
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

OZK.0022.50.1.2017.KS     

Protokół Nr 172/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 19 października 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.10 zakończenie o godz. 12.10 

 

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, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Osoby zaproszone: 

 Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik. 

 Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan  

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącego wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 

0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności 

w zakresie sprzedaży leków. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Domu Dziecka w Stalowej 

Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni pomieszczenia 

gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali lekcyjnej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. 

7. Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o oddaniu w najem sali lekcyjnej dla Centrum Dystrybucyjno-

Szkoleniowego „Słowianka”. 



 
 

8. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2016/2017. 

9. Informacja pn. „Zapoznanie się z realizacją wydatków oświatowych w zakresie: udzielania urlopów 

dla poratowania zdrowia, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, dokształcania i nagród 

ze specjalnego funduszu nagród”. 

10. Wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli w sprawie wsparcia 

finansowego konferencji pn. „Stan środowiska naturalnego w Stalowej Woli istniejące zagrożenia 

i uciążliwości”. 

11. Projekt uchwały 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 2018 rok”. 

12. Wniosek w sprawie pokrycia kosztów zabiegu na oko w Ośrodku Chirurgii Oka Profesora Zbigniewa 

Zagórskiego Spółka z.o.o. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok. 

14. Przyjęcie protokołu nr 171/2017 z dnia 12 października 2017 r. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przebieg posiedzenia:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Starosta Janusz Zarzeczny otworzył 172. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

 

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. 

 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

dotyczącego wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr 

ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej oraz działalności w zakresie sprzedaży leków. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że Dyrektor Szpitala SP ZZOZ wystąpił 

z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na wydzierżawienie przez Szpital w trybie 

bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 145 m2 stanowiącej 



 
 

cześć działki o numerze ewidencyjnym 2294/6, obręb ewidencyjny 0003-Centrum w Stalowej Woli 

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – GCF Sp. z o.o., ul. Żurawia 32/34, lok. 434, 00-515 

Warszawa z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności w zakresie 

sprzedaży leków. Przedłożony wniosek został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Uchwale Nr XXIII/165/2012 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku 

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 

aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest Powiat Stalowowolski. Dodatkowo, w dniu 25 czerwca 2017 roku 

weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, która spowodowała między 

innymi ograniczenie koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych oraz zmniejszenie stopnia 

nasycenia aptek ogólnodostępnych w przeliczeniu na ilość mieszkańców gminy. Według 

znowelizowanych przepisów, w przypadku nowych placówek obowiązują kryteria geograficzno-

demograficzne przy ich powstawaniu - 3 tysiące mieszkańców w gminie na jedną aptekę i odległość 

między sąsiadującymi aptekami, co najmniej 500 m. Ustawa przewiduje, że zezwolenie 

na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowuje 

ważność. Dotychczasowy dzierżawca, firma GCF Sp. z o. o. posiada już pozwolenie na prowadzenie 

apteki. Każda inna firma nie będzie miała możliwości uzyskania pozwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej, gdyż w odległości nie mniejszej niż 500 m od obecnie funkcjonującej apteki są, co 

najmniej trzy istniejące apteki ogólnodostępne. Jedyną możliwością, aby na przedmiotowej 

nieruchomości funkcjonowała apteka ogólnodostępna jest kontynuacja umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą, posiadającym zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

Dzierżawa nieruchomości zapewnia Szpitalowi regularne, dodatkowe przychody – dotychczas była 

to kwota 7 500 zł netto/miesięcznie. Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk zaproponował, aby 

w przypadku wyrażenia zgody przez Zarząd, Dyrektor Szpitala w treści podpisywanej umowy 

zawarł zapis o konieczności pełnienia dyżurów np. dwa razy do roku. Starosta Janusz Zarzeczny 

poparł, wniosek Naczelnika PKZ i stwierdził, że nierozsądnym byłoby nie przedłużać umowy, 

ponieważ ludzie wychodzący z np. pogotowia mogliby w niewielskiej odległości zrealizować 

receptę. Starosta Janusz Zarzeczny 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 172/995/2017 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego dotyczącego wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 

2294/6 obręb 0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności 

w zakresie sprzedaży leków. 

 



 
 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektor Domu Dziecka 

w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach powiedziała, że Dyrektor Domu Dziecka w Stalowej Woli 

zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wystąpienie do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 

o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew (jarzębina, sosna, klon jesionolistny, akacja) z działki 

o nr ew. 153, obręb 0003 – Centrum, położonej przy ul. Podleśnej 6, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego. Drzewa te są częściowo suche i zagrażają bezpieczeństwu mieszkających tu 

dzieci oraz innych użytkowników nieruchomości, a także samemu budynkowi. Naczelnik 

powiedziała, że w związku z powyższym zasadnym byłoby podjęcie uchwały. Starosta Janusz 

Zarzeczny 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 172/996/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie 

Dyrektor Domu Dziecka w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

 

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

pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. wyrażenia zgody 

na oddanie w najem części pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 3 m2 – w ZSO, ul. Staszica 

5, dla Pana Jacka Kawy, w celu garażowania motocykla. Okres zawarcia umowy od 01.11.2017 r. 

do 31.10.2018 r. Dochody z najmu 10,00 zł netto miesięcznie. Starosta Janusz Zarzeczny 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 172/997/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części powierzchni pomieszczenia gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej 

Woli. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali lekcyjnej w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła projekt uchwały ws. zgody na oddanie w najem 

sali lekcyjnej w CKUiODiDZ, w celu przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa zmodernizowanego 

Systemu Informacji Oświatowej” dla dyrektorów i pracowników administracyjnych placówek 

oświatowych. Umowa zostałaby zawarta na dzień 21.11.2017 r. (łącznie 5 godz.). Dochody z najmu 

to 125,00 zł netto (25 zł/godz.). Starosta Janusz Zarzeczny 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 172/998/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

sali lekcyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli. 

 

7. Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o oddaniu w najem sali lekcyjnej dla Centrum 

Dystrybucyjno-Szkoleniowego „Słowianka”. 

Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach przedstawiła zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ o oddaniu 

w najem sali lekcyjnej w CKUiODiDZ, dla Centrum Dystrybucyjno-Szkoleniowego „Słowianka” Nail 

Trends Podkarpacie, Jacek Klocek, w celu prowadzenia zajęć z zakresu kosmetyki. Umowa została 

zawarta na dzień 12.10.2017 r. (8 godz.). Odpłatność za wynajęcie wyniesie 97,60 zł netto (12,20 

zł/godz.). Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego zawiadomienia? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zawiadomienie Dyrektor CKUiODiDZ zostało przyjęte. 

 

8. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2016/2017. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

powiedziała, że sytuacja szkół nie jest dobra. W przyszłym roku będzie o ok. 500 uczniów mniej niż 

w roku ubiegłym, co skutkuje niższą subwencją w 2018 roku o ok. 2 mln zł. Starosta Janusz 

Zarzeczny powiedział, że dopiero na przełomie roku 2019/2020 sytuacja ulegnie poprawie, kiedy 

nabór będzie na dwa roczniki. Starosta dodał, że problem oświatowy zacznie się w szkołach 

wiejskich, gdzie będą szkoły 8-klasowe i „zabraknie” jednego rocznika. Starosta Janusz Zarzeczny 

zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań 

nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu przyjął Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2016/2017. 

9. Informacja pn. „Zapoznanie się z realizacją wydatków oświatowych w zakresie: udzielania 

urlopów dla poratowania zdrowia, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, dokształcania 

i nagród ze specjalnego funduszu nagród”. 

Naczelnik Wydziału E Bożena Karlik przedstawiła informację. Starosta Janusz Zarzeczny wyraził 

opinię, że związki zawodowe kpią z systemu oświaty, ponieważ osoby niemające żadnej funkcji 

w związku są objęte ochroną. Za przykład Starosta podał przypadek z ZSP Nr 1 gdzie, na 52 

nauczycieli będących w szkole 38 jest chronionych. Wicestarosta Mariusz Sołtys poparł wypowiedź 



 
 

Starosty i stwierdził, że trzeba będzie zmierzyć się z problemem. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, 

czy członkowie Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Uwag i pytań nie 

zgłoszono. Starosta zarządził głosowanie. 

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

Zarząd Powiatu przyjął Informację pn. „Zapoznanie się z realizacją wydatków oświatowych 

w zakresie: udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, 

dokształcania i nagród ze specjalnego funduszu nagród”. 

 

10. Wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli w sprawie 

wsparcia finansowego konferencji pn. „Stan środowiska naturalnego w Stalowej Woli 

istniejące zagrożenia i uciążliwości”. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys sceptycznie odniósł się do tego wydarzenia. Wyraził opinię, 

że pomimo tego, że jesteśmy przedstawiani, jako główni prelegenci tej konferencji to 

w rzeczywistości na plakatach nie ma żadnej informacji o tym, że Powiat jest patronatem, a jedynie 

sam herb. Poza tym sama tematyka konferencji nie jest związana z zadaniami, jakie wykonuje 

powiat. Nie posiadamy np. instrumentów do mierzenia poziomu hałasu. Starosta Janusz Zarzeczny 

powiedział, że temat jest społecznie ważny, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Stalowa Wola jest 

miastem, gdzie jest wiele zakładów przemysłowych. Starosta dodał, że jest za tym, aby rozwijać 

ochronę przyrody w sposób racjonalny i bez niepotrzebnych konfliktów między mieszkańcami. 

Kierownik Referatu Środowiska Hubert Karwan powiedział, że konferencja będzie zorganizowana 

z udziałem mieszkańców i odbędzie się na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki 

Rzeszowskiej w Stalowej Woli a wnioskowana kwota tj. 300 zł zostałaby przeznaczona na wydruk 

plakatów dotyczących realizacji konferencji. Starosta Janusz Zarzeczny zapytał, czy członkowie 

Zarządu mają pytania lub uwagi do przedstawionego wniosku? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta 

Janusz Zarzeczny zarządził głosowanie. 

Głosy: za-3, przeciw-0, wstrzymujące-2. 

Wniosek Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli został rozpatrzony 

pozytywnie.  

 

11. Projekt uchwały 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 2018 rok”. 

Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk przedstawił projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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 172/998/2017 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 2018 rok”. 

 

12. Wniosek w sprawie pokrycia kosztów zabiegu na oko w Ośrodku Chirurgii Oka Profesora 

Zbigniewa Zagórskiego Spółka z.o.o. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił wniosek o pokrycie kosztów zabiegu na oko w Ośrodku 

Chirurgii Oka Profesora Zbigniewa Zagórskiego Sp. z.o.o. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, 

że jest po rozmowie z rodzicami poszkodowanego, którzy zażądali pokrycia kosztów operacji 

w kwocie 24 600 zł. Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że kontaktował się również 

z Prof. Zagórskim, który powiedział, że taką operację wykonuje tylko jeden lekarz w Polsce i że tego 

typu zabieg nie jest refundowany przez NFZ. Wiceprzewodniczący Marek Ujda powiedział, 

że prawdopodobnie istnieją procedury w NFZ, które w szczególnych przypadkach dają możliwość 

sfinansowania bądź współfinansowania różnych zabiegów poprzez wydanie zgody NFZ 

w indywidualnej sprawie. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że należy wystosować wniosek 

do radców prawnych o wydanie opinii w tej przedmiotowej sprawie oraz wystosować zapytanie 

do NFZ czy jest możliwe sfinansowanie zabiegu przez NFZ w tej konkretnej sprawie, ponieważ 

intencją Zarządu jest uzyskanie pomocy dla chłopca. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa zapytała, 

czy poszkodowany był objęty ubezpieczeniem? Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk powiedział, 

że ubezpieczenie jest ale nie posiadamy pełnych informacji co do zakresu objętego ubezpieczeniem. 

Członkowie Zarządu zdecydowali, aby skontaktować się z NFZ i zapytać o procedury związane 

z przyznaniem dofinansowania oraz o wystosowanie pisma do radców celem uzyskania opinii 

w przedmiotowej sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi od NFZ oraz opinii radców prawnych, temat 

będzie przedmiotem analizy Zarządu Powiatu. 

 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2017 rok.  

Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa przedstawiła projekt uchwały. Starosta Janusz Zarzeczny 

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 171/993/2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

stalowowolskiego na 2017 rok. 

 

14. Przyjęcie protokołu nr 171/2017 z dnia 12 października 2017 r. 

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

nr 171/2017 z dnia 12 października 2017 r.? Uwag i pytań nie zgłoszono. Starosta zarządził 

głosowanie.  



 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

15. Wolne wnioski. 

Naczelnik Wydziału Tomasz Wosk poinformował członków Zarządu, że 21 października 2017 r. 

o godzinie 17.00 w Bojanowie odbędzie się ognisko na zakończenie I Powiatowego Pleneru Malarskiego. 

W związku z powyższym Starosta serdecznie zaprosił członków zarządu na w/w wydarzenie.  

 

Ad.16. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta Janusz Zarzeczny zamknął 172. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Safin 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

  

 


