
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.51.2015.KS/63 

Protokół Nr 58/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 29 października 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1130, zakończenie o godz. 1230 

 

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, Naczelnik Wydziału 

Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. 

 

Zaproszone Osoby:  

Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia; 

 

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wniosek Dyrektora PCPR w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym placówki 

interwencyjnej dla dzieci i młodzieży funkcjonującej w w ramach ZPKKOW „Oratorium” 

w Stalowej Woli.  

4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków trwałych przez 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Stalowej Woli. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczeń 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.  

6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

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

komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

9. Zawiadomienie Dyrektora CEZ o wynajęciu sali gimnastycznej dla osoby prywatnej.  
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10. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie małej sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.  

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2014/2015. 

12. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2016 r. 

13. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

14. Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

15. Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli o wsparcie 

finansowe oraz rzeczowe Gali Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z okazji 25 – lecia istnienia 

pomocy społecznej. 

16. Wniosek o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

polegającego na powierzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom 

pozarządowym w 2016 roku.  

17. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2015 rok.  

18. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2015 r. oraz 

27 października 2015 r.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1 Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 58 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. 
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Ad. 3. Wniosek Dyrektora PCPR w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym placówki 

interwencyjnej dla dzieci i młodzieży funkcjonującej w ramach ZPKKOW „Oratorium” 

w Stalowej Woli.  

  Pracownik Działu Pomocy Społecznej w PCPR Grzegorz Kwitek przedstawił wniosek 

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym placówki interwencyjnej dla dzieci 

i młodzieży funkcjonującej w ramach ZPKKOW „Oratorium” w Stalowej Woli. Zmiany 

miałyby dotyczyć zmniejszenia wydatków na pomoce dydaktyczne, materiały 

i wyposażenie o kwotę 1 000 zł, zwiększenia wydatków na wyżywienie o kwotę 500 zł oraz 

zwiększenia wydatków na pozostałe zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania 

placówki o kwotę 500 zł. 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 PCPR w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym 

placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży funkcjonującej w ramach ZPKKOW 

„Oratorium” w Stalowej Woli.  

  

Ad. 4. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych środków 

trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach omówiła uchwałę. Likwidacja 

miałaby dotyczyć Komputera PC BIRD 350 – Windows i OFFICE 2002 wraz z drukarką 

i skanerem, komputera i drukarki HP LJ, 17 komputerów, skanera, drukarki oraz drukarki 

kolorowej w związku z przestarzałością sprzętu oraz niskimi parametrami sprzętowymi. 

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

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

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

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/291/2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 

zużytych środków trwałych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania 

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 
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Ad. 5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczeń 

w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.  

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

wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych 

w Stalowej Woli tj. gabinetów terapeutycznych nr 5,6,9,10,11,22 dla Stowarzyszenia Na 

Rzecz Osób Szczególnej Troski ,,Nadzieja” na okres od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz 

sali nr 26 dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Medyk” w Stalowej Woli na okres 

od 01.11.2015 r. do 31.12.2018 r. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

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

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

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/292/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.  

 

Ad. 6. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

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

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

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli dla Pana Piotra Bednarczyka – nauczyciela w/w 

szkoły oraz dla ZKS „Stal” Stalowa Wola. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

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

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/293/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

 

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

komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.  

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

wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) pracowni komputerowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Stalowej Woli dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na okres 

od 02.11.2015 r. do 30.06.2016 r. (6 godzin tygodniowo), w celu prowadzenia zajęć 

informatycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Starosta Janusz Zarzeczny 
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zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań 

nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/294/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 8. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie (bezpłatne) sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

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

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

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała 

Archanioła na okres od 26.10.2015 r. do 31.05.2016 r., w celu prowadzenia zajęć 

sportowych. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu mają jakieś 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było.  

  

  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/295/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

(bezpłatne) sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 

Ad. 9. Zawiadomienie Dyrektora CEZ o wynajęciu sali gimnastycznej dla osoby prywatnej.  

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie 

Dyrektora CEZ o wynajęciu sali gimnastycznej dla osoby prywatnej. Starosta Janusz 

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

Uwag i pytań nie zgłoszono.  

  

 Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej.  

Ad. 10. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 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 wynajęcie małej sali gimnastycznej w  Zespole 

Szkół Ogólnokształcących dla Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli na okres od 

02.11.2015 r. do 25.04.2016 r., w celu prowadzenia zajęć sportowych dla studentów 

Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

Członkowie Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie 
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zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków 

Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.  

  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/296/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

 

Ad. 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2014/2015. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik przedstawiła informację na temat realizacji 

zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

za rok szkolny 2014/2015. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie Zarządu 

mają jakieś pytania lub uwagi odnośnie przedstawionej informacji. Pytań i uwag nie 

zgłoszono.  

 

  Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2014/2015. 

 

Ad. 12. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w  sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 r. 

 Główny specjalista ds. Kultury, Zdrowia, Sportu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Lila Wojciak omówiła uchwałę. 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 58/297/2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 r. 

 

Ad. 13. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

 Główny specjalista ds. Kultury, Zdrowia, Sportu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Lila Wojciak omówiła uchwałę.  Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy Członkowie 

Zarządu mają jakieś uwagi lub pytania do uchwały. Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 
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zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było.  

 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/298/2015 w sprawie przyjęcia wstępnego projektu 

uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 

 

Ad. 14. Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy 

Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli. 

 Główny specjalista ds. Kultury, Zdrowia, Sportu, Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Lila Wojciak omówiła uchwałę. Projekt ogłoszenia o konkursie, zgodnie 

z postępowaniem konkursowym, określonym w § 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia, został 

przyjęty przez Komisję konkursową na posiedzeniu w dniu 23 października 2015 roku. 

Oprócz projektu ogłoszenia o konkursie, Komisja przyjęła również Regulamin 

przeprowadzania konkursu. 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 58/299/2015 w sprawie ogłoszenia o konkursie na 

stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

Ad. 15. Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

o wsparcie finansowe oraz rzeczowe Gali Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z okazji 

25 – lecia istnienia pomocy społecznej. 

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury Zdrowia i Współpracy z  Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk przedstawił wniosek. Zaproponowana kwota 

dofinansowania przez Powiat to 1000 zł. 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.  
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 Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stalowej Woli o wsparcie finansowe oraz rzeczowe Gali Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

z okazji 25 – lecia istnienia pomocy społecznej w wysokości 1000 zł. 

 

Ad. 16. Wniosek o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

polegającego na powierzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

organizacjom pozarządowym w 2016 roku.  

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń 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 pozytywnym rozpatrzeniem wniosku 

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

   

 Pozytywnie rozpatrzono wniosek o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego polegającego na powierzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

organizacjom pozarządowym w 2016 roku. 

 

Ad.17. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego 

na 2015 rok. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa omówiła uchwałę Zarządu w sprawie zmian w budżecie 

powiatu stalowowolskiego na 2015 rok. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy 

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

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. Za pozytywnym rozpatrzeniem uchwały 

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

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/300/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2015 rok. 

 

Ad. 18. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2015 r. 

oraz 27 października 2015 r.  

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

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

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

i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty. 
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Ad. 19. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i  Współpracy z  Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk zwrócił się do Członków Zarządu o wyrażenie opinii na 

temat ogłoszenia w sprawie składania wniosków dotyczących realizacji zadań 

publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury 

fizycznej i sportu dofinansowanych ze środków Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ogłoszenie. Innych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad. 20. Zamkniecie posiedzenia. 

 Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 58 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin   

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


