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Protokół Nr 51/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 23 października 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. Karol Matuszak, który na wstępie powitał wszystkich członków  

Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne 

decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, 

który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

2. Choroby odzwierzęce. 

3. Plan działania zmieniający zarządzanie oraz podjęte decyzje oszczędnościowe w "Szpitalu 

Powiatowym w Jarocinie" Sp. z o.o na lata 2017 - 2021. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt. 1 Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - były przekazane sprawozdania. Poproszę 

Panie Pielęgniarki o krótkie streszczenie informacji.  

 

P. Mariola Królak, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSO w Jarocinie - 

przedstawiła informację o opiece medycznej w I Liceum Ogólnokształcącym  

w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. Aleksandra Pera, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSP-B w Tarcach - 

przedstawiła informację o opiece medycznej w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. Anita Stachowiak, Grupowa Praktyka Pielęgniarska w ZSS w Jarocinie – przedstawiła 

informację o opiece medycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie. Informacja stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - dziękuję bardzo. Nie ma Pani z ZSP nr 2 

oraz z ZSP Nr 1 w Jarocinie, ale sprawozdanie zostało dostarczone. Informacja stanowi 

załącznik nr 6 i 7 do protokołu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 
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Radna B. Włodarczyk – zarówno w Liceum jak i w Tarcach oraz w pozostałych jednostkach 

jest bardzo dużo wad postawy i wady wzroku. Młodzież bardzo często, kiedy pracowałam czy 

na lekcjach wf te osoby, które mają wady postawy czy ćwiczą czy siedzą na ławeczkach?  

Co robimy z tą wadą wzroku? Jest to zatrważające. Na rynku medycznym dostęp do okulisty 

jest bardzo trudny, co Panie polecacie, żeby robić.  

 

P. Aleksandra Pera, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSP-B w Tarcach –  

w Tarcach to wygląda w ten sposób, że te osoby co maja wadę postawy ćwiczą, Nauczyciele 

są poinformowani o typie wady. Ćwiczenia ogólnorozwojowe by ta postawa była lepsza. 

Dyrektor zalecił juz lata temu.  

 

P. Mariola Królak, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSO w Jarocinie -  

W Liceum jest podobnie. Jeśli chodzi o wady wzroku coraz więcej młodzieży przychodzi. 

Dostęp do okulisty jest trudny. Do specjalisty jest czas oczekiwania do specjalisty bardzo 

długi.  

 

P. Aleksandra Pera, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSP-B w Tarcach – droga 

się wydłużyła, bo nasze skierowania nie są honorowane. Najpierw muszą iść do lekarza 

rodzinnego, który kieruje do okulisty.  

 

Radna B. Włodarczyk – lekarzy rodzinnych obciążono nie tylko tym.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – to, o czym Panie nas informują to są 

choroby 21 wieku, jak chodzi o wady postawy i wzrok. Co do wad postawy to przyczyna, że 

coraz więcej siedzimy. Wady wzroku jednak żadne poradnie nie są wstanie zahamować  

tej fali. Miałbym wniosek może za pośrednictwem komisji zdrowia, by podjąć wniosek  

o program informacyjny dla rodziców. Zaczyna się już w młodym wieku, kiedy dziecko 

dostaje telefon i tablet i niszczą sobie wzrok. Jako akcja informacyjna, żeby szeroko 

informować wszystkich o zagrażającym niebezpieczeństwie naszych dzieci. W szkole to jest 

za późno. Nie dzisiaj, ale w ogóle taki wniosek do wszystkich mieszkańców.  

 

Radny M. Stolecki – może, żeby taką informację zamieścić w naszym Informatorze 

Powiatowym, który zaczęliśmy wydawać. Taka informacja do rodziców mogłaby być 

zamieszczona w tym Informatorze.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - na jaką pomoc chciałyby Panie liczyć ze 

strony powiatu?  

 

P. Aleksandra Pera, Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w ZSP-B w Tarcach – 

złożyłyśmy wnioski o sprzęt do projektu ministerialnego. Mamy nadzieję, że to spłynie.  

My złożyłyśmy do powiatu, a powiat dalej.  

 

P. T. Grobelny, Starosta - to Ministerstwo taki program prowadzi gabinetów szkolnych.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Powiat jako pośrednik. 

 

Radny R. Jacek- wady wzroku to choroba cywilizacyjna, komputeryzacja spowodowała to, 

że rodzice nie zawsze interesują sie tym, jak długo dziecko spędza czas przed monitorem.  

Nie zachowanie odpowiedniej odległości jest problemem. Chciałbym dodać, że analizując 

sprawozdania stwierdzam, że wszędzie jest wykazana współpraca pielęgniarek z dyrekcją  
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i gronem pedagogicznym. Reakcja jest właściwa. Pielęgniarki również przekazują swoje 

sugestie do planu pracy. Wiele jest wad, 15 rodzajów to bardzo dużo. Najważniejsze, że  

z roku na rok niektóre wady się zmniejszają, ale na to miejsce wchodzą następne.  

 

P. T. Grobelny, Starosta - zdarzyło się, że w jednej ze szkół podstawowych dwoje dzieci 

zostało bez jakiejkolwiek opieki. Rodzice się nie opiekowali nimi, babcia się opiekowała, 

która nagle zachorowała. Nie mamy na terenie powiatu jarocińskiego pogotowia 

opiekuńczego. Przedstawiła mi to Pani Pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 5.  

Ustaliłem, że od dziś lub od jutra będzie numer alarmowy do koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Proszę o zanotowanie: 724 555 028. To jest całodobowy nr kontaktowy.  

Trzy osoby będą się tym zajmowały. Pan Waldemar Baraniak, Malwina Olejnik i Martyna 

Szczotka. Gdyby nagle ktoś na terenie powiatu został bez jakiejkolwiek opieki to w domu 

Dziecka w Górze będzie pokój wydzielony i tak to zostanie rozwiązane.  

 

 

Ad.pkt.2 Choroby odzwierzęce. 

P. B. Oleśków, Powiatowy Inspektor Sanitarny – przedstawiła sprawozdanie dotyczące 

chorób odzwierzęcych. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – nie ma nikogo z weterynarii, ale informacja 

została przekazana. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta - jasno przedstawione nie ma wielkich zagrożeń.  

 

 

Ad.pkt.3. Plan działania zmieniający zarządzanie oraz podjęte decyzje oszczędnościowe  

w "Szpitalu Powiatowym w Jarocinie" Sp. z o.o na lata 2017 - 2021. 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Zarząd Powiatu 

przygotował plan naprawczy program i plan zmiany zarządzania Spółką „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie”. Jest to dokument przygotowany przez Zarząd, przez moją osobą, nie był zlecany 

żadnej firmie zewnętrznej. Jest to plan mojego autorstwa, dokument dynamiczny, bo jak 

Państwo wiecie przepisy się zmieniają. Od 1 października jesteśmy przez NFZ i ustawodawcę 

Ministerstwo Zdrowia finansowani ryczałtowo. W związku z tym, że ten program jest  

na płycie to dostarczyliśmy go do Rady jest również w formie papierowej. Biuro rady jutro 

lub pojutrze upora się z tym. Pokrótce opowiem. Prezentacja odbędzie się na sesji.  

Dzisiaj dałem najaktualniejszy wynik finansowy za 9 miesięcy. Robimy to zawsze  

na 20 następnego miesiąca. To jest dokument bardzo aktualny. O wyniku zadecyduje kwota 

jaką otrzymamy z NFZ za nadwykonania, bo mamy ich już za 1,8 mln zł.  Jeżeli otrzymamy 

taką kwotę podobną jak w ubiegłym roku, czyli w granicach 45% to będzie ok. 900 tys. zł  

i wynik się zmienia. Wszystkie koszty i zdarzenia, które doprowadziły Spółkę do stanu  

w jakim jest to jest suma 2,5 mln zł musieliśmy wydać na różnego rodzaju zdarzenia, które 

nie były ujęte przez poprzedni Zarząd w planie. Mamy ryczałt na IV kwartał tego roku.  

Jest niższy o 500 tys. zł niż finansowanie w ubiegłym roku. Jest to spowodowane tym, że 

ryczałt jest oparty na kontraktach z 2015 roku. Prowadzę negocjacje z Panią Dyrektor i z tego, 

co widzę Pani Dyrektor w znacznym stopniu rozumie sytuację naszej Spółki. Dwa tygodnie 

temu otrzymaliśmy dodatkowo na ortopedię możliwość wykonania 57 endoprotez.  

To jest 90% zwiększenia kontraktu. To poprawi wynik finansowy. Dzisiaj zostało  

to wyliczone, jest to 138 tys. zł. Różnica nie będzie 560 tys. zł, a będzie 410 tys. zł  

w porównaniu z 2016 rokiem. Wypowiedziałem umowy wszystkim spółkom zewnętrznym, 
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które miały z nami podpisane umowy. Została tylko jedna spółka obsługująca pralnie.  

Są tak zawiłe sytuacje prawne. Ostatnio jak byłem na konferencji to Pan Profesor 

kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego powiedział, że odszkodowania, jakie pacjenci 

żądają od szpitala to jest kryminalizacja. Tak się wypowiedział. Jesteśmy na poziomie Stanów 

Zjednoczonych lat 90-tych, które też w ten sposób traciły ogromne odszkodowania.  

Ja wytłumaczę, co robić, żeby było inaczej. Jestem po wszelkiego rodzaju kontrolach, była 

kontrola ISO, która kontroluje, w jaki sposób jest szpital zarządzany. Mamy bardzo 

przychylne opinie. Następna kontrola była na nasze żądanie, jeżeli chodzi o akredytację,  

o którą szpital walczył od kilku lat. Nie ma winy Zarządu, tylko konkretnego pracownika, 

który został przez moją osobę zwolniony, szefowa pielęgniarek przeciągała to, długo  

to trwało. Zarządu i Prezesa szczegółowo nie informowała i to się ciągnęło. Zrobimy to.  

W 80% do tej akredytacji jesteśmy przygotowani. Myślę, że w I kwartale przyszłego roku ją 

otrzymamy. Posiadanie tej akredytacji powoduje o 2% zwiększenie ryczałtu.  

Przychody zwiększyłem o prawie 1,7 mln zł, są to zagadnienia związane z ortopedią  

i przeprowadzanymi operacjami, diabetologią. To są pieniądze dzięki Państwu. 

Wypowiedziałem 150 umów firmom farmaceutycznym, co daje oszczędności ponad 600 tys. 

zł. Wszyscy operatorzy, którzy dostarczają gaz, prąd również mieli umowy wypowiedziane  

i te umowy są korzystniejsze. Przyniosą 300 tys. zł oszczędności w przyszłym roku.  

Zmieniliśmy również wyżywienie, bo były głosy, że catering jest nieszczególny,  

Wygrała firma z Jaraczewa, firma ta ma swoją restaurację i piekarnię. Coś za coś było  

na pacjenta 14 zł a jest 15,20, ale żywienie będzie lepsze. Jestem przygotowany na sesję  

i wszystko powiem. Jeżeli będą pytania to proszę.  

 

Radny M.  Walczak - to na sesji  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – mamy tylu rezydentów w szpitalu.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – mamy 3 osoby, ale 

możemy mieć więcej. Mamy na kilku oddziałach miejsca jeszcze. Mamy samodzielnego 

pracownika naukowego, jakim jest Pan profesor Piątek, 4 czy 6 doktoratów.  

Rezydenci nie wnoszą uwag, co do wynagrodzenia.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –my płacimy jako szpital im? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – Dostajemy pieniądze  

z Urzędu Wojewódzkiego, ale my to inaczej mamy przekształcone, bo to by było za mało.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czyli warto mieć rezydentów, bo nie 

ponosimy kosztów. 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – opłacą się rezydenci, 

jeżeli nie mamy obsługi lekarskiej, a my ją mamy. Każdy rezydent dubluje w naszym 

przypadku lekarzy.  

 

Radny M.  Walczak -  czy to prawda, że znowu ponowiony jest pozew dotyczący porodu, co 

wygrali sprawę, czy chcą dalszych odszkodowań? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – to nie jest koniec 

sprawy, bo pojawiło się, że ta rodzina chce od nas rentę jest to na etapie procesowania 

Pojawiła się opinia biegłego lekarza, który potwierdza słuszność operacji. I być może innych 
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opłat nie będzie. Inna osoba też skarżyła nas przed kilku lat i sąd odrzucił. Ta lawina została 

zahamowana.  

 

Radna B. Włodarczyk – na sesji poproszę o informację ilu specjalistów, ilu rezydentów? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – w opracowaniu cała 

kadra jest wymieniona. Mamy jednego rezydenta Panią to wynagrodzenie 3170 zł brutto. 

Rezydentura jest na oddziale chirurgii, na pediatrii i ortopedii. Jeżeli chodzi o wykształcenie 

lekarzy to jesteśmy czołówką Polski. Poprzedni Zarząd dobrze płacił tym lekarzom i jest plus 

taki, że tych lekarzy mamy. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – faktem jest, że rezydentów w Jarocinie jest 

tylko trzech, ale średnia wieku ginekologów to jest 60 lat. Pokazuje nam to, w jakim kierunku 

powinniśmy iść ze strony Ministerstwa Zdrowia musi wejść rozwiązanie systemowe, żeby tej 

młodej krwi przybywało szybciej i więcej.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – młodej krwi napływa, ale problemem  

są wyjazdy. Uczą się 6 lat na bardzo drogich studiach. Powinno być powiedziane chcecie  

to jedzcie, ale oddajcie pieniądze za studia. 500 tys. zł najtańsze studia medyczne.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – bez radykalnych rozstrzygnięć, które 

spowodują, że te osoby będą szybciej uzyskiwały I stopień specjalizacji. Po drugie nie będą 

obciążeniem dla szpitali, bo w trakcie rezydentury są kierowani do kliniki mają płacone  

od Wojewody ze szpitala.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – czy Francja czy Norwegia. Takie są niestety 

realia. Nie sztuka się wyuczyć i wyjechać. Być może gdyby była większa konkurencja  

to starsi też by zeszli z tonu.  

 

Radna B. Włodarczyk – kiedy się uczyłam na studiach to brałam stypendium przez 4 lata. 

Musiałam odpracować w danym województwie. A skoro brałam z koszalińskiego to miałam 

pracować w koszalińskim. 5 lat pracowałam w Chodzieży. Był to obowiązek.  

Dziś przed wyjściem na komisję słyszałam propozycję, że owszem istnieje nić, żeby 

podwyższyć pensję rezydentom, ale zobligować do odpracowania tego okresu.  

To się tak mówi, ale młodzież w tej chwili do 6 lat specjalizację robią. W szkolnictwie mamy 

odpis na kształcenie, jest odpis z funduszu i młodych nauczycieli się kieruje na szkolenia. 

Rezydenci twierdzą, że za kursy muszą płacić sami. Polityka odgórnie musi się zmienić, bo 

jeżeli my zostaniemy dalej na tym samy zdaniu o którym się dotychczas mówi 4,5 % odpisu 

na rzecz zdrowia to za 4, 10 lat to będzie tragedia. Pan Prezes wie najlepiej, jakich wiekowo 

mamy lekarzy. To są emeryci. Pracują, bo nie ma następców. Młodzi już są na zachodzie. 

Mają inne warunki. Język im nie przeszkadza, bo w tej chwili każdy ma możliwość 

kształcenia w języku angielskim, czy francuskim, niemieckim. Ilu naszych, moich 

absolwentów pracuje jako w lekarze w Niemczech. Prawdopodobnie ich jest dużo.  

Odgórnie musimy myśleć o tym, żeby służba zdrowia była traktowana jako Ministerstwo 

Wojny. Jestem zbulwersowana, kiedy na ekranie pojawił się nasz Pan Prezydent Duda  

i z radością poinformował społeczeństwo i pogratulował Panu Ministrowi, że podpisał 

uchwałę promującą dodatki do Funduszu Wojny na 2, 5%, żebyśmy nie mieli problemów  

z sojusznikami z NATO. A kto nam pomoże jak za 10 lat nasze społeczeństwo będzie  

w zapaści z powodu braku lekarzy i z powodu nie leczenia, bo do tego dojdzie.  

Każdy z nas jest coraz starszy, a opieka lekarska kosztuje.  



6 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – to jest też rozwiązanie systemowe, 

wszystkie szpitale od 1 października zostały obciążone, trzeba było wydzielić opiekę 

niedzielną i święta. Przecież to jest robota lekarzy rodzinnych. Co to za lekarz rodzinny jak on 

robi od poniedziałku do piątku.  Jakby tutaj była sprawa rozwiązana w postaci dyżurów.  

 

Radny R. Jacek - zdążyłem przyjechać na posiedzenie z kliniki z Poznania.  

Wyjechałem z domu z żoną o 5 rano. Dojechaliśmy o 8 rano miała 37 numerek, przyjęto 40, a 

90 było do planowego przyjęcia. Tak się dzieje.   

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – odpis z PKD 6, 7% 

powinno być i było by na poziomie europejskim. Od momentu, kiedy jesteśmy w sieci  

i Pan Minister Radziwiłł powiedział, że szpitale mają przejąć leczenie doraźne to u nas jest 

wzrost 300% ludzi na wieczorynce.  Transporty szpitalne wozimy do 12, 1 w nocy.  

Całe szczęście, że uruchomiliśmy zepsutą karetkę. 300% zwyżki, dostaliśmy od NFZ 1,6 zł  

za pacjenta, teraz mamy 1,8 zł.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – bez względu na to, kto jest przy władzy 

dokładamy pieniądze do szpitala, ile gmin i powiatów dokłada do szpitali.  

Trzeba dać a kto to liczy w skali państwa.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – z tego, co słyszę na Konwentach Starostów to każdy powiat 

dokłada do szpitala. Nawet jak osiąga zysk 2 mln zł to 10 mln zł dokłada do inwestycji.  

Nie ma powiatu, który by nie dokładał do szpitala. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – tak to wygląda. Szpitalnictwo służba 

zdrowia z naszych składek jest finansowana. Jednak pierwszej referencji z budżetów 

samorządów. Gdy powstawały POZ było płacone od pacjenta. Natomiast były wskazania, 

żeby zorganizowały takie przyjęcia „wieczorynki”. Nie wykazały zainteresowania.  

Taki sam problem nas dotyka, jeśli chodzi o apteki. Nie mamy żadnych narzędzi by zmusić 

apteki do dyżurów nocnych. To są kosztowne przedsięwzięcia, ale ten problem  

jest nierozwiązalny. Pan Mazurek próbował uruchomić aptekę w Spółce, jednak przy tych 

możliwościach lokalowych jest to nie możliwe, ponadto na terenie szpitala nie można. 

Ponadto powinniśmy przyjąć wysokość kosztów, jeśli chodzi o wieczorynkę. 1,8 zł  

za pacjenta, a lekarze z Poznania mają od 15 do 20 zł. Tu jest wyciek pieniędzy z budżetu. 

Nadwykonania. Szpital od września powinien zostać zamknięty, bo wykonał normę 

wynikającą z kontraktów. Na koniec bardzo ważne dzisiaj. Ogrom pracy, jaki wykonał Zarząd 

i pracownicy szpitala jest niewyobrażalny. Te materiały, które Pan Prezes przedstawi 

wszystkich wstrząsną. Byłem sceptycznie nastawiony, ale dziś mogę powiedzieć, że światełko 

zacznie coraz mocniej świecić. Kiedyś Pan Szczerbań powiedział, że jakość szpitala i markę 

szpitala buduje się latami. Jesteśmy na początku drogi, że szpital będzie coraz bardziej 

pozytywnie postrzegany. Teraz bardzo pozytywne opinie dotyczące wyżywienia.  

Czy Pan Prezes mógłby poinformować ile przeprowadzono procedur przetargowych na leki? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – mówiłem  

150 przetargów.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – bez JFPK, bez pomocy zewnętrznej  

150 postępowań. Realne efekty będą przekazane.  
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Radny M.  Walczak -   dyskusja o systemie. Jest przerost zatrudnienia, między pacjentem  

a szpitalem. Składki do ZUSU, oni do NFZ, NFZ dopiero do szpitala, Wydziały Zdrowia  

w Województwie. Nie wiem czy tam nie jest więcej pieniędzy gubionych niż 

przekazywanych do szpitala.   

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – dzisiejsze zarządzanie 

szpitalem to jest zarządzanie ryzykiem. Ja muszę podejmować decyzje czy kupić coś za pół 

mln zł i nie doprowadzić do błędu lekarskiego czy nie kupić i lekarz popełni błąd i zapłacimy 

milion. Myślę, że jednak będzie dobrze.  

 

 

Ad. pkt. 4 Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych ma 

pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 7 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

  

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Karol 

Matuszak zamknął obrady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Zdrowia i Spraw Społecznych 

 
 Karol Matuszak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

 


