
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.12.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 197/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 01 marca 2018 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,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Andrzej Gargaś, Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk, 

 

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. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. 

4. Wniosek wicedyrektora pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora ZSP Nr 2 o ujęcie w planie 

inwestycji na rok 2018 kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych ZSP Nr 2. 



 
 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

7. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu w najem części korytarza dla Automat-Spec 

Sp. z o.o. 

8. Informacja Dyrektora ZSO w sprawie zwiększenia ilości godzin w umowie najmu sali 

gimnastycznej dla Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej Edyta Turko. 

9. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac 

w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 

12. 

10. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie w sprawie dofinansowania zakupu 

usługi transportowej dla zadania pn. „Warsztaty ekologiczno – geograficzne – Przyroda Polski 

północno-wschodniej”. 

11. Autopoprawki do Uchwały Nr 191/1115/2018 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

5 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

powiatu stalowowolskiego. 

12. Przyjęcie protokołów: nr 195/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz 196/2018 z dnia 28 lutego 2018 

r. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 197. 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. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 



 
 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów prac. 

Dyrektor PCPR Tomasz Brymora przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał jakie kwoty były w roku poprzednim? Dyrektor odpowiedział, że co roku jest podobnie 

i jedynie w trakcie roku może się zmieniać kwota w zależności od potrzeb. Starosta zapytał, 

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

i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 197/1135/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów prac. 

 

Ad. 4.Wniosek wicedyrektora pełniącego w zastępstwie obowiązk i dyrektora ZSP Nr 

2 o ujęcie w planie inwestycji na rok 2018 kompleksowej termomodernizacji budynków 

szkolnych ZSP Nr 2. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła informację Wicedyrektora pełniącego 

w zastępstwie obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli 

o wynikach okresowej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego budynków szkoły dokonanej 

w miesiącach grudzień 2017- styczeń 2018. Przekazane wyniki kontroli dotoczyły budynków: auli, 

głównego budynku szkoły, segmentu B, budynku zajęć praktycznych, zaplecza orlika, budynku 

przychodni lekarskiej, budynku stolarni. Zgodnie z wynikami kontroli stanu technicznego 

budynków zalecane jest wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą instalacji c.o. oraz źródła 

ciepła (węzła): - budynku głównego, - segmentu B, - budynku zajęć praktycznych, - budynku 

przychodni lekarskiej, - budynku stolarni. W budynku auli zalecono wykonanie instalacji 

odgromowej oraz wymianę instalacji grzewczej, a w budynku zaplecza Orlika remont posadzki 

i pokrycie części dachu. Ponadto w ramach przeglądu stwierdzono konieczność wykonania innych 

prac tj: - aula – remont rynien (nieszczelne), zabezpieczenia antykorozyjne attyk, zaimpregnowanie 

elementów drewnianych, naprawę uszkodzeń elewacji zewnętrznej, porządki, remont chodnika, 



 
 

dojazdów i ławek parkowych, - dla całego terenu poprawa zagospodarowania wewnętrznego; 

chodniki, dojazdy, ławki, - wymiana instalacji wod-kan w budynku głównym, budynku B, budynku 

praktycznej nauki zawodu. Wydział IMP uważa, że prace polegające na poprawie 

zagospodarowania wewnętrznego terenu, prace na zapleczu kompleksu ORLIK, wycinkę drzew 

niszczących elewację, oraz wykonanie remontów niezbędnych zabezpieczających budynki powinny 

zostać wykonane w ramach budżetu szkoły. Natomiast termomodernizacja budynków wraz 

z wymianą instalacji c.o., węzła oraz wymianą instalacji wod-kan winna być niezwłocznie 

przygotowywana tzn. należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej, w tym audytów 

energetycznych, co pozwoli na obniżenie kosztów ich eksploatacji. Naczelnik dodała, że w RPO trwa 

nabór na termomodernizację, ale jedynie budynków szpitalnych. Na chwilę obecną nie ma żadnych 

innych źródeł zewnętrznych do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z termomodernizacją. 

Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby węzeł cieplny był 

z PEC-u oraz zaproponował, aby zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami PEC- 

u z zapytaniem o taryfy. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że proponowałaby 

przygotować się do tej inwestycji. W związku z tym należałoby przeprowadzić audyt, którego 

wynikiem byłoby opracowanie dokumentacji. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jaki jest dach 

na auli? Naczelnik odpowiedziała, że na auli i budynku głównym jest blacha a na pozostałych 

budynkach papa. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk powiedział, że budynek 

wizualnie jest w bardzo dobrym stanie, elewacja jest zrobiona, okna wymienione. 

Wiceprzewodniczący dodał, że nie twierdzi, że jest to niepotrzebne, ale należałoby się zastanowić 

nad tym, ponieważ z uwagi na finanse powiatu powinniśmy racjonalizować koszty 

a przeprowadzenie audytu i opracowanie dokumentacji projektowej sięga kilkudziesięciu tysięcy 

zł, na które obecnie Powiatu nie stać, szczególnie bez dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że problemem jest również brak regulacji 

hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania, co powoduje niepotrzebne przegrzanie tym 

samym generując nadmierne straty na cieple. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że w jego 

ocenie należałoby się skupić na węźle cieplnym, ponieważ to żeby w szkole było ciepło jest 

priorytetem. Starosta stwierdził, że należy zorganizować spotkanie z przedstawicielami PEC-

u i dogadać się odnośnie węzła. Naczelnik Wydziału IMP odpowiedziała, że jeżeli chodzi o węzeł to 

sprawa nie jest skomplikowana i można by od tego zacząć, a przy możliwości pozyskania środków 

na termomodernizację poddać wniosek dalszej analizie. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, jak 

długo schodzi z opracowaniem takiej dokumentacji? Naczelnik Wydziału IMP odpowiedziała, że ok. 

3-4 miesięcy. Radny Andrzej Gargaś stwierdził, że jeżeli w harmonogramie RPO nie ma żadnych 

zaplanowanych środków na dofinansowanie tego typu inwestycji to nie ma sensu opracowywania 

dokumentacji projektowej. Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy w przypadku pojawienia się 

możliwości składania wniosków na dofinansowanie zdążylibyśmy na opracowanie dokumentacji 



 
 

projektowej? Naczelnik Wydziału IMP odpowiedziała, że tak. Podobnie było z termomodernizacją 

szkół. Dopiero w momencie pojawienia się naboru wniosków została opracowana cała 

dokumentacja. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że póki nie ma środków zewnętrznych 

w RPO nie ma sensu brnąć w inwestycję, co, do której nie ma pewności, że się zrealizuje. W związku 

z powyższym Starosta zaproponował, aby skupić się na węźle, dachu i c.o. a w przypadku 

pojawienia się możliwości na termomodernizację, będziemy przygotowani z dokumentacją 

i wówczas wniosek będzie poddany dalszej analizie. W tym roku nie ma szans na tak dużą 

inwestycję. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają inne propozycje 

do wniosku? Innych propozycji nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

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

na wystąpienie do Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew (1 

sosna, 1 świerk, 4 jarzębiny), z działki o nr ew. 64/11, obręb 0003 Centrum, Stalowa Wola, 

położonej przy ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego. Sosna rosnąca na działce przeznaczona do wycinki jest umiejscowiona bardzo 

blisko zabudowań i w przyszłości może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwu uczniów. Świerk daje 

cień na ściany budynku, co powoduje wilgoć i zgodnie z zaleceniami przeprowadzonymi w ramach 

przeglądu 5 –letniego budynku należy go wyciąć, natomiast jarzębiny częściowo są obumarłe 

i dodatkowo zaburzają wzrost młodym świerkom. 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 197/1136/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu 

Stalowowolskiego. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków 

trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. 

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

na likwidację pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół 



 
 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli ze względu na stan sprzętu, który jest 

wyeksploatowany a koszty naprawy byłyby wyższe niż jego wartość. 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-4, przeciw-0, wstrzymujące-0. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 197/1137/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

3 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 7. Zawiadomienie Dyrektora CKUiODiDZ o oddaniu w najem części korytarza dla 

Automat-Spec Sp. z o.o. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektor Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o oddaniu 

w najem powierzchni 2 m2 korytarza w CKUiODiDZ, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola dla 

Automat-Spec Sp. z o.o. Sp. k., Kaszów 382, 32-060 Liszki w celu przeprowadzenia sprzedaży 

napojów gorących za pomocą automatu vendingowego. Umowa została zawarta na okres 

od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. Odpłatność za wynajęcie wyniesie 90 zł netto miesięcznie 

z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień 2018 r. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego zawiadomienia? 

Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie. 

 

Ad. 8. Informacja Dyrektora ZSO w sprawie zwiększenia ilości godzin w umowie najmu sali 

gimnastycznej dla Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej Edyta Turko. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła informację Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących o zwiększeniu wymiaru godzin z 7,8 godz. miesięcznie do 11,8 godz. 

miesięcznie na najem sali gimnastycznej (180 m2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. 

Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola dla Stowarzyszenia Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej 

Edyta Turko w celu prowadzenia zajęć akrobatyki sportowej dla dzieci i młodzieży. Umowa 

zawarta jest na okres od 18.10.2017 r. – 30.06.2018 r. natomiast z nowym wymiarem godzin 

będzie obowiązywała od 01.03.2018 r. – 30.06.2018 r. Odpłatność godzinowa nie ulegnie zmianie 

i będzie wynosić 25 zł / godz. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają 

pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

 



 
 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego 

do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik powiedziała, że w związku z ogłoszeniem konkursu 

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli oraz zgodnie art. 29 ust. 1 pkt 2) oraz art. 63 ust. 

14 pkt 1 a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jest konieczność desygnowania 

trzech przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora jednostki. Zarząd Powiatu do w/w komisji zaproponował 

osoby w składzie: Andrzej Gargaś, Marek Tyza, Mariusz Sołtys. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy są uwagi do przedstawionej propozycji? Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  

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

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 197/1138/2018 w sprawie desygnowania przedstawicieli 

organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12. 

 

Ad. 10. Wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie w sprawie 

dofinansowania zakupu usługi transportowej dla zadania pn. „Warsztaty ekologiczno – 

geograficzne – Przyroda Polski północno-wschodniej”. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan przedstawił wniosek Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Zaklikowie w sprawie dofinansowania zakupu usługi transportowej dla 

zadania pn. „Warsztaty ekologiczno – geograficzne – Przyroda Polski północno-wschodniej”. 

Uczniowie zwiedzą Białowieski Park Narodowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat 

Pokazowy Żubrów, Wigierski Park Narodowy – który reprezentuje przyrodę zarówno Pojezierza 

Suwalskiego jak i Puszczy Augustowskiej oraz Dolinę Rospudy. Starosta Janusz Zarzeczny 

zaproponował, aby przyznać kwotę 1750 zł oraz 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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie został rozpatrzony pozytywnie. 

 

Ad. 11. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 



 
 

powiatu stalowowolskiego przyjętego Uchwałą Nr 191/1115/2018 Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 2018 roku. 

Inspektor w Wydziale PKZ Ewelina Gul przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego. Zmiany polegają na zmianie podstawy 

prawnej na: „Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1868. z późn. zm.)” oraz w załączniku Nr 1 do projektu 

Uchwały Nr………../2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w §8 pkt. 1 skreśla się zapis „Obsługę 

informacyjno – organizacyjną konsultacji społecznych zapewnia Wydział Organizacji 

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli” i zastępuje się go 

brzmieniem: „Koordynację nad procesem konsultacji społecznych sprawuje Wydział Promocji, 

Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego 

w Stalowej Woli”. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania 

lub uwagi do przedstawionych autopoprawek? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawki. 

 

Ad. 12. Przyjęcie protokołów: nr 195/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz 196/2018 z dnia 

28 lutego 2018 r. 

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

nr 195/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 195/2018 został przyjęty. 

 

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

nr 196/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie.  

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

Protokół nr 196/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 13. Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 14. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 197. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 



 
 

Protokołowała: 
Katarzyna Safin 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


