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Protokół Nr 11.2021
z posiedzenia Komisji oświaty, sport i, zdrowia i pomocy społecznej ip dniu 30 sierpnia
2021 r. godz. 11:00
Członkowie posiedzenia komisji stałych połączyli się zdalnie poprzez system do głosowania.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 5
członków komisji na ogólną liczbę 6 według załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Brak
pana K. Żółtek - nieobecność usprawiedliwiona.
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 porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie sytuacji Szpitala Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie.
5. Zaopiniowanie projektów uchwal Rady Powiatu:
a) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu
w Opatowie Wacława Rodka,
b) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2022 rok”, '
c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu opatowskiego na rok 2022.
6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2021-2026,
b)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
W wyniku braku uwag zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia 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 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” - 5 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 4. Omówienie sytuacji Szpitala Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Ewelinie Wójcik - Prezes Szpitala Świętego Leona
Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie, która na początku wypowiedzi powiedziała, iż w szpitalu
funkcjonuje hospicjum, w którym obecnie mamy 5 osób oraz Dzienny Dom Opieki
Medycznej, w którym na razie nie mamy pacjentów.
Pani Prezes wymieniła podjęte działania oraz plany na przyszłość:
remont pomieszczeń na oddziale położniczym,
- dostosowanie poradni specjalistycznych aby zagospodarować je w jednym
pomieszczeniu, dzięki czemu wygospodarowane wolne sale,
- przeorganizowano funkcjonowanie portierni, gdzie docelowo będzie przeniesiona
rejestracja,
wyposażono okulistykę jednego dnia w sprzęt medyczny,
przeorganizowano rehabilitację,
zmieniono lokalizację punktu pobrań z 1 piętra na parter,
pozyskano sprzęt medyczny dzięki czemu szpital ma dodatkowy sprzęt,
otworzono poradnię endoskopową,
- pozyskano nowych lekarzy do poradni laryngologicznej, których docelowo będzie 4,
gdzie oprócz pracy w poradni będą wykonywać drobne zabiegi laryngologiczne,
zatrudniono radiologa,
- przeniesiono poradnię ginekologiczne - położniczą, dzięki czemu może być ona przy
oddziale,
- od października będzie uruchomiona poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży,
- pozyskano2 neurologów, którzy zaczęli pracować od września,
- uruchomiono nowe procedury na oddziale chirurgii np. usuwanie żylaków czy też
wszczepianie portów naczyniowych,
- w celu akcji szczepień odbyto ok. 20 wyjazdów w ramach objazdowego punktu
szczepień,
trwa analiza zatrudnienia, czas rozliczenia odbywa się w systemie kwartalnym.
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O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która powiedziała, iż słowa pani Prezes
budzą w niej optymizm. Cieszy się z poradni laryngologicznej, gdyż to dobry pomysł i ma
nadzieję, że wszystkie plany zostaną zrealizowane. Radna dodała, iż nie do końca te słowa są
dla niej satysfakcjonujące, gdyż chciałaby również poznać sytuacje finansową szpitala.

Pan Przewodniczący powiedział, iż musimy sobie zdać sprawę, że oświata i zdrowie nigdy
nie będą dochodowe i zawsze będziemy musieli dopłacać ale chcemy znać reorganizację
i plany na przyszłość.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Mateusza Soję - Głównego
Księgowego Szpitala, który przedstawił sytuację finansową spółki przedstawiając koszty,
zobowiązania oraz należności. Pan Mateusz poinformował również o wykonaniach
i nadwykonaniach kontraktów.
Pan Przewodniczący zapytał, czy szpital posiada wystarczający personel.

Pani Prezes wskazała, iż bazują na tej kadrze co mają i na razie nie brakuje personelu.
Pan Przewodniczący zapytał kiedy NFZ zwróci za nadwykonanie, jaki jest sposób ich
rozliczania.

Odpowiedzi udzielił Główny Księgowy, który poinformował, iż są na etapie renegocjacji
umów. NFZ odpisuje, iż jeśli będą mieć pieniądze to będą one rozdzielane pomiędzy szpitale.
O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który powiedział, iż
bardzo ważne są nadwykonania i musimy ich mieć jak najwięcej, bo tylko tak możemy
podwyższyć kontrakt. Dodał, iż musieli na początku zatrudnić kadrę, gdyż przejmując szpital
podpisanych było 80 umów a teraz mamy ich 180, więc szpital jest również daje wiele miejsc
prac. Kontynuując wskazał, iż mamy coraz więcej lekarzy specjalistów, co budzi zadowolenie
i zaufanie wśród pacjentów.

Pan Przewodniczący powiedział, iż powinniśmy promować te wszystkie działania aby
mieszkańcy wiedzieli, iż mogą się u nas leczyć. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie
głosu przez panią Izabelę Frydccką - lekarza ginekologii, która powiedziała, iż pacjentki
coraz chętniej chcą rodzic w naszym szpitalu i są to mieszkanki powiatu opatowskiego,
poinformowała, iż do dnia dzisiejszego przyjęto 706 pacjentów, przeprowadzono 14o operacji
ginekologicznych. 137 zabiegów, 140 porodów oraz 83 histeroskopię operacyjną.
Kontynuując powiedziała, iż liczby pokazują, że odbudowuje się utracone zaufanie do
ginekologii w szpitalu. Wskazane informację stanowią załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu
O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendyk, która poinformowała o braku
możliwości dodzwonienia i umówienia na wizytę oraz problemie kolejek oczekiwania w
poradniach.
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Głos zabrał pan Starosta, który powiedział, iż rozmawiali już nad rozwiązaniem tego
problemu i będą chcieli wdrożyć system umawiania pacjentów na konkretne godziny, co
usprawni prace poradni. Następnie pan Starosta zaprosił panią prezes na posiedzenie obrad
sesji, gdzie również będzie mogła poinformować o kierunkach działania na przyszłość oraz
podjętych już działaniach.
O zabranie głosu poprosił pan Wacław Rodek, który zapytał o trudność dostania się na
rehabilitację. Wskazał, iż mieszkańcy Trałowa muszą jeździć do ościennych powiatów.
Pani Prezes wskazała, iż okres oczekiwania jest długi z uwagi na ogromną liczbę chętnych.
W wyniku braku dalszych pytań pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego
punktu posiedzenia.

Ad.5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu
w Opatowie Wacława Rodka.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały po czym zapytał, czy są jakieś pytania
bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie Wacława Rodka.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu
w Opatowie Wacława Rodka, pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” - 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok”.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały po czym zapytał, czy są jakieś pytania
bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 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 8 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” - 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu opatowskiego na rok 2022.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały po czym zapytał, czy są jakieś pytania
bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opatowskiego
na rok 2022.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu opatowskiego na rok 2022, pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
ww. projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” - 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Omówienie projektów uchwal Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 2026.
Pan Przewodniczący poprosił, o zabranie głosu przez panią Zofię Rusak - Skarbnika
Powiatu, która poinformowała, która poinformowała, iż proponowane zmiany w WPF
wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 54.953 zł
i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 295.363 zł. Ponadto
niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 240.410 zł, których
źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych. Pani Skarbnik podkreśliła, iż powyższe zmiany
wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2021 i po zmianie wynik budżetu deficyt wyniesie 9.429.421 zł. Dodała, iż niniejszy projekt zwiększa wydatki na
przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku o kwotę 198.610
zł.
Pani Skarbnik poinformowała, iż planowane dochody na 2021 rok wynosić będą
117.975.710,87 zł, tj. zwiększają się o 54.953 zł i pochodzą z:
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a) dochody bieżące w kwocie 110.287.114,87 zł, tj. zwiększają się o 54.953 zł,
w związku z:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 12.000 zł,
i dokonuje się go w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego
wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla PINB w Opatowie w związku ze zmianą
przepisów ustawy Prawo budowlane.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 56.000 zl, i jest przeznaczone na wypłatę świadczenia
motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie.
3) zmniejszeniem dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 13.047 zł, i dokonuje się go w związku z wyrównaniem
zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby
przekraczający określoną normę dla wszystkich komend powiatowych PSP
w Kielcach.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.122.343,40 zl.
b) Dochody majątkowe w kwocie 7.688.596 zł - pozostają bez zmian.
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.851.096 zł.
2.
Dotyczy wydatków roku 2021 wykazanych w poz. 2.
Planowane wydatki na 2021 rok wynosić będą 127.405.131,87 zł. tj. zwiększają się
o 295.363 zł.
a) Wydatki bieżące w kwocie 106.861.347.87 zł, tj. zmniejszają się o 20.787 zł,
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 66.770.306,97 zł,
wydatki statutowe w kwocie 29.795.675,50 zł,
dotacje w kwocie 3.174.466 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.165.790 zł,
wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.127.263,40 zł.
b)
Wydatki majątkowe 20.543.784 zl, tj. zwiększają się o 316.150 zl w związku z:
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń w budynku przy ul. Sempolowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię
psychologiczno - pedagogiczną” - plan roku 2021 - 111.714 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji dot. remontu
pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w
Starostwie Powiatowym w Opatowie” o kwotę 86.896 zł, dla którego dokonuje się
również zmiany nazwy, która po korekcie otrzymuje brzmienie „Wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku
Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów
przeciwpożarowych”;
- realizacją zadania „Budowa podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych” w DPS Sobów o wartości 80.000 zl;
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- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wymiana systemu przeciwpożarowego
w budynkach mieszkalnych DPS w Sobowie” o kwotę 4.260 zl;
- realizacją zadania „Zakup pomnika Marii Skłodowskiej - Curie'’ w ramach
upamiętnienia 40-lecia utworzenia ZS w Ożarowie o wartości 25.000 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania
„Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul.
Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych" o wartości 16.800 zł.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4.424.530 zł.
c) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2021 roku wynoszą 827.846 zł
i dotyczą kredytu poręczonego w 2015 roku spółce TOP MEDICUS Sp. z o.o.
w Opatowie (obecnie Szpital Św. Leona Sp. z o.o.) na bieżącą działalność, związaną
m.in. z pokryciem wydatków szpitala w Opatowie w okresie, kiedy zarządcą szpitala
była Spółka.
Prognozowana wysokość ww. wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2022 809.017 zł, 2023 - 790.187 zł, 2024 - 771.377 zł, 2025 - 752.526 zł, 2026 - 733.697
zl, 2027 - 714.867 zł i w roku 2028 - 175.781 zł.
Pani Skarbnik wskazała, iż budżet powiatu na 2021 rok jest budżetem deficytowym.
Deficyt po zmianach wyniesie 9.429.421 zł i zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust.
2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.320.631 zł oraz
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 1.108.790 zł.
Następnie wyjaśniła, iż przychody w roku 2021 wynoszą 9.429.421 zł, tj. zwiększają
się o 240.410 zł w związku z:
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię
psychologiczno - pedagogiczną” - plan roku 2021 - 111.714 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji dot. remontu
pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
w Starostwie Powiatowym w Opatowie” o kwotę 86.896 zł. dla którego dokonuje się
również zmiany nazwy, która po korekcie otrzymuje brzmienie „Wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa układu pomieszczeń budynku
Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów
przeciwpożarowych”;
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Zakup pomnika Marii
Skłodowskiej - Curie” w ramach upamiętnienia 40-lecia utworzenia ZS w Ożarowie
o wartości 25.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji
projektowej w celu realizacji zadania „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego
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budynku użytkowego przy ul. Sempolowskiej 3 o platformę dla osób
niepełnosprawnych" o wartości 16.800 zł.
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2021 roku - w kwocie
11.641.044 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 3.644.135 zł,
- wydatki majątkowe - 7.996.909 zł.
Podsumowując pani Skarbnik wskazała, iż zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale
powodują zmiany w „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu
Opatowskiego w latach 2021 - 2026”, gdzie zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia
wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku o kwotę 198.610 zł w związku z:
- realizacją zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul.
Sempolowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno - pedagogiczną” plan wydatków roku 2021 w kwocie 111.714 zł (plan wydatków roku 2022 - 175.570
zł);
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „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 kwotę
86.896 zł.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 2026, który
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

Wobec braku dalszych pytań, pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego
projektu uchwały

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2021 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania
do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok stanowiący załącznik nr 13
do niniejszego protokołu. Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do
realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.7. Sprawy organizacyjne.
Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w przedmiotowym
punkcie.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamkną posiedzenie
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 12:45).
Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej

Wojciech Majcher
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