
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.60.1.2017.KS          

Protokół Nr 182/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 07 grudnia 2017roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.10zakończenie o godz. 12.20 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone osoby: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik, 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia „Wiosna”. 

4. Zawiadomienie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli o oddaniu 

w najem sali gimnastycznej dla Firmy BsCaffe Grzegorz Bieńko. 

5. Informacja dotycząca odstąpienia od umowy na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu 

Stalowowolskiego. 

6. Informacja dotycząca świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Stalowej 

Woli. 

7. Projekt uchwały dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 

r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę 



 
 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

8. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim 

organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

9. Projekt uchwały dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2018 r. 

10. Wnioski Gmin Powiatu Stalowowolskiego o dofinansowanie w ramach pomocy finansowej 

zadań własnych. 

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

12. Przyjęcie protokołów nr: 

 - 180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.  

 -181/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył181.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 -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia „Wiosna”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały o wyrażenie zgody na oddanie 

w najem sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia „Wiosna”, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków 

w terminie 08.12.2017 r. – 10.12.2017r. w celu zorganizowania magazynu dla darczyńców 

ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka”. W związku ze szczytnymi celami akcji „Szlachetna 

Paczka” dyrektor proponuje odpłatność w wysokości 50,00 zł netto za cały okres trwania umowy. 



 
 

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

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

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 182/1041/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia „Wiosna”. 

 

Ad. 4. Zawiadomienie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli 

o oddaniu w najem sali gimnastycznej dla Firmy BsCaffe Grzegorz Bieńko. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektor ZSP Nr 1 o oddaniu 

w najem dużej sali gimnastycznej (424 m2) dla Firmy BsCaffe Grzegorz Bieńko w terminie 

14.12.2017 r. – 30.03.2018 r. w celu prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Odpłatność 

za wynajęcie wyniesie 780,00 zł netto (60 zł/godz.). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zawiadomienie zostało przyjęte. 

 

Ad. 5. Informacja dotycząca odstąpienia od umowy na dostawę energii elektrycznej dla 

Powiatu Stalowowolskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP przedstawiła informację o wyniku przetargu nieograniczonego 

pn.: „Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Stalowowolskiego”, ogłoszonego dnia 17 sierpnia 

2017r. W wyniku rozstrzygnięcia został wyłoniony wykonawca Ecoergia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Umowa z wykonawcą została podpisana 

dnia 11.09.2017r. Umowy podpisały osobno Starostwo Powiatowe i poszczególne jednostki 

organizacyjne Powiatu Stalowowolskiego. W dniu 20.11.2017r. dotarła do zamawiającego 

informacja o utracie z dniem 18.11.2017r. możliwości bilansowania handlowego przez Ecoergia Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji, a co za tym idzie braku możliwości sprzedaży energii elektrycznej dla 

Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego. W związku 

z zaprzestaniem świadczenia usług dostawy energii elektrycznej przez Ecoergia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji sprzedaż energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego i jednostek 

organizacyjnych Powiatu przejął sprzedawca rezerwowy (PGE), którego stawki są bardzo 

niekorzystne. Koszty ponoszone przez Powiat na dostawę energii elektrycznej będą zdecydowanie 

wyższe niż koszty, które Powiat winien ponosić w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego. W związku z zaistniałą sytuacją oraz po zasięgnięciu opinii radcy prawnego 

zamawiający powziął decyzję o odstąpieniu od umowy zawartej z Ecoergia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji. W dniu 29.11.2017r. zostało skierowane pismo do Wykonawcy w sprawie 



 
 

odstąpienia od zawartej umowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, jaka jest obecnie firma 

na rynku, która byłaby rzetelnym dostawcą? Naczelnik odpowiedziała, że PGE. Wicestarosta 

Mariusz Sołtys zapytał, czy firma TAURON również jest zaufanym dostawcą? Naczelnik 

odpowiedziała, że w jej ocenie jest solidna firmą, jednak oni nie składali oferty do przetargu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Tadeusz Samołyk zapytał, czy tylko cena 

jest kryterium decydującym o wyborze danego oferenta? Naczelnik odpowiedziała, że jeżeli chodzi 

o energię elektryczną to mogły być również inne przesłanki, ale niedotyczące podmiotu 

składającego ofertę a jedynie przedmiotu zamówienia. Naczelnik dodała, że w przypadku podjęcia 

decyzji przez Zarząd o ogłoszeniu nowego przetargu postępowanie zostałoby uzupełnione 

o konieczność wniesienia vadium oraz zapewnienia gwarancji należytego zabezpieczenia umowy, 

nie więcej niż 10% wartości umowy. Podsumowując, Starosta zaproponował, aby do końca roku 

usługi świadczył dostawca zastępczy (PGE), a w styczniu został ogłoszony nowy przetarg na zakup 

energii elektrycznej dla Powiatu Stalowowolskiego i jego jednostek organizacyjnych. Starosta 

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

informacji. Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą odstąpienia od umowy na dostawę energii elektrycznej 

dla Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 6. Informacja dotycząca świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła W wyniku przeprowadzonej procedury 

przetargowej na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli dnia 

05.12.2017 r., wpłynęła jedna oferta od operatora pocztowego tj. Poczty Polskiej S.A. Przed 

przystąpieniem do procedury przetargowej z należytą starannością oszacowano wartość 

zamówienia na podstawie obecnie obowiązującej umowy z Pocztą Polską S.A. (01.01.2016 – 

31.12.2017, kwota - 123 428,70 zł netto) na świadczenie usług pocztowych. Wartość szacunkowa 

zamówienia na okres 24 miesięcy wyniosła 141 614,50 zł netto. Oferta złożona przez Pocztę Polską 

S.A. opiewa na kwotę 438 894,21 zł netto (440 217,50 zł brutto). W związku z wycofaniem się 

operatora pocztowego InPost z rynku świadczenia usług w dostarczaniu korespondencji pocztowej 

i skupieniu się na usługach logistycznych, Poczta Polska S.A. stała się monopolistą na rynku 

w świadczeniu usług pocztowych tym samym dyktując tak wysokie ceny. W budżecie Powiatu 

na świadczenie usług pocztowych na okres 24 miesięcy (2018 r. – 2020 r.) została zabezpieczona 

kwota w wysokości 160 000,00 zł brutto. Wicestarosta Mariusz Sołtys zaproponował, aby 

w związku z tak wysoką ceną przeanalizować zatrudnienie gońca np. w ramach robót publicznych 

czy prac interwencyjnych. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk powiedział, 

że można również negocjować cenę, a w przypadku braku kompromisu pomyśleć o zatrudnieniu 



 
 

osoby do roznoszenia poczty. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że są przesyłki, 

które muszą być wysyłane Pocztą Polską z uwagi na to, że jest ona wyznaczonym operatorem 

pocztowym i ma na nie wyłączność. Członek Zarządu Andrzej Gargaś wyraził opinię, że należy 

obrać politykę wysyłania listów głównie elektronicznie, co pozwoli zmniejszyć koszty. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy jest możliwość unieważnienia przetargu? Naczelnik Wydziału IMP 

Alicja Mach powiedziała, że tak. Starosta zaproponował, aby z uwagi na sytuację, jaka jest na rynku 

przyjąć ofertę, jaką złożyła Poczta Polska a wewnętrznie ustalić regulacje, które listy muszą 

obowiązkowo zostać doręczane przez Operatora a które zaleca się wysyłać drogą wyłącznie 

elektroniczną oraz wziąć pod uwagę zatrudnienie gońca. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Tadeusz Samołyk powiedział, że wykorzystywanie swojej monopolistycznej pozycji na rynku 

powinno być zgłoszone do UOKiK. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach wyraziła opinię, 

że najlepiej by było unieważnić to postępowanie, ponieważ mamy do tego podstawę prawną 

i zrobić postępowanie na 12 miesięcy. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby unieważnić 

obecny przetarg, rozpisać postępowanie przetargowe na rok z możliwością negocjacji cen i 

wdrożyć procedury oszczędnościowe związane z wysyłką elektroniczną listów. Starosta zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do przedstawionego rozwiązania? Innych propozycji 

nie zgłoszono. Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą świadczenia usług pocztowych dla 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających 

ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła projekt uchwały W projekcie Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  



 
 

„dyrektorowi oraz nauczycielowi, który obowiązki dyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowiska dyrektora szkoły, dłużej niż dwa miesiące, z przyczyn innych niż 

urlop wypoczynkowy – Starosta Stalowowolski”,  

2) W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„Dodatek funkcyjny określony w ust. 1 pkt 1) ppkt a) dotyczy również nauczyciela, który obowiązki 

dyrektora pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, 

dłużej niż dwa miesiące, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy”. Naczelnik dodała, że projekt 

uchwały w myśl art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela musi być uzgodniony ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i po podjęciu uchwały przez Zarząd zostanie przekazany 

związkom zawodowym. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że istnieje konieczność 

wprowadzenia zmiany w w/w uchwale została podyktowana doprecyzowaniem warunków 

przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, który obowiązki dyrektora pełni 

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły dłużej niż dwa 

miesiące, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały. Uwag 

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 182/1042/2017 dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim 

organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń przedstawiła opinię Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

organizacji pozarządowych rekomendując powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim Fundacji „Masz Prawo”, która zdobyła najwyższą 

liczbę punktów w ocenie merytorycznej. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

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

Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  



 
 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 182/1043/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 

Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

Głosy: za -5, przeciw -0, wstrzymujące -0.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 183/1044/2017 dotyczący przyjęcia projektu Uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

 

Ad. 10. Wnioski Gmin Powiatu Stalowowolskiego o dofinansowanie w ramach pomocy 

finansowej zadań własnych. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła wnioski, które były składane w pierwszym 

półroczu 2017 roku:  

 wniosek OSP w Turbi o zakup motopompy pływającej Niagara, 

 wniosek Gminy Zaleszany o zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP 

w Zbydniowie, 

 3. wniosek Gminy Pysznica na pokrycie części kosztów związanych z zestawem do usuwania 

drzew i gałęzi, 

 4. wniosek Gminy Bojanów na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP 

w Przyszowie Zapuściu, 

 5.wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja 

budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Rzeczycka”, 

A także: 

 wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „HUTNIK II” 

w Stalowej Woli o dofinansowanie drugiego etapu elektryfikacji ogrodu, 

 wniosek Dyrektora Szpitala SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

o przekazanie kwoty 200 000 zł na realizacje zadań związanych z remontem wybranych 

pomieszczeń na Oddziale Pediatrycznym, 

Skarbnik zaproponowała negatywne rozpatrzenie wszystkich wniosków z uwagi na brak środków 

budżetowych Powiatu. Pomimo wpływu środków pieniężnych z obligacji tj. prawie 6 mln zł budżet 



 
 

się nie bilansuje. Bardzo zła jest również sytuacja finansowa szkół. Minister Rozwoju i Finansów 

wydał decyzję w zakresie zwrotu nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2011 rok w 

kwocie ponad 560 tys. zł, którą trzeba mieć zaplanowaną już w styczniowym budżecie. Obecnie 

brakuje 3 mln zł na bieżące funkcjonowanie. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził opinię, że dopóki 

nie będzie większych pieniędzy na oświatę z budżetu państwa to sytuacja nie będzie lepsza. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje do 

przedstawionych wniosków? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za 

negatywnym rozpatrzeniem wniosków.  

Głosy: za-5 przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 

Ad. 11. 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 uchwały? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 182/1045/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

Ad. 12. Przyjęcie protokołów nr: 

 - 180/2017 z dnia 30 listopada 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

Protokół nr 180/2017 został przyjęty jednogłośnie.  

 -181/2017 z dnia 05 grudnia 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-5, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

Protokół nr 181/2017 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 13. Wolne wnioski. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń zaproponowała, aby do porządku obrad XXXIV Sesji Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zaplanowanej na dzień 15 grudnia 2017 roku punktu: 

1. projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie: 

Głosy: za-5, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

 

 

Ad. 14. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 182.posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


