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Protokół Nr 16.2021
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej w dniu 28 grudnia 2021 r.
godz. 9:00
Członkowie posiedzenia komisji stałych połączyli się zdalnie poprzez system do głosowania.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 6 członków komisji
na ogólną liczbę 6 według załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział
wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji pan Wojciech Majcher.
Na wstępie pan Przewodniczący powitał wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone,
po czym przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 13 grudnia 2021 r.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z posiedzenia z dnia 13 grudnia 2021 r. został
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego
treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji został
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego
treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.4. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 13 grudnia 2021 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
a)
opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2022 r.
b) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej
Powiatu Opatowskiego na 2022 r.
c) opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 2026.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022
-2026,
b)
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026,
7. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok,
b) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
8. Opinia komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na rok 2022.
9. Składanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2022.
10. Sprawy organizacyjne.
11.Zamknięcie posiedzenia.

W wyniku braku uwag zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący poinformowało przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.5. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:
a) opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2022 r.
b) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej
Powiatu Opatowskiego na 2022 r.
c) opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026.

Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, iż VI
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kiecach uchwałami:
- Nr 174/2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2022 r.,
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- Nr 175/2021 w sprawie możliwości sfinansowanie deficytu budżetu planowanego w projekcie
uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2022 r.,
- Nr 176/2021 w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022 - 2026
Pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd Powiatu projekty uchwał w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2026 oraz uchwalenia budżetu na 2022 r. stwierdził
możliwość sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 8.271.486,00 zł w projekcie uchwały
budżetowej.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji stanowiącej załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu. Wobec braku uwag przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata
2022-2026.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Agnieszkę Masternak - inspektora
Wydziału Finansowego, która poinformowała, o konieczności wprowadzenia autopoprawek
do projektu przedłożonego pierwotnie przez Zarząd Powiatu w Opatowie. Pani Inspektor
wyliczyła proponowane zmiany:
1. Wprowadzeniu zadania bieżącego pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu
Opatowskiego" o wartości 59.040 zł.
2.
Zwiększeniu wartości zadań majątkowych tj.:
1) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa" o kwotę
83.486 zł - wartość zadania po zmianach 233.486 zł;
2) „Budowa przejść dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą
gminną" o kwotę 241.913 zł - wartość zadania po zmianach 561.913 zł;
3) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów i Słowackiego
w m. Opatów" o kwotę 91.282 zł - wartość zadania po zmianach 441.282 zł;
4) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi" o kwotę 82.521 zł - wartość
zadania po zmianach 312.521 zł;
5) „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej" o kwotę 113.166 zł wartość zadania po zmianach 17.565.857 zł;
6) „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3
z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno - pedagogiczną" o kwotę 120.018 zł - wartość
zadania po zmianach 349.419 zł.
3.
Wprowadzeniu zadań majątkowych tj.:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku
wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie” o wartości 33.948 zł;
2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa układu pomieszczeń
budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów
przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji dot. remontu pomieszczenia
z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym
w Opatowie) o wartości 111.315 zł;
3) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na Parterze Budynku C położnego przy
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ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o wartości
27.060 zł;
4) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo
wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego ( 2020-2022) o wartości 20.418 zł;
5) Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie -Etap II
1.185.329 zł.
4.
Wycofaniu zadań majątkowych tj.:
1)
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0686T w m. Ciszyca Górna na kwotę 150.000 zł;
2) Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0686T i 0763T w m. Ciszyca Górna na
kwotę 320.000 zł;
3) Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0711T w m. Jastrzębska
Wola na kwotę 230.000 zł;
4)
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0776T w m. Ujazd na kwotę 200.000 zł;
5) Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0720T w m. Grocholice
przy skrzyżowaniu z drogą gminną na kwotę 230.000 zł;
6)
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0716T w m. Baćkowice na kwotę 80.000 zł;
7) Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0720 i 0725T w m. Włostów na
kwotę 120.000 zł;
8) Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0730T i 0713T w m. Malice na kwotę
120.000 zł;
9) Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0711T z drogami gminnymi w m.
Modliborzyce na kwotę 200.000 zł;
10) Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0720T i 0722T w m. Mydłów na
kwotę 200.000 zł;
11)
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice na kwotę 150.000 zł;
12)
Budowa II przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice na kwotę 220.000 zł;
13) Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0716T i 0718T w m. Baćkowice na kwotę
320.000 zł;
14) Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0703T w m. Sadowię (chodnik od skrzyżowania
z dr. gminną, przejście przy NFZ, chodnik w stronę szkoły) na kwotę 260.000 zł;
15) Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0703T w m. Sadowię (przejście dla pieszych przy
szkole, chodnik) na kwotę 150.000 zł.
5.
Pozostałe zmiany:
1) W związku z koniecznością podpisania umowy z radcą prawnym nie prowadzącym
działalności gospodarczej, jak zakładał projekt budżetu na 2022 r., przeniesienie wydatków
związanych z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 30.030 zł do grupy wydatków
wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2)
Zwiększenie wydatków w kwocie 93.600 zł na zabezpieczenie obsługi bankowej.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026.
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Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na
lata 2022-2026.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 2026,
pytając kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
b)

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu,
która poinformowała, iż planowane dochody budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok
wynoszą - 115.761.260 zł, z tego:
dochody bieżące - 106.208.752 zł,
dochody majątkowe - 9.552.508 zł
w tym:
Dochody własne - 30.432.133 zł;
Subwencja ogólna z budżetu państwa - 52.353.328 zł.
Pani Skarbnik wskazała, iż planowane wydatki na rok 2022 wynosić będą - 124.994.883 zł
w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 70.306.391 zł;
Wydatki majątkowe 22.573.556 zł.
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1
pkt 2 i 3 -802.410 zł
Dotacje - 3.365.500 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3-134.918 zł.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 809.017 zł.
Podsumowując pani Skarbnik poinformowała, iż deficyt budżetu powiatu wynosi 9.183.623 zł
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 6.752.127 zł;
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.431.496 zł.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
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Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, pytając, kto jest za jego
pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Katarzynie Ambryszewskiej - Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż kreowanie
lokalnej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnością stanowi ważne i obligatoryjne zadanie
władz samorządowych. Dotychczasowe kierunki działań Powiatu Opatowskiego na rzecz osób
z niepełnosprawnością wskazane były w Programie Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Opatowskim na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą Nr
XL.8.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014 r. Pani Kierownik wskazała, iż do
zadań powiatu należy:
1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie:
a)
rehabilitacji społecznej,
b)
rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c)
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Kontynuując pani Kierownik omówiła pojęcia zawarte w programie tj. niepełnosprawność,
osoba niepełnosprawna, osoba niepełnosprawna bezrobotna lub niepełnosprawna
poszukująca pracy. Wskazała również różne rodzaje stopni niepełnosprawności.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały. Wobec braku pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 - 2026, pytając, kto jest
za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad. 7. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Agnieszce Masternak - Inspektorowi Wydziału
Finansowego, która poinformowała, iż w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie
powiatu na 2021 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 648.321 zł i zwiększenie
wydatków budżetowych o kwotę 648.321 zł. Dodała, iż zwiększenie dochodów w dziale 758
Różne rozliczenia o kwotę 648.321 zł wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 09.11.2021 r.
i dotyczy środków subwencji ogólnej na 2021 r. Podsumowując pani inspektor wskazała, iż
w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach: Starostwie Powiatowym w Opatowie - 85295 oraz dokonuje się zmian w budżecie powiatu
na 2021 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie - rozdział 71015;
Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 80115, 80116 i 80120.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2021 rok, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu
uchwały.

b) o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Renacie Dobrowolskiej - Kierownikowi Powiatowego
Zakładu Transportu w Opatowie, która poinformowała, o planowanym uruchomieniu 3 tras:
70) Ożarów - Cedzyna przez Opatów. Górno;
71)
Tarłów - Ostrowiec Świętokrzyski przez Brzozową;
72)
Opatów - Opatów przez Małoszyce, Przeuszyn, Adamów.
Pani Kierownik dodała, iż konieczność utworzenia zaplanowanych tras wynika
z zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców Powiatu Opatowskiego oraz dyrektorów
Szkół z Powiatu Opatowskiego, którzy ubiegają się o umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół
z miejscowości objętych przedmiotowymi trasami.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych
publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski, który
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.

Ad.8. Opinia komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej o projekcie budżetu na rok 2022.
Pan Przewodniczący odczytał projekt opinii komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
o projekcie budżetu na rok 2022, po czym zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi.
Wobec braku pytań poddał pod głosowanie ww. opinię o projekcie budżetu na rok 2022.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Składanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2022.
Pan Przewodniczący poprosił członków komisji o zgłaszanie propozycji do planu pracy realizowanego
w 2022 r., po czym przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.10. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w przedmiotowym punkcie.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamkną posiedzenie Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 9:47).

Protokołowała:
SylwiaZakrzewska
Przewodniczqcy Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej
Wojciecn^Maj^her
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