
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.38.1.2018.KS 

 

Protokół Nr 223/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz.11.45 zakończenie o godz. 13.20 

 

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 Tadeusz Samołyk  

 

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 wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia użytkowego 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w 

Stalowej Woli dla Magdaleny Łoin – Bufet Szkolny WERONI. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części korytarza w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli dla Marek Butryn, BUsport. 
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6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dwóch pomieszczeń 

biurowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli dla Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej OHP. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części korytarza w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Marek Butryn, BUsport. 

8. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski. 

9. Przyjęcie informacji pn. „Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach 

ponadgimnazjalnych – wyniki matur i egzaminów zawodowych”. 

10. Przyjęcie „Informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019”. 

11. Wniosek Wydziału ABS o wyrażenie zgody na przeniesienie kwoty 10 000,00 zł na dotacje 

celowe związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania jakim jest demontaż, usuwanie 

i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest. 

12. Wniosek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli o zmianę przeznaczenia części 

przyznanej dotacji celowej. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033. 

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

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu. 

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

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

18. Przyjęcie protokołu nr 222/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  
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Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 223. 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 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. 

 

 Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie Janina Czech przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy 

przyznane środki finansowe zostaną do końca roku wydane? Pani Kierownik odpowiedziała, 

Powiatowy Urząd Pracy potwierdza, że te pieniądze są wydawane na bieżąco. Starosta 

zaproponował, aby pod koniec października przyjrzeć się tym finansom, ponieważ są potrzeby 

i można by te środki bardzo szybko spożytkować. Starosta zapytał, czy członkowie Zarządu 

mają pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Innych uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 223/1276/2018 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 



4 
 

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 

i kierowników powiatowych urzędów prac. 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia 

użytkowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Magdaleny Łoin – Bufet Szkolny 

WERONI. 

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

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 223/1277/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem pomieszczenia użytkowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku 

Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Magdaleny Łoin – Bufet Szkolny 

WERONI. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Marek Butryn, BUsport. 

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

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 223/1278/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem części korytarza w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Marek Butryn, BUsport. 

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dwóch pomieszczeń 

biurowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcenia 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Podkarpackiej Komendy 

Wojewódzkiej OHP. 

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

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.  
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 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 223/1279/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

najem dwóch pomieszczeń biurowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku 

Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli dla Podkarpackiej Komendy 

Wojewódzkiej OHP. 

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części korytarza 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Marek Butryn, BUsport. 

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

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 223/1280/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Marek 

Butryn, BUsport. 

 

Ad.8.Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu 

Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty 

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła projekt uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny zaproponował kandydaturę Pana Marka Tyzy, Członkowie Zarządu poparli 

kandydaturę. Pan Marek Tyza wyraził zgodę na udział w pracach komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Starosta zapytał, czy 

członkowie Zarządu mają inne 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 223/1281/2018 w sprawie desygnowania przedstawiciela 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody 

Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. 

 

Ad.9.Przyjęcie informacji pn. „Analiza osiągniętych wyników dydaktycznych w szkołach 

ponadgimnazjalnych – wyniki matur i egzaminów zawodowych”. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik omówiła informację oraz poinformowała, że nie 

ma jeszcze wyników z poprawkowych matur , gdyż dane będą dostępne 11 września. Starosta 
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Janusz Zarzeczny powiedział, że wskaźnik zdawalności matur jest dobry, chodź słabsze są 

wyniki  w Liceum w ZSP Nr 1 ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku się to zmieni. Sytuacja 

musi się zmienić, gdyż nie dopuszczalne jest aby do Liceum mogli chodzić uczniowie nawet 

z marnymi wynikami w nauce i to się odbija w wynikach zdawalności matur, ponieważ ci 

uczniowie często nawet  nie podchodzą do egzaminu dojrzałości. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

powiedział, że można by utworzyć mniej oddziałów w Liceach, aby ci uczniowie chcieli 

wybierać szkoły branżowe. Starosta zaznaczył, iż mamy problem ze szkołami branżowymi, 

ponieważ mamy ich 5 a przydałoby się co najmniej 10. Wicestarosta Mariusz Sołtys poprosił 

Panią Naczelnik Edukacji, aby przy najbliższym spotkaniu z dyrektorami szkół „uczulić” ich na 

System Informacji Oświatowej. Pani Naczelnik odpowiedziała, że w związku 

z rozpoczynającym się rokiem szkolnym będzie narada z dyrektorami i podejmie ten temat. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy dyrektorzy nadal popełniają błędy w SIO? Pani 

Skarbnik powiedziała, że ostatnia kontrola była za rok 2015, gdzie dostaliśmy od Ministra 

Finansów decyzję dotyczącą zwrotu subwencji oświatowej. Najczęstsze problemy to błędne 

kwalifikacje uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności lub  liczebność uczniów, która nie 

jest na bieżąco weryfikowana. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad.10. Przyjęcie „Informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2018/2019”. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła informację dotyczącą naboru do 

szkół ponadgimnazjalnych. Starosta Janusz Zarzeczny stwierdził, iż laureaci konkursów 

wybierają szkoły, które wiążą się z ich zainteresowaniami nie parząc na prestiż szkoły. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk zapytał ilu uczniów było w zeszłym 

roku w szkołach prowadzonych przez Powiat? Pani Naczelnik odpowiedziała, że 1114 uczniów 

i uruchomiono 44 oddziały. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk 

powiedział, że z informacji wynika, że jest o 3 oddziały mniej niż w zeszłym roku. Pani 

Naczelnik Edukacji powiedziała, że 2 oddziały nie powstały w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 

ale tylko ze względu na brak młodzieży, która mogłaby się tam uczyć. Wiceprzewodniczący 

Tadeusz Samołyk zapytał jaka będzie subwencja oświatowa? Pani Skarbnik odpowiedziała, 

że subwencja oświatowa będzie mniejsza przynajmniej o 3 mln  zł. Na tym dyskusję 

zakończono. 

 

Ad.11. Wniosek Wydziału ABS o wyrażenie zgody na przeniesienie kwoty 10 000,00 zł na 

dotacje celowe związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
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publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania jakim jest demontaż, 

usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest. 

Wniosek przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta 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 dokonanie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego 

w dziale 900 rozdz. 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poprzez przeniesienie 

kwoty w wysokości 10 000,00 zł z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do § 6230 Dotacje 

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania jakim jest demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów 

zawierających azbest. 

 

Ad.12.Wniosek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli o zmianę 

przeznaczenia części przyznanej dotacji celowej. 

 Wniosek przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta 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 zmianę przeznaczenia części dotacji celowej przyznanej 

Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok 

( Umowa Dotacji Nr SP/6/2018 oraz Aneks Nr 1) na realizowany program zdrowotny 

pn. „ Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”. 

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 

rok. 

 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 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 223/1282/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Stalowowolskiego na 2018. 

 

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

Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 
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Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 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 223/1283/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

 

Ad.15. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-

2033. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 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 223/1284/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-

2033. 

 

Ad.16. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty 

kredytu. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że najbardziej trudnym okresem dla PKS-u są wakacje, ponieważ uczniowie w tym 

czasie nie korzystają z transportu i nie ma wpływu środków finansowych do kasy z biletów. 

Starosta dodał również, że Gminy powinny współfinansować koszty przewozów,  gdyż sam 

PKS z pomocą Powiatu nie da sobie rady z problemami finansowymi nie mówiąc już nawet 

o zakupie nowego taboru. 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 223/1285/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu. 
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Ad.17. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że Wójt Gminy Bojanów i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie – 

Zapuście poprosili o zabezpieczenie środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.  

(Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk i Andrzej Gargaś opuścili posiedzenie)  

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

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

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-0. Wicestarosta Mariusz Sołtys nie brał udziału 

w głosowaniu. 

 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 223/1286/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

 

Ad. 18.Przyjęcie protokołu nr 222/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

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

do protokołu nr 222/2018 r. z dnia 23 sierpnia 2018 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. 

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

 Protokół nr 222/2018 został przyjęty. 

 

Ad. 19. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 223. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 
Marta Lebioda 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


