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OZK.0002.1.1.2018.ML 

Protokół Nr XXXV/18 z XXXV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 21 stycznia  2018 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie 15:45 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 17 radnych. Nieobecni Radni to: Grażyna Janik, 

Zygmunt Cholewiński, Marek Kopera, Jan Nowak, Marek Tyza, Alfred Rzegocki. Posiedzeniu przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. Posiedzenie protokołowała Marta Lebioda. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku. 

7. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu w 2017 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe  warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli 

z  tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego  8. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła 

w  Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. 

R. Dmowskiego 2a. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 

w  powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 

Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe 

PUP. 
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski za 2017 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki 

o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na 

rzecz Gminy Stalowa Wola. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym, otworzył obrady formułą: „Otwieram XXXV Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych radnych, przedstawicieli starostwa, 

zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów – prasy, radia, telewizji miejskiej oraz 

mieszkańców Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres na podstawie listy 

obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 15 stycznia Zarząd Powiatu zwrócił się 

z wnioskiem o wprowadzenie do porządku  następujących projektów uchwał: 

  w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 

  w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na 

lata 2018-2020. 

  w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 
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  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2018-2033. 

 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, także że w dniu 21 stycznia Zarząd Powiatu zwrócił się 

z wnioskiem o wprowadzenie do porządku projektu uchwały: 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 

listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej 

własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie za wprowadzeniem wyżej wymienionych 

projektów uchwał głosowało:  

  w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy - projekty pozakonkursowe PUP. 17 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. 

  w sprawie zmian przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020. 17 radnych, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było. 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 17 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się  nie było. 

   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2018-2033. 17 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 

29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej 

własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 17 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 Porządek został przyjęty. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół zostały radnym przekazany na skrzynki e-mail. 

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem 
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protokołu Nr XXXIV/17 głosowało za 17  radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Starosta Janusz Zarzeczny przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą inwestycji 

zrealizowanych w 2017 roku przez Powiat Stalowowolski.   

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że sprawozdanie zostało radnym przesłane 

na skrzynki e-mail. Zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania? Radny Robert Fila zapytał 

odnośnie przyjętego planu naprawczego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli na jakim etapie jest wykonanie tego planu, czy Pan Starosta monitoruje wykonanie 

planu naprawczego? Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że cały czas Zarząd Powiatu jest 

w  kontakcie z dyrekcją Szpitala, spotykamy się,  omawiamy realizację tego planu, ale na efekty 

trzeba zaczekać przynajmniej do I półrocza. Po tym czasie Dyrektor Edward Surmacz przedstawi 

Radzie Powiatu efekty wdrażania tego planu. Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie  było omawiane podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku w 2017 r. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie  było omawiane podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 

roku. 

 

Ad.7      Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu w 2017 roku. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania  były omawiane podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu 

w 2017 roku. 

 

Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe  warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 



 5 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Radny Robert Fila zapytał, jak długo 

będzie trwał stan „tymczasowości” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli? 

Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że sytuacja jest bardzo trudna, z tego co wiadomo został 

skierowany akt oskarżenia przeciwko Dyrektorowi  do Sądu, nadal sprawa jest nie wyjaśniona i nie 

wiadomo jak długo ten stan będzie trwał. Pan Tomasz Sekulski  pełni funkcję p.o dyrektora w ZSP 

Nr 2, będziemy przedłużać mu umowę do czasu wyjaśnienia sprawy. W obecnej sytuacji nie ma 

innego rozwiązania, co by Zarząd Powiatu nie zrobił to będzie szeroko komentowane  i oceniane. 

Staramy się współpracować z nowym dyrektorem, sprawa jest unormowana pod względem 

prawnym i organizacyjnym. Radny Dariusz Bańka zaznaczył, że jako pracownik może powiedzieć, 

że szkoła ma bardzo dobre wyniki maturalne, dobry nabór  i cała społeczność szkolna wykonuje 

swoje zadania bez żadnych problemów pomimo całej sytuacji i nagonki medialnej. Na tym dyskusję 

zakończono. Przewodniczący  zarządził głosowanie. 

Głosów za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe  warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

została podjęta. 

 

Ad. 9  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej 

Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. 

Dmowskiego 8. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z 

tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 

8 została podjęta. 

 

Ad. 10  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa 

Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli 

przy ul. R. Dmowskiego 2a. 
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  . Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła 

w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy 

ul. R. Dmowskiego 2a została podjęta. 

 

Ad.11  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek 

Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził 

głosowanie. 

Głosów za –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie stalowowolskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek 

Pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe PUP została podjęta. 

 

Ad.12  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Przewodniczący zarządził 

głosowanie. 

Głosów za –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stalowowolskim na lata 2018-2020 została 

podjęta.  

 

Ad.13 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził 

głosowanie. 

Głosów za –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Uchwała Nr XXXV/255/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok została podjęta. 

 

Ad.14  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził 

głosowanie. 

Głosów za –17 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXV/256/2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018-2033  została podjęta. 

 

Ad.15 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski za 2017 rok. 

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Pytań i uwag nie zgłoszono.  

 Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za 2017 rok. 

 

Ad.16  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako 

działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola. 

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za – 17, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako 

działki o nr ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu 

Stalowowolskiego, na rzecz Gminy Stalowa Wola została podjęta. 

 

Ad.17  Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania.  

 Radny Dariusz Bańka przedstawił pismo w sprawie przedłużenia ścieżki rowerowej na drodze 

wojewódzkiej Nr 871 Jamnica – Stalowa Wola. Starosta Janusz Zarzeczny powiedział, że 

Nadleśnictwo jest zainteresowane budową przedmiotowego odcinka ścieżki rowerowej oraz 

powiadomił o spotkaniu w WFOŚiWG  w Rzeszowie w celu   pozyskania środków ze źródeł 

zewnętrznych na ten cel. Starosta dodał, że Zarząd Powiatu zajął się już tą sprawą ale na efekty 
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trzeba zaczekać, może do następnej Sesji Rady Powiatu będzie wiadomo coś więcej. Radny Robert 

Fila zabierając głos powiedział, że w tej sprawie były już prowadzone rozmowy przez poprzedni 

Zarząd Powiatu, ale kadencja się skończyła i cieszy się z tego, że ten temat powrócił, ponieważ jest 

to bardzo ważne z punktu widzenia rowerzystów korzystających z tej ścieżki rowerowej. 

 

Ad. 18 Wolne wnioski i informacje.  

 Nie zgłoszono. 

Ad. 19     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


