OR-II. 0012.2.8.2022

Protokół Nr 8.2022
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
w dniu 27 czerwca 2022 r. godz. 9:30
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 Przewodniczący 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 pani Wiceprzewodniczący poinformował o 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. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2021 wraz z informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
6. Omówienie „Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2021."
7. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu Powiatu.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021
rok,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r.,
c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2021 r„
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d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg,
wniosków i petycji,
e) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski,
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych,
g) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w
Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
9. 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 wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Malice Kościelne,
d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia
biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie pkt 10
i 11 oraz przenumerowania kolejnych punktów w brzmieniu:
10 „Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie
Starosty Opatowskiego.
11 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji.

Wobec braku uwag pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wnioskiem formalnym.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek formalny w sprawie
rozszerzenia porządku obrad.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (W. Majcher).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawił proponowany rozszerzony porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2021 wraz z informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
6. Omówienie „Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2021."
7. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu Powiatu.
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8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a)
w sprawie w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021 rok
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r.,
c) w sprawie absolutorium dla Zarzqdu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2021 r.,
d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg,
wniosków i petycji,
e) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski,
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych,
g) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w
Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
9. 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 wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Mulice Kościelne,
d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia
biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie.
10. Zapoznanie się z opiniq Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie Starosty
Opatowskiego.
11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji.
12.Sprawy organizacyjne.
13.Zamknięcie posiedzenia.
\N 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 poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która odczytała opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie
za 2021 rok.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2021 rok.
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Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wobec braku głosów przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2021 wraz
z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do sprawozdania finansowego powiatu
opatowskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiotowy materiał stanowi kolejno załączniki nr 7, 8, 9,10 i 11 do niniejszego protokołu.
Wobec braku głosów przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 6. Omówienie „Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2021.",
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Pawłowi Sadrakowi - Sekretarzowi Powiatu, który przedstawił
najważniejsze informacje dot. raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok 2021.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do Raportu o stanie Powiatu Opatowskiego za rok
2021.

Wobec braku głosów przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 7. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu.
Pan Przewodniczący odczytał projekt opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Następnie zapytała czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu opinii. Wobec braku
pytań, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. opinię uchwały pytając, kto jest za jej
pozytywnym przyjęciem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie przyjęli opinie w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (B. Kasińska).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a)
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021 rok, następnie zapytał, czy ktoś ma jakieś
pytania bądź uwagi.
Wobec braku pytań, pani Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały
pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
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Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opatowie wotum zaufania za 2021 rok, który
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (B. Kasińska).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2021 r.
Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady
Powiatu.
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 16 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (B. Kasińska).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za
2021 r.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
w Opatowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania
bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
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 18 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (B. Kasińska).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 18a do niniejszego protokołu.
d) o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg,
wniosków i petycji.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania oraz
ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. Następnie zapytał, czy są
jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
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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 19 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za" - 6 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (B. Kasińska).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

e) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Opatowski.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Małgorzacie Jalowskiej - Wicestaroście, która
poinformowała, iż wprowadzone nowe „widełki", których wartości pozwolą zwiększyć
wynagrodzenia funkcyjne dla nauczycieli.

O zabranie głosu poprosił pan Kazimierz Żółtek, który nawiązał do rozporządzenia
ministerstwa dot. wynagrodzenia dot. nauczycieli rozpoczynających pracę, pytając czy
zostało to już uwzględnione.
Odpowiedzi udzieliła pani Wicestarosta, która wyjaśniła, iż są to tylko wartości określające
wysokość miesięczną dodatku. Wskazała, iż jeśli te środki od 1 września będą zwiększone, to
zostaną ode rozdysponowane.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania
bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
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 21 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 22 do niniejszego protokołu.

f)

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Patrycja Płuciennik - pracownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, która wskazała, iż zgodnie z uchwałą Nr LXI1.43.2022
z dnia 20 czerwca 2022 r. ustalono kwotę w wysokości 2 600,00 zł brutto miesięcznie.
W związku z dalszym wzrostem cen wynikającym z wzrastającej inflacji zasadnym jest
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podwyższenie wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej do kwoty odpowiadającej
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę tj.: 3 010,00 zł brutto miesięcznie.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Następnie
zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.

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 24 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 24 do niniejszego protokołu.
g) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR"
w Opatowie oraz w Dziennym Domu „Senior +" w Stodołach - Koloniach.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Następnie
zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
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 25 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 26 do niniejszego protokołu.

Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 9. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026, który stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi
do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.

Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszła do omawiania kolejnego projektu uchwały.
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b)

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, który stanowi załącznik nr 28 do niniejszego
protokołu. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu
uchwały Rady Powiatu.
Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu uchwały.

c) w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Malice Kościelne.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Malice Kościelne, który stanowi
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego projektu uchwały.

Ad. 10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie
Starosty Opatowskiego.
Pan Przewodniczący odczytał opinię, po czym zapytał, czy są jakieś pytania do przedłożonego opinią
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie Starosty Opatowskiego, który
stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Wobec ich braku Pani Przewodnicząca przeszła realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.11. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia
odwołania Starosty Opatowskiego VI kadencji. Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca
poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym negatywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały,
który stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 6 członków komisji na ogólną liczbę 8.
„Za" - 2 głosy, „przeciw"- 2 głosów (M. Jalowska, A. Rozszczypała), „wstrzymało się"- 2
głosy(B. Kasińska, W. Majcher).
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego prowadzącego obrady,
wobec czego pan Przewodniczący zdecydował o negatywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.12. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w przedmiotowym punkcie.
Wobec braku pytań pan Przewodniczący przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamkną posiedzenie Komisji
oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 10:47).

Protokołowały:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczgcy
Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej

Wojciech Majcher
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