
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.1.1.2018.KS 

Protokół Nr 186/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 04 stycznia 2018roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.20 zakończenie o godz. 11.55 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Inspektor w Wydziale E - Maria Pędlowska. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/1049/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

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

szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

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

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

7. Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o obniżeniu kwoty najmu pomieszczenia w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie Powiatu Stalowowolskiego do udziału 

w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 

9. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Kulturalnych na 2018 rok. 

10. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Sportowych na 2018 rok. 

11. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury 

całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 



 
 

12. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

13. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży 

i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

16. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2018. 

17. Projekt uchwały w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji 

uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie 

wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. 

18. Przyjęcie protokołu nr 185/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył186.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 zmiany Uchwały Nr 183/1049/2017 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków 

trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej 

w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ze zmianami. Proponowane zmiany 

polegają na usunięciu zdublowanych pozycji nr 97 i 98. W związku z usunięciem powyższych 2 pozycji 

z wykazu środków trwałych i pozostałych środków trwałych do likwidacji przez Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli suma wartości początkowych z tabeli zmieni wartość z 111 826,99 zł na 110 

826,99 zł. 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 186/1070/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/1049/2017 Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków 

trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni korytarza 

szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

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

w najem części korytarza szkolnego dla Rin Serwis, ul. Wolności 440, 37-403 Pysznica w terminie 02.01.2018 

r. – 31.12.2018 r. w celu instalacji kserokopiarki oraz prowadzenia usług ksero dla młodzieży. Odpłatność za 

wynajęcie będzie wynosić 75,00 zł miesięcznie tj. 900 zł netto za cały okres trwania. 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 186/1071/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

powierzchni korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

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

w najem sali gimnastycznej Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ring Sikorski, ul. Hutnicza 17, w terminie 

02.01.2018 r. – 31.12.2018 r. (4 godz. tygodniowo) w celu prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży 

z terenu powiatu stalowowolskiego. Kwota najmu za cały okres trwania umowy to 100 zł netto.  Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że nauczyciel prowadzący zajęcia angażuje się w pracę i dodatkowo robi to 

nieodpłatnie jednak chciałby uzyskać dodatkowe informację, co do tego, gdzie będzie ustawiony ring, ile osób 

trenuje w Klubie w tym, ile ze szkoły oraz ich osiągnięcia. Starosta zaproponował, aby z uwagi na niepełne 

wiadomości w tym temacie przenieść punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. Starosta zrządził głosowanie za 

takim rozwiązaniem.  

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

Zarząd Powiatu zdecydował, aby przenieść uchwałę na kolejne posiedzenie zarządu po uzyskaniu informacji 

uzupełniających.  

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

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

w najem sali gimnastycznej dla Stalowowolskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Spółdzielczy Dom Kultury, w dniu 13.01.2018 r. w celu organizacji Orkiestrowego Turnieju Piłki Halowej. 

Odpłatność w wysokości 20 zł netto za cały okres trwania umowy. Starosta powiedział, że z WOŚP ma zostać 

przekazany do Stalowowolskiego Szpitala sprzęt medyczny o wartości 150 tys. zł, dlatego zaproponował 

przychylić się do niższej stawki za wynajem. 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 186/1072/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o obniżeniu kwoty najmu pomieszczenia w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o obniżeniu kwoty 

najmu pomieszczenia w CKUiODiDZ dla Pani Magdaleny Łoin – Bufet Szkolny WERONI w okresie od stycznia 

2018 r. do marca 2018 r. z kwoty 399,75 zł brutto do kwoty 200 zł brutto miesięcznie. Pani Magdalena Łoin 

w powyższym okresie z powodu nieobecności pracownika nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego 

zawiadomienia? Pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zawiadomienie zostało przyjęte. 

 

Ad. 8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie Powiatu Stalowowolskiego do udziału 

w programie „Szkolny Klub Sportowy”. 

Inspektor w Wydziale Maria Pędlowska powiedziała, że w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2018 r. programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”, 

Wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie - Operator 

Wojewódzki programu, zwrócił się z ofertą przystąpienia szkół do w/w programu. Program jest adresowany 

do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubach sportowych. 

Chęć przystąpienia do programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2018 r. zgłosiły szkoły: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3 oraz 

CEZ (ogółem 6 grup). W ramach w/w programu będą realizowane zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu po 60 

minut, w grupach minimum 15-osobowych. Osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele 

prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, z wynagrodzeniem w wysokości min. 40 zł za 

jedną jednostkę zajęć niepobierający innych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji 

innych projektów. Program jest finansowany ze środków: Ministerstwa Sportu i Turystyki - 2 800,00 zł (jedna 

grupa) Powiat Stalowowolski - 150,00 zł (jedna grupa) Łącznie 900 zł - jako 5 % wkładu własnego (koszty 

ubezpieczenia uczestników, częściowe koszty konferencji metodyczno-szkoleniowych, częściowe koszty 

promocji i obsługi programu) szkoła - nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych i sprzętu - 2 100,00 

zł (jedna grupa) Samorząd Województwa Podkarpackiego - częściowe koszty konferencji 

metodycznoszkoleniowych, częściowe koszty promocji i obsługi programu. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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



 
 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie Powiatu Stalowowolskiego do udziału w programie „Szkolny Klub 

Sportowy”. 

 

Ad. 9. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Kulturalnych na 2018 rok. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił Harmonogram Imprez Kulturalnych. Naczelnik 

powiedział, że spośród 32 ujętych imprez 5 nie przeszło pozytywnej oceny Komisji w związku, z czym nie 

otrzymało dofinansowania. Starosta powiedział, że na 2018 rok została zwiększona względem roku 

ubiegłego o 10 tys. zł z uwagi na to że nie każdy mógł zdążyć ze złożeniem wniosku i zasadnym było, aby ta 

rezerwa była. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

Harmonogramu? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął Harmonogram Imprez Kulturalnych na 2018 rok. 

 

Ad. 10. Wniosek w sprawie przyjęcia Harmonogramu Imprez Sportowych na 2018 rok. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił Harmonogram. Starosta zapytał, czy członkowie 

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

zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął Harmonogram Imprez Sportowych na 2018 rok. 

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących 

dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik do Uchwały 

Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił zmiany w Harmonogramie. 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 186/1073/2018 w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów 

Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2018 roku stanowiącym Załącznik 

do Uchwały Nr XXXIV/247/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r. 

 

Z uwagi na nieobecność Skarbnik Powiatu wszystkie projekty uchwał z Wydziału Budżetu zostały omówione 

przez Starostę.  

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 

w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania: 

 uprawnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli w zakresie 

zaciągania zobowiązań na kwotę 821 482,- zł, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Powiat 



 
 

Stalowowolski stawia na zawodowców” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, 

współfinansowanego ze środków EFS oraz 

 uprawnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli w zakresie 

zaciągania zobowiązań na kwotę 427 908,- zł, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Mobilny 

uczeń dziś – to fachowiec jutro”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) 2014-2020. 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 186/1074/2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 

straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 

w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 2 

133 270,- zł. Starosta 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 186/1075/2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego. 

Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku 

bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu 

stalowowolskiego na kwotę 4 000 000 zł. Starosta 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 186/1076/2018 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu 

w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu 

stalowowolskiego. 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 



 
 

Starosta przedstawił projekt uchwały oraz zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 186/1077/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 

2018 rok. 

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 

na rok 2018. 

Starosta przedstawił projekt uchwały oraz zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 186/1078/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami na rok 2018. 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży 

i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach 

rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. 

Starosta przedstawił projekt uchwały oraz zapytał czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 186/1079/2018 w sprawie przekazania powiatowym jednostkom 

organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 

w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. 

 

Ad. 18. Przyjęcie protokołu nr 185/2017 z dnia 28 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 został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

 Starosta poinformował zebranych, że 07.01.2018 r. odbędzie się poświęcenie ronda na zbiegu ulic 

Poniatowskiego i KEN po mszy o godzinie 10:00 w Kościele Opatrzności Bożej. 

 

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 186.posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 
Protokołowała: 
Katarzyna Safin 



 
 

 Janusz Zarzeczny 
 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


