Gargaś.  

  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 150/848/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok.  

 

Ad. 16. Przyjęcie protokołu nr 149/2017 z dnia 11 maja 2017 r.  

 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. 

  Zarząd Powiatu przyjął protokół nr 149/2017 z dnia 11 maja 2017 roku jednogłośnie.  

 

Ad. 17. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 



 
 

Ad. 18. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 150. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


