
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

Protokół Nr 80/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 10 marca 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 910, zakończenie o godz. 1017 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Starosta Janusz Zarzeczny,  

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

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

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa,  

 Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk, 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Samołyk. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Piotr Śliwiński, 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik,       

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan.                                                  

 

Porządek obrad:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach 

powiatowych w roku 2015. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia  planu realizacji budżetu Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stalowej Woli  i  zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych 

w roku 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza  w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie powierzchni 

reklamowej na ogrodzeniu szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 



 
 

7. Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra 

Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej: 

a) dla Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN  w Stalowej Woli, 

b) Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki  w Stalowej Woli.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej dla Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. 

9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2016 roku - do konsultacji związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek 

pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik 

do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego w 2016 roku. 

11. Rozpatrzenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu pn. „Organizacja powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady” 

złożonej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.  

12. Wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica 

o dofinansowanie udziału Zespołu Kulinarnego „Smaliszowie” w Podkarpackich Regionaliach. 

13. Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Zbydniów z siedzibą w Publicznym Gimnazjum nr 2 

w Zbydniowie o dofinansowanie zadania pn. „Wiatr ekologii w żaglach” z przeznaczeniem na 

zakup usług transportowych. 

14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2016 roku.  

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1.  Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 80. 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 

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 jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach 

powiatowych w roku 2015. 

Sprawozdanie omówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński. Starosta zapytał 

czy są pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania. Wicestarosta Mariusz Sołtys 

zapytał czy naprawa 711 sztuk oznakowań pionowych i urządzeń Brd związana jest z tym, że 

są niszczone.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński odpowiedział, że tak i jest 

to skala roczna problemu. Dodał, że część jest wymieniana, część udaje się naprawić. Starosta 

Janusz Zarzeczny powiedział, że na ul. Poniatowskiego odbyła się wymiana oznakowania. 

Zapytał co się stanie ze znakami, które były dotychczas umieszczone. Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Piotr Śliwiński odpowiedział, że będą wykorzystane, bo są dobrej jakości. 

Członek Zarządu Andrzej Gargaś zapytał jaki jest klucz wybierania dróg do remontu. Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński powiedział, że brane są pod uwagę zdania gmin. 

Zarząd Dróg Powiatowych niczego nie narzuca. Są to zadania wspólne z gminami. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał Dyrektora Piotra Śliwińskiego czy ma dane zawierające informacje 

ile km dróg powiatowych na terenie gmin wymaga natychmiastowej naprawy. Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński odpowiedział, że takie zestawienie przygotuje. 

Starosta zapytał czy są jeszcze pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  Na tym dyskusję zakończono. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Zarządu Dróg Powiatowych z realizacji 

budżetu i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2015. 

 

Ad. 4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu 

Dróg Powiatowych w Stalowej Woli  i  zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach 

powiatowych w roku 2016. 

 Uchwałę omówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński. Starosta Janusz 

Zarzeczny zasugerował, aby środki zaoszczędzone na zimowym utrzymaniu dróg przeznaczyć 

na zadbanie o estetykę dróg powiatowych – przecinki, pobocza. Wicestarosta zapytał na jakim 

etapie jest remont drogi Stany-Grębów. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja 

Mach poinformowała, że jest złożony wniosek, który ma być rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy. 

Dodała, że ościenne gminy dostały wezwania do uzupełnienia wniosków i złożyli korekty, a my 

nie dostaliśmy. Trzeba było osiągnąć 9 punktów, które nie zależały od wnioskodawcy a od 



 
 

stopnia bezrobocia i dochodów gminy. Przekazała, że Powiat jest w trakcie przetargu na 

remont ul. Klasztornej. Jest dużo zapytań, głównie od 6 firm. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy są jeszcze pytania. Członek Zarządu Marek Tyza zapytał na jakim etapie są 

rozmowy z GDDKiA odnośnie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w gminie Zaleszany. 

Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że z uzyskanych informacji od wójta wynika, że 

będzie robiony. Na tym dyskusję zakończono. Starosta zarządził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały.  

 Głosów „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 Uchwała Nr 80/429/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia  planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli  i  

zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2016 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.  

 

Ad. 5.   Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza  w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. 

 Uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  

 Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 Uchwała Nr 80/430/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 w Stalowej Woli została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie 

powierzchni reklamowej na ogrodzeniu szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Stalowej Woli.  

 Uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach. Starosta 

Janusz Zarzeczny zapytał czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono. 

Starosta zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  

 Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 Uchwała Nr 80/431/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie powierzchni reklamowej na ogrodzeniu 

szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli została przyjęta 

jednogłośnie. 

 



 
 

Ad. 7. Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody 

Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej: 

a) dla Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN  w Stalowej Woli. 

 Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że wnioski o przyznanie nagród dyrektorom: 

ZSO i ZSP Nr 2, były składane w zeszłym roku, z tymże jeden skierowany był do kuratora. 

Nie znalazły jednak akceptacji. W tym roku obydwa zostaną złożone do ministerstwa. 

Zdaniem Starosty zadaniem organu prowadzącego jest motywować dyrektorów do pracy 

poprzez nadawanie odznaczeń i nagradzanie. 

  

Następnie uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Starosta 

zapytał czy są uwagi lub pytania. Nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 Uchwała Nr 80/432/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za 

wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

dla Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN  w Stalowej Woli została przyjęta jednogłośnie.  

 

b) Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki  w Stalowej Woli. 

 Uchwałę omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Starosta zapytał czy są 

uwagi lub pytania. Nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 Uchwała Nr 80/433/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za 

wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

dla Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki  w Stalowej Woli została przyjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej dla Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli. 



 
 

Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że w 2006 r. dyrektor Piotr Żyjewski otrzymał 

nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora natomiast jeszcze nie. Następnie uchwałę 

omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Starosta zapytał czy są uwagi lub 

pytania. Nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 Uchwała Nr 80/434/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Piotra 

Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. 9.  Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2016 roku - do konsultacji związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Członek Zarządu 

Andrzej Gargaś zapytał czy proporcje podziału środków określane są na podstawie planów 

rozwoju zawodowego przekazywanych przez dyrektorów szkół. Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Kulpa odpowiedziała, że w ostatnich latach brana pod uwagę była liczba zatrudnionych 

nauczycieli w szkole, która stanowiła klucz podziału środków. Członek Zarządu Andrzej 

Gargaś dopytał, które placówki występowały z wnioskami o dofinansowanie kształcenia do 

Powiatowego Urzędu Pracy. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa odpowiedziała, że Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał czy kwota ograniczenia dofinansowania do wysokości 1500,00 zł, zwłaszcza dla 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych, gdzie realizowane 

są kursy specjalistyczne, nie jest zbyt niska. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa powiedziała, że 

jest to wyliczone przez dyrektorów. Starosta zapytał czy są uwagi lub pytania. Nie zgłoszono. 

Na tym dyskusję zakończono. Starosta zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.  

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2016 roku został przyjęty jednogłośnie i skierowany do 

konsultacji związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

 

Ad. 10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów 

Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. 

stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z dnia 24 listopada 2015 roku Rady 



 
 

Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku. 

Uchwałę omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta zapytał czy są uwagi lub pytania. Nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr 80/435/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie 

dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w 

Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr X/90/15 z 

dnia 24 listopada 2015 roku Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 

2016 roku została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11.  Rozpatrzenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu pn. „Organizacja powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 

Gimnazjady i Licealiady” złożonej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 

Ofertę omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Tomasz Wosk. Starosta dopowiedział, że realizacja tego zadania przez 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy od lat się sprawdza. Starosta zapytał czy są uwagi lub 

pytania. Nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie nad powierzeniem realizacji zadania 

publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu.  

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Zarząd Powiatu postanowił, zgodnie ze złożoną ofertą, zlecić realizację zadania 

publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja 

powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady” 

Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. 

Ad.12.  Wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica o 

dofinansowanie udziału Zespołu Kulinarnego „Smaliszowie” w Podkarpackich 

Regionaliach. 

Wniosek omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Tomasz Wosk. Powiedział, że wnioskodawca zwraca się 

o wsparcie w wysokości 1000,00 zł. Zaproponował, po wcześniejszych uzgodnieniach ze 

Starostą, kwotę dofinansowania w wysokości 500,00 zł. Starosta zapytał czy są uwagi lub 



 
 

pytania. Nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie nad dofinansowaniem Stowarzyszenia 

Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica w wysokości 500,00 zł. 

Głosów „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Zarząd Powiatu postanowił dofinansować udział Zespołu Kulinarnego „Smaliszowie” w 

Podkarpackich Regionaliach, na wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności 

Lokalnej w Gminie Pysznica, w wysokości 500,00 zł. 

 

Ad.13. Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Zbydniów z siedzibą w Publicznym 

Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie o dofinansowanie zadania pn. „Wiatr ekologii w żaglach” 

z przeznaczeniem na zakup usług transportowych. 

 Wniosek omówił Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan. Poinformował, że 

zawnioskowano o dofinansowanie w kwocie 3000,00 zł na usługę transportową – kolej. 

Starosta Janusz Zarzeczny zapytał czy nie wchodzi w grę transport autobusowy. Kierownik 

Referatu Środowiska Hubert Karwan odpowiedział, że nie, bo byłby dużo droższy. Starosta 

zaproponował kwotę dofinansowania w wysokości 2000,00 zł. Zarządził głosowanie nad 

dofinansowaniem zadania pn. „Wiatr ekologii w żaglach” w wysokości 2000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup usług transportowych.  

Głosów „za” – 3, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 0. 

Zarząd Powiatu postanowił dofinansować zadanie pn. „Wiatr ekologii w żaglach” w 

wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych. 

 

Ad. 14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2016 roku. 

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

z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. Uwag nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 15.    Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad. 16.    Zamknięcie posiedzenia.  

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 80. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Protokołowała: 

Magdalena Sołtys-Kurek 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 


