
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.6.1.2018.KS/3 

 

Protokół Nr 191/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 05 lutego 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.1115 zakończenie o godz. 1155 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Naczelnik PKZ Tomasz Wosk, 

 

Osoby zaproszone: 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Brymora, 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert dla organizacji 

prowadzących działalność pożytku publicznego zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

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

finansowych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego 

zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej Woli 

ul. Podleśna 6. 

6. Wniosek o zabezpieczenie w budżecie kwoty 805 805 zł celem ubiegania się o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Bukowa w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze - 

Rzeczyca Długa”. 
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7. Wniosek Firmy PPHU Specjał Sp. z o.o. w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy nr SP 140/2017 z dnia 20.06.2017 

r.- świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli 

przy ul. Podleśnej 15 i wokół budynków. 

8. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

9. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.  

10. Zawiadomienie Dyrektor CEZ o rezygnacji z wynajęcia części ogrodzenia szkolnego. 

11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 175/1012/2017 z  dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej 

Woli. 

12. 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 2017. 

13. 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 2017. 

14. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

powiatu stalowowolskiego. 

15. Wniosek Prezesa MKL „Sparta” w Stalowej Woli w sprawie wsparcia Międzyszkolnych Zawodów 

Lekkoatletycznych o Puchar Starosty Stalowowolskiego. 

16. 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. 

17. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.  

18. Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu 

Stalowowolskiego planowanej na dzień 07 lutego 2018 r. 

19. Przyjęcie protokołu nr 190/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.  

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 191. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
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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.  Wniosek PCPR o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert dla 

organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego zajmujących się wsparciem 

działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Brymora przedstawił wniosek 

w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu na składanie ofert dla organizacji 

prowadzących działalność pożytku publicznego zajmujących się wsparciem działań na rzecz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, co jest głównym zadaniem ogłoszonego konkursu? Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że różne Stowarzyszenia złożyły wnioski do Gmin Powiatu Stalowowolskiego 

a Gminy uznały, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych to zadanie własne Powiatu 

i przekazują środki więc Powiat musi przeprowadzić procedurę konkursową. Starosta 

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

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

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na składanie ofert dla organizacji 

prowadzących działalność pożytku publicznego zajmujących się wsparciem działań na rzecz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

 

Ad. 4.  Projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających na 

terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Brymora przedstawił projekt 

uchwały. Zarząd Powiatu desygnował Starostę Janusza Zarzecznego i Wicestarostę 

Mariusza Sołtysa do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla 

organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących 

się wsparciem działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 
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Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0.  

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 191/1110/2018 w sprawie powołania członków Komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej 

Woli ul. Podleśna 6. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tomasz Brymora przedstawił projekt 

uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę 

 

 Nr 191/1111/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Domu Dziecka w Stalowej Woli ul. 

Podleśna 6. 

 

Ad. 6. Wniosek o zabezpieczenie w budżecie kwoty 805 805 zł celem ubiegania się 

o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Bukowa w ciągu drogi 

powiatowej nr 1019R Zarzecze - Rzeczyca Długa”. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła wniosek. Starosta 

zapytał czy jeżeli dostaniemy decyzję pozytywną to jesteśmy w stanie do końca roku zrealizować 

to zadanie? Pani Naczelnik odpowiedziała, że jak najbardziej tak, ponieważ jest to mniejszy zakres 

robót niż na innym moście. Członek Zarządu Alfred Rzegocki zapytał czy jest gwarancja na to, że 

dostaniemy 50 % dofinansowania na to zadanie? Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak i wniosek 

trzeba złożyć do 10 lutego br. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał czy inwestycja będzie 

realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji? Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że 

jeżeli Powiat nie dostanie dofinansowania to realizacji tego zadania nie będzie. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego wniosku? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadania pn. 

„Przebudowa mostu na rzece Bukowa w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca 

Długa. 

 

Ad. 7. Wniosek Firmy PPHU Specjał Sp. z o.o. w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany 

wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy nr SP 
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140/2017 z dnia 20.06.2017 r.- świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 i wokół budynków. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła wniosek. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jaki jest koszt miesięczny za świadczenie usługi 

utrzymania czystości? Pani Naczelnik odpowiedziała, że obecnie obowiązująca z firmą 

SPECJAL umowa określa wynagrodzenie miesięczne na kwotę brutto 7 983,36 zł a wzrost 

kosztów wynagrodzenia miesięcznego netto o kwotę 377,18 zł, spowoduje wzrost 

wynagrodzenia miesięcznego brutto o kwotę 435,65 zł. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął wniosek Firmy PPHU Specjał Sp. z o. o i wyraził zgodę na dokonanie 

odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na podstawie 

umowy nr SP 140/2017 z dnia 20.06.2017 roku – świadczenie usług utrzymania czystości 

w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 i wokół budynków. 

 

 

Ad. 8. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji 

w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Decyzję Nr IMP.2501.7.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty w  opłacie 

rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. 

Dmowskiego 2a dla Domu Pomocy Społecznej. 

 

 

Ad. 9. Decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.  

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła projekt decyzji 

w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 
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członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Decyzję Nr IMP.2501.3.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie 

rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. 

Dmowskiego 8 dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

Ad. 10. Zawiadomienie Dyrektora CEZ o rezygnacji z wynajęcia części ogrodzenia szkolnego. 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia powiatu Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie. 

Starosta zapytał czy są uwagi, pytania? Uwagi pytań nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej o rezygnacji 

z wynajęcia części ogrodzenia szkolnego przez Firmę PPH Solo Marcin Sobota. 

 

Ad.11 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 175/1012/2017 z  dnia 09 listopada 2017 

r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej w Centrum 

Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła projekt uchwały. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do 

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

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 191/1112/2018 zmieniającą Uchwałę Nr 175/1012/2017 

z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej 

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

 

Ad.12 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 2017. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Zarząd Powiatu 

desygnował Starostę Janusza Zarzecznego oraz członka Zarządu Powiatu Alfreda 

Rzegockiego do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności 

sportowej w roku 2017. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

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

głosowanie. 

Głosy: za-4, przeciw-0, wstrzymujące-0.  
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 191/1113/2018 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 2017. 

 

Ad.13 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 2017. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk omówił projekt uchwały. Zarząd Powiatu 

desygnował Starostę Janusza Zarzecznego oraz członka Zarządu Powiatu Andrzeja 

Gargasia do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury w roku 2017. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu 

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

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 191/1114/2018 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 2017. 

 

Ad.14 Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. 

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

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 191/1115/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. 

 

Ad.15 Wniosek Prezesa MKL „Sparta” w Stalowej Woli w sprawie wsparcia Międzyszkolnych 

Zawodów Lekkoatletycznych o Puchar Starosty Stalowowolskiego. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił wniosek i zaproponował przeznaczyć 

kwotę 600 zł na dofinansowanie zakupu pucharów i statuetek dla uczestników 

Międzyszkolnych Zawodów Lekkoatletycznych o Puchar Starosty Stalowowolskiego. Starosta 
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Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego 

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

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa MKL „Sparta” w Stalowej Woli 

i postanowił przeznaczyć kwotę 600 zł na dofinansowanie zakupu pucharów i statuetek. 

( Rozliczenie zadania – w ramach środków ujętych w Harmonogramie Imprez Sportowych na 

2018 rok – poz. 16 rezerwa sportowa.)  

 

Ad.16 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. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 191/1116/2018 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.17 Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do przedstawionego projektu? Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 191/1117/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok. 

 

Ad.18 Wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie XXXVI Sesji Nadzwyczajnej 

Rady Powiatu Stalowowolskiego planowanej na dzień 07 lutego 2018 r. 
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Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868)  

Przewodniczący Zarządu Powiatu zawnioskował, w imieniu Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego, o zwołanie XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Stalowowolskiego 

planowanej na dzień 07 lutego 2018 r. 

Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

Ad. 19. Przyjęcie protokołu nr 190/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

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

nr 190/2018? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Protokół nr 190/2018 został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 20. Wolne wnioski. 

 Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 191. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Marta Lebioda 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


