
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 

Protokół Nr 53/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 01 października 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1110, zakończenie o godz. 1310 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Starosta Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Mariusz Sołtys oraz Członkowie Zarządu:, Alfred 

Rzegocki, Andrzej Gargaś oraz Marek Tyza. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa, Zastępca Przewodniczącego 

Rady Powiatu Marek Ujda, Tomasz Wosk Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  
 

Zaproszone Osoby:  

Anita Działak-Żak– Kierownik Działu Pomocy Społecznej w PCPR; 

Małgorzata Stańczak - Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli; 

Bożena Karlik – Naczelnik Wydziału Edukacji; 

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu; 

 

Porządek obrad:  

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Koła Stalowowolskiego im. Św. Brata Alberta o aneksowanie oraz przedłużenie 

umowy w  sprawie prowadzenia Mieszkań Chronionych. 

4. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli 

o zwiększenie dotacji z budżetu Powiatu na zadanie pn. „Modernizacja sieci logicznej, 

elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego II Etap”. 

5. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w  Stalowej Woli 

o wynajęciu sali gimnastycznej i części korytarza szkolnego w  budynku ZSP Nr 3 

w  Stalowej Woli. 
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6. Zawiadomienie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o wynajęciu powierzchni korytarza 

w  budynku CKUiODiDZ dla BUsport Marek Butryn, ul. Sportowa 17, 37 – 403 Pysznica. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu w  sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) małej 

sali gimnastycznej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w  Stalowej Woli. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej, obrzeży 

i krawężników chodnikowych.  

9. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w  Stalowej 

Woli. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu w  sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji 

przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej, jako działki 

o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 

12. Wniosek w  sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych zajęciach 

z informatyki w oddziale klasy I liczącym 22 uczniów w  Liceum Ogólnokształcącym 

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

13. Wniosek Prezesa ZKS „STAL” Stalowa Wola o wsparcie finansowe kosztów organizacji 

rozgrywek drużyny koszykówki męskiej na poziomie II ligi.  

14. Wniosek Gminy Zaleszany o wsparcie finansowe na zakup samochodu dla OSP w  Kotowej 

Woli oraz sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w  Zbydniowie.  

15. Uchwała Zarządu 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. 

16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2015 roku.  

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie posiedzenia.  
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Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 53 posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

pytania do porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

przyjęciem porządku obrad głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3.  Wniosek Koła Stalowowolskiego im. Św. Brata Alberta o aneksowanie oraz 

przedłużenie umowy w  sprawie prowadzenia Mieszkań Chronionych. 

 

Kierownik Działu Pomocy Społecznej w PCPR Anita Działak-Żak omówiła wniosek Koła 

Stalowowolskiego im. Św. Brata Alberta, które jest zainteresowane kontynuowaniem 

zadania publicznego aktualnie realizowanego na podstawie umowy nr 4/PS/S014 z dnia 

29 grudnia 2010 na prowadzenie „Mieszkań Chronionych” od dnia 31.12.2015 r. do 

31.12.2017 r. Kwota potrzebna do dokończenia realizacji to 27. 000. 00 zł. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Koła Stalowowolskiego im. Św. Brata Alberta 

o aneksowanie oraz przedłużenie umowy w  sprawie prowadzenia Mieszkań Chronionych. 

 

Ad. 4. Wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli 

o zwiększenie dotacji z budżetu Powiatu na zadanie pn. „Modernizacja sieci 

logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego II Etap”. 

 

Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Małgorzata 

Stańczak omówiła wniosek o zwiększenie dotacji z budżetu Powiatu na zadanie pn. 

„Modernizacja sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego II Etap”. Środki finansowe, które potrzebne są na 

zrealizowanie całego zadania w bieżącym roku to 39 500 zł. Starosta Janusz Zarzeczny 
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zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 

Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ 

w Stalowej Woli o zwiększenie dotacji z budżetu Powiatu na zadanie pn. „Modernizacja sieci 

logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego II Etap” w kwocie 39 500 zł.  

 

Ad. 5. Zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w  Stalowej Woli 

o wynajęciu sali gimnastycznej i części korytarza szkolnego w budynku ZSP Nr 3 

w  Stalowej Woli. 

  

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli o wynajęciu sali 

gimnastycznej i części korytarza szkolnego w  budynku ZSP Nr 3 w  Stalowej Woli. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania. Uwag 

i pytań nie zgłoszono.  

 

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

w  Stalowej Woli o wynajęciu sali gimnastycznej i części korytarza szkolnego w  budynku ZSP 

Nr 3 w  Stalowej Woli. 

 

Ad.6. Zawiadomienie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o wynajęciu 

powierzchni korytarza w  budynku CKUiODiDZ dla BUsport Marek Butryn, 

ul.  Sportowa 17, 37 – 403 Pysznica. 

 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie 

Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli o wynajęciu powierzchni korytarza w  budynku CKUiODiDZ 

dla BUsport Marek Butryn, ul.  Sportowa 17, 37 – 403 Pysznica. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie 

zgłoszono.  
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 Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli o wynajęciu 

powierzchni korytarza w  budynku CKUiODiDZ dla BUsport Marek Butryn, ul.  Sportowa 17, 

37 – 403 Pysznica. 

 

Ad. 7. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) 

małej sali gimnastycznej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w  Stalowej Woli. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w  Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 53/267/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) małej sali gimnastycznej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w  Stalowej Woli. 

 

Ad.8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli betonowej kostki brukowej, 

obrzeży i krawężników chodnikowych.  

  

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w  Stalowej 

Woli betonowej kostki brukowej, obrzeży i krawężników chodnikowych.  Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

      Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 53/268/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w  Stalowej Woli betonowej kostki brukowej, 

obrzeży i krawężników chodnikowych. 
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Ad.9. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w  Stalowej 

Woli.  

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę w  sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w  Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 53/269/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

i użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

w  Stalowej Woli. 

 

Ad.10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu 

komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego 

oznaczonej, jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do 

sprzedaży. 

  

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę w sprawie 

ustalenia formy, ceny wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy 

wadium w I przetargu, dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego oznaczonej, jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, 

przeznaczonej do sprzedaży. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję 

w składzie: Mariusz Sołtys - Wicestarosta; Alicja Mach - Naczelnik Wydziału Inwestycji 

i Mienia Powiatu; Marta Nakielny - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, 

Aleksander Szczęch – Radca Prawny oraz Andrzej Ziarek – Radca Prawny. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 53/270/2015 w sprawie ustalenia formy, ceny 

wywoławczej, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium w I przetargu, dla 
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nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonej, 

jako działki o nr ew. 382 i 383/1 obr. 2 Rozwadów, przeznaczonej do sprzedaży. Cenę 

wywoławczą nieruchomości w I przetargu nieograniczonym ustalono na kwotę 900. 00 tys. zł 

netto.  

 

Ad. 11. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest. 

 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było.  

 

Zarząd podjął uchwałę Nr 53/271/2015 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 

 

Ad. 12. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na obowiązkowych 

zajęciach z informatyki w oddziale klasy I liczącym 22 uczniów w  Liceum 

Ogólnokształcącym w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w  Stalowej Woli. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła wniosek. Starosta Janusz 

Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za negatywnym rozpatrzeniem 

wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Negatywnie rozpatrzono wniosek w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na 

obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziale klasy I liczącym 22 uczniów w  Liceum 

Ogólnokształcącym w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w  Stalowej Woli. 
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Ad. 13. Wniosek Prezesa ZKS „STAL” Stalowa Wola o wsparcie finansowe kosztów 

organizacji rozgrywek drużyny koszykówki męskiej na poziomie II ligi.  

  

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk przedstawił wniosek Prezesa ZKS „STAL” 

o współfinansowanie kosztów transportu podczas meczów wyjazdowych zespołu 

w sezonie 2015/2016. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych Zarząd 

Powiatu postanowił wesprzeć kwotą 10. 000 tys. zł wyjazdy do końca roku 2015. 

Natomiast w roku 2016 po wcześniejszym wystosowaniu odpowiedniego wniosku Zarząd 

zobowiązał się również do sfinansowania kosztów wyjazdów w rundzie wiosennej. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub 

pytania do wniosku. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za 

pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było.  

 

 Pozytywnie rozpatrzono wniosek Prezesa ZKS „STAL” Stalowa Wola o wsparcie finansowe 

kosztów organizacji rozgrywek drużyny koszykówki męskiej na poziomie II ligi w kwocie 

10. 000 tys. zł. Natomiast w roku 2016 po wcześniejszym wystosowaniu odpowiedniego 

wniosku Zarząd zobowiązał się również do sfinansowania kosztów wyjazdów w rundzie 

wiosennej. 

 

Ad. 14. Wniosek Gminy Zaleszany o wsparcie finansowe na zakup samochodu dla OSP 

w Kotowej Woli oraz sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP 

w  Zbydniowie.  

 

Wójt Gminy Zaleszany zwrócił się z prośbą o wsparcie budżetu Gminy Zaleszany kwotą 

50. 000 tys. zł na zakup samochodu OSP w Kotowej Woli oraz sprzętu ratownictwa 

technicznego dla jednostki OSP w Zbydniowie. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do wniosku. Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku 

głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Zaleszany o wsparcie finansowe na zakup 

samochodu dla OSP w Kotowej Woli w kwocie 30. 000 tys. zł. Negatywnie natomiast 
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rozpatrzono wniosek o wsparcie finansowe na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla 

jednostki OSP w  Zbydniowie. 

 

Ad. 15. Uchwała Zarządu 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. 

 

Sekretarz Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę 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 Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 53/272/2015 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. 16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 24września 2015 roku. 

 

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

z poprzednich obrad. Uwag nie zgłoszono. Starosta Janusz Zarzeczny zarządził 

głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 17. Wolne wnioski. 

Starosta Janusz Zarzeczny po odbytej rozmowie z Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 

Haliną Czubak poddał do dyskusji temat w sprawie wydzierżawienia części placu na 

odpłatny parking miejski przy Zespole Szkół nr 6 Specjalnych. Radny Alfred Rzegocki 

negatywnie odniósł się do tego pomysłu. Zdaniem radnego jest to teren przy szkole, który 



10 
 

można lepiej zagospodarować. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że zwróci się z 

prośbą do Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Alicji Mach o opinię w tej sprawie. Na 

tym dyskusję zakończono  

  

Ad. 18. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 53 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin   

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 


