
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.31.1.2018.KS/12 

Protokół Nr 216/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 13 lipca 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 9:30 zakończenie o godz. 11:00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda; 

 

Osoby zaproszone: 

 Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli Pani Elżbieta Maziarz, 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik, 

 Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Lila Wojciak, 

 Inspektor Ochrony Danych Magdalena Sołtys-Kurek; 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę 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. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

5. Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za maj 

2018 r. 



 
 

6. Wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie 

ogrodzenia wokół placu zabaw. 

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

będących na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

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

będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

9. Projekt uchwały w sprawie 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. 

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w sprawie przyznania dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne z przedmiotu 

realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej w technikum. 

11. Wniosek Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta” w Stalowej Woli w sprawie 

wsparcia finansowego organizacji eventu lekkoatletycznego. 

12. Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

jubileuszu Klubu Seniora Emka działającego przy SDK. 

13. Wniosek Stowarzyszenia „Dobro Powraca” w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

organizacji akcji „Weekendu dla zdrowia” dla podopiecznej Stowarzyszenia. 

14. Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie kontynuowania współpracy 

i finansowego uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji aktywności lokalnej 

w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”. 

15. Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli. 

16. Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli. 

17. Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. 

18. Przyjęcie protokołów nr 214/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz 215/2018 z dnia 05 lipca 

2018 r. 



 
 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 216. 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.  

Głosów: za -5, przeciw -0, wstrzymujących się -0.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę 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.  

Uchwałę omówiła w zastępstwie za Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Stalowej Woli Pani Elżbieta Maziarz. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy są pytania lub 

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

za podjęciem uchwały. Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1236/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę 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.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2018 rok. 

Uchwałę omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. Głosów: za-5, 

przeciw-0, wstrzymujących się-0. 



 
 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1237/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad. 5.  Sprawozdanie SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za maj 

2018 r.  

Sprawozdanie omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy są pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania. Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli za maj 2018 r.  

 

Ad. 6.  Wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w sprawie wyrażenia zgody na 

wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw. 

Wniosek omówiła Naczelnik Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i 

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. 

Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w sprawie 

wyrażenia zgody na wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw. 

 

Ad. 7.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

będących na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. 

Uchwałę omówiła Naczelnik Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących 

się-0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1238/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

w Stalowej Woli. 

Ad. 8.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych 

będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

Uchwałę omówiła Naczelnik Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach. Starosta Janusz Zarzeczny 

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

pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. Głosów: za-5, 

przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1239/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

pozostałych środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 

Stalowej Woli. 



 
 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie 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. 

Uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Podkreśliła, że projekt uchwały 

Rady Powiatu został skonsultowany ze związkami zawodowymi, które nie wniosły do projektu 

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

przedstawionego projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: 

za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1240/2018 w sprawie 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. 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w sprawie przyznania dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne z przedmiotu 

realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej w technikum. 

Wniosek omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Skarbnik 

Powiatu zwróciła uwagę, że w tym momencie nie ma w budżecie Powiatu źródeł na sfinansowanie 

tego typu inicjatywy. Starosta Janusz Zarzeczny zaproponował, aby na razie oddalić wniosek i 

zweryfikować jeszcze inne źródła finansowania – poza środkami Powiatu. Starosta zarządził 

głosowanie za oddaleniem wniosku i ponownym jego rozpatrzeniu po weryfikacji innych źródeł 

finansowania. Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

 Zarząd Powiatu oddalił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana 

III Sobieskiego w sprawie przyznania dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne z przedmiotu 

realizowanego w ramach innowacji pedagogicznej w technikum. Podjęto decyzję o jego 

ewentualnym ponowym rozpatrzeniu na przyszłych Zarządach Powiatu po weryfikacji przez 

Dyrektora Szkoły innych źródeł finansowania. 

 



 
 

Ad. 11. Wniosek Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta” w Stalowej Woli w sprawie 

wsparcia finansowego organizacji eventu lekkoatletycznego. 

Wniosek omówiła Pani Lila Wojciak Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Starosta Janusz Zarzeczny zwrócił uwagę, że 

jest to ciekawe i wartościowe przedsięwzięcie, jednak Powiat może przeznaczyć kwotę mniejszą 

niż wnioskowana tj. 1000,00 zł. Zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do 

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

przeznaczeniem kwoty 1000,00 zł na organizację eventu lekkoatletycznego. Głosów: za-5, 

przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu zadecydował o przeznaczeniu środków na organizację eventu lekkoatletycznego 

Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sparta” w Stalowej Woli w kwocie 1000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (plakaty, artykuły, ścianka prasowa) ze 

środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego ujętych w planie wydatków Dz. 750 Rozdz. 75095 Par. 

4300. 

 

Ad. 12. Wniosek Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli w sprawie wsparcia finansowego 

jubileuszu Klubu Seniora Emka działającego przy SDK. 

Wniosek omówiła Pani Lila Wojciak Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za poztywnym rozpatrzeniem wniosku. Głosów: za-5, 

przeciw-0, wstrzymujących się-0.   

Zarząd Powiatu zadecydował o przeznaczeniu środków na organizację jubileuszu 20 – lecia Klubu 

Seniora Emka w kwocie 500,00 zł brutto z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych 

m.in. zaproszeń, podziękowań i pamiątkowych długopisów ze środków budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego ujętych w planie wydatków Dz. 750 Rozdz. 75095 Par. 4300. 

 

Ad.13. Wniosek Stowarzyszenia „Dobro Powraca” w Stalowej Woli w sprawie wsparcia 

finansowego organizacji akcji „Weekendu dla zdrowia” dla podopiecznej Stowarzyszenia. 

Wniosek omówiła Pani Lila Wojciak Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za poztywnym rozpatrzeniem wniosku. Głosów: za-5, 

przeciw-0, wstrzymujących się-0.   

Zarząd Powiatu zadecydował o przeznaczeniu środków na organizację akcji Stowarzyszenia 

„Dobro Powraca” w Stalowej Woli „Weekend dla zdrowia” dla podopiecznej Stowarzyszenia w 

kwocie 500, 00 zł brutto z przeznaczeniem na wydruk plakatów promujących ze środków budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego ujętych w planie wydatków Dz. 750 Rozdz. 75095 Par. 4300. 

 



 
 

Ad. 14.Wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie kontynuowania współpracy i 

finansowego uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji aktywności lokalnej w 

ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”. 

Wniosek omówiła Pani Lila Wojciak Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku. Starosta 

zaproponował, aby oddalić wniosek i ewentualnie rozpatrzyć go po jego uzupełnieniu. Starosta 

zarządził głosowanie za oddaleniem wniosku. Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-

0.    

Zarząd Powiatu oddalił wniosek Fundacji Fundusz Lokalny SMK w sprawie kontynuowania 

współpracy i finansowego uczestnictwa Powiatu Stalowowolskiego w animacji aktywności 

lokalnej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”. Podjęto decyzję o ponownym 

jego rozpatrzeniu po uzupełnieniu wniosku. 

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w 

Stalowej Woli. 

Uchwałę omówiła Inspektor Ochrony Danych Magdalena Sołtys-Kurek. Starosta Janusz 

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

projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1241/2018 w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących 

prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli. 

Uchwałę omówiła Inspektor Ochrony Danych Magdalena Sołtys-Kurek. Starosta Janusz 

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

projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie za podjęciem uchwały. 

Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1242/2018 w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących 

prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Stalowej Woli. 

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu 

wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. 



 
 

Uchwałę omówiła Inspektor Ochrony Danych Magdalena Sołtys-Kurek. Starosta Janusz 

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

projektu. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Głosów: za-5, przeciw-0, 

wstrzymujących się-0.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 216/1243/2018 w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących 

prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli. 

 

Ad. 18 Przyjęcie protokołów nr 214/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz 215/2018 z dnia 05 

lipca 2018 r. 

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

do protokołu nr 214/2018 r. z dnia 28 czerwca 2018 r. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie za przyjęciem protokołu nr 214/2018 r. z dnia 28 czerwca 2018 r..  

Głosów: za-5, przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

 

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

do protokołu nr 215/2018 r. z dnia 5 lipca 2018 r. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie za przyjęciem protokołu nr 215/2018 r. z dnia 5 lipca 2018 r. Głosów: za-5, 

przeciw-0, wstrzymujących się-0. 

 

Protokoły nr 214/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz 215/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. zostały 

przyjęte. 

 

Ad. 19 Wolne wnioski. 

Wolnych wniosków nie złożono. 

 

Ad. 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 216. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Magdalena Sołtys-Kurek 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


