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Protokół Nr 1.2022
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
w dniu 20 stycznia 2022 r. godz. 10:30
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.
Na wstępie pan Wojciech Majcher - Przewodniczący Komisji powitał wszystkich członków komisji, jak
również osoby zaproszone, po czym przeszła do realizacji porządku obrad.
Ad.2. 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 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 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. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej za
rok 2021.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie pana
Jacka Dwojaka,
b) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
c) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
d)
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2022 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na
2022 r.,
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2021 rok,
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g)
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026,
b)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c)
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu na 2022 r.,
c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu na
2022 r,
f)
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
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 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 poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy
społecznej za rok 2021.
Pan Przewodniczący odczytał propozycję opracowanego sprawozdania. Podziękował również
wszystkim członkom komisji za obecność podczas posiedzeń i zachowywanie quorum, co umożliwiało
procedowanie punktów obrad po czym zapytała, czy ktoś z radnych zgłasza jakieś wnioski bądź uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji planu
pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej. Przedmiotowy materiał stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ww. sprawozdanie zostało przyjęte 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 6 do niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu:
a) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie
pana Jacka Dwojaka.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie pana Jacka Dwojaka na 2021 rok. Wobec braku
pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest za
jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym 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 przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa"
- edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Annie Szczekockiej - pracownikowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która poinformowała, iż głównym celem programu
jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Pani Anna dodała, iż pomoc odbywa się poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Podkreśliła, iż w związku z pismem
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.01.2022 r. oraz złożonym wnioskiem przez Powiat
Opatowski całkowita wartość zadania w ramach Programu wynosi 675 360,00 zł i w całości
zostanie zrealizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany
w okresie do 31.12.2022 r. Wsparcie w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej
dotyczy pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, świadczone
przez 10 opiekunów na rzecz 70 uczestników Programu tj. dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osób
z orzeczeniem równoważnym.
O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał o zainteresowanie programem
oraz czy kwota finansowania i liczba osób rośnie. Radny zapytał również o kwalifikacje
asystenta opiekuna.
Odpowiedzi udzieliła pani Anna Szczekocka, która poinformowała, iż w tym roku forma
realizacji programu była inna. Podkreśliła, iż program kieruje się do opiekunów osoby
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niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania, natomiast do tej pory była to forma poradnictwa.
Pani Anna Szczekocka dodała, iż kwota finansowania jest wyższa niż w zeszłym roku.
Odnosząc się do wymagań asystenta opiekuna poinformowała, iż dana osoba powinna
posiadać odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie bądź posiadać co najmniej roczne
doświadczenie w opiece nad osobą niepełnosprawną.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym 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 przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Pan Przewodniczący ponownie poprosił o zabranie głosu przez panią Annę
Szczekocką,
która poinformowała, iż jest to już III edycja programu i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. Podkreśliła, iż głównym celem programu jest wprowadzenie usług
asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)
osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do
wymienionych. Dodała, iż w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
03.01.2022 r. oraz złożonym wnioskiem przez Powiat Opatowski całkowita wartość zadania w
ramach Programu wynosi 1 101 681,00 zł i w całości zostanie zrealizowane ze środków
Funduszu Solidarnościowego.
Program będzie realizowany w okresie do 31.12.2022 r. Wsparciem zostanie objętych 140
osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opatowskiego spełniających wymagania
Programu. W celu realizacji Programu zatrudnionych zostanie 14 asystentów osobistych
osoby niepełnosprawnej, każdy asystent pod swoją opieką będzie miał 10 osób
niepełnosprawnych.
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O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który zapytał czy robili rozeznanie ile osób
jest potrzebujących w tym zakresie ora ile osób jest spełniających wymogi formalne a ile %
z tego korzysta.

Odpowiedzi udzieliła pani Anna Szczekocka, która poinformowała, iż liczba osób
niepełnosprawnych jest im znana ale nie potrafi powiedzieć ile osób posiada
niepełnosprawność
stopniu znacznym. Wskazała, iż program jest każdorazowo
rozpropagowany w mediach prasie oraz poprzez informacje w Urzędach Gmin.

Pan Przewodnicząca zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego
projektu uchwały Rady Powiatu.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały pytając,
kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
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.
d)

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
w Opatowie na 2022 r. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie
projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2022 r., który stanowi
załącznik nr 13 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 14 do niniejszego protokołu.
e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 2022 r. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca
poddała pod głosowanie projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
--r
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
na 2022 r., który stanowi załącznik nr 15 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 16 do niniejszego protokołu.
f)

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Arturowi Kargulewiczowi - Kierownikowi Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, który wskazał, iż w sprawozdaniu zostały zawarte szczegółowe
działania, podejmowane przez komisję jak również przez poszczególnych jej członków
w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu opatowskiego.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok, pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok, który stanowi załącznik nr 17 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 18 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
Pan Przewodniczący ponownie udzielił głosu panu Arturowi Kargulewiczowi, który
poinformował, iż kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku trwa 3 lata i dobiega końca
w styczniu br. Poinformował, iż obecni członkowie tj. pan Kazimierz Żółtek oraz pan Wojciech
Majcher wyrazili zgodę na kandydowanie na członków w nowej kadencji. Pan Kierownik
dodał, iż do chwili obecnej nikt nie zgłosił dalszych kandydatur.
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
delegowania radnych Rady Powiatu w Opatowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ww. projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" -4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 2 głosy (K. Żółtek, W. Majcher).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 6. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pan Przewodniczący poprosił, o zabranie głosu przez pani Agnieszce Masternak inspektorowi w Wydziale Finansowym, iż zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu
dochodów budżetu na 2022 rok kwotę 127.297 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na
2022 rok o kwotę 1.081.167 zł, a ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia
przychodów o kwotę 953.870 zł. Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na
rok 2022 i po zmianie wynik budżetu - deficyt wyniesie 10.137.493 zł. Ponadto niniejszy
projekt uchwały zwiększa wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia
w 2022 roku o kwotę 925.996 zł.
Pani inspektor wskazała, iż dochody bieżące w kwocie 106.220.548 zł, tj. zwiększają się
o 11.796 zł, w związku ze:
1) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.949 zł, co dotyczy
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika
Dziennego Domu „Senior - WIGOR" w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
2) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.949 zł, co dotyczy
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika
Dziennego Domu „Senior+" w Stodołach - Koloniach, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
3) zwiększeniem dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.898 zł, co dotyczy
środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika Klubu
„Senior+" w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
w kwocie 132.218 zł.

O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która zapytała zmodernizowano już trasę
turystyczne (tzw. PATIO)
Odpowiedzi udzieliła pani Agnieszka Masternak, która powiedziała, iż nie posiada informacji
na jakim etapie przebiegają prace.

O zabranie głosu poprosił pan Andrzej Gajek, który poinformował, iż termin oddania prac
przewidziany był do końca 2021 r., jednakże 2 dni przed końcem wykonania zlecenia,
wykonawca zgłosił problem wykonawczy. Pan radny wskazał, iż był to problem z dostawami
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towarów oraz z kadra pracowniczą. Wykonawca zobowiązał się, iż do końca miesiąca stycznia
trasa zostanie oddana.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która wskazała, iż jeśli
terminy będą przekraczane znacząco to zaczną naliczać kary.

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 2022- 2026, który stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu

Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca obradom przeszła do omawiania kolejnego
projektu uchwały
b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pani Przewodnicząca obradom odczytała 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 2022 rok stanowiący załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu
uchwały.

c)

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2022 r., który stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wobec ich
braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego projektu
uchwały.

d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu,
finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na 2022 r., który stanowi załącznik nr
24 do niniejszego protokołu. Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu
uchwały.

e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg
i transportu na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa,
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ochrony środowiska, dróg i transportu na 2022 r., który stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.
Wobec braku dalszych pytań, pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego
projektu uchwały.
f)

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Pan Przewodniczący odczytała projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2022 r., który stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Wobec braku pytań, pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.7. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w przedmiotowym punkcie.
Wobec braku pytań pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

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. 11:20).
Protokołowała:
Sylwia Zakrzewska
Przewodniczący
Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej

Wojciech Majcher
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