Protokół nr 27.17
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 29 maja 2017 roku w godzinach 1330 – 1450
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:,
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Kierownik Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
w Ełku – Dorota Łacińska,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
• Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami w Ełku – Maria
Ścierańska,
• Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka.
•
•

Pkt.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Członkowie Komisji w obecności 10 radnych; jednogłośnie poprzez aklamację przyjęli
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Spotkanie z przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Delegatura w Ełku dotyczące zmian związanych z reformą opieki zdrowotnej.
4. Bieżąca działalność MOPS pod kątem pomocy najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”
w Ełku za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna).
8. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
3) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 30 maja 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt .2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 26.17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt.3. Spotkanie z przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ Delegatura w Ełku dotyczące zmian związanych z reformą opieki zdrowotnej.
Kierownik Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia w Ełku Dorota Łacińska
powiedziała, że uległa nowelizacji ustawa
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Celem ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest, jak wynika z uzasadnienia projektu
ustawy, poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności
poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych
i rehabilitacyjnych (posiadanie przez pacjenta skierowania do szpitala pozwoli mu uzyskać,
w zależności od oceny specjalisty, świadczenia bądź w szpitalu, bądź w formie
ambulatoryjnej, oraz skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych). Ponadto ustawa zmierza do:
1) zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń realizowanych
w szpitalach;
2) zagwarantowania ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu
widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, przy równoczesnym
pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym jednostkom;
3) zoptymalizowania liczby oddziałów specjalistycznych;
4) poprawy elastyczności zarządzania szpitalem oraz optymalizacji struktury kosztów
leczenia;
5) uporządkowania struktury szpitali i określenia obszarów odpowiedzialności
poszczególnych poziomów szpitali;
6) stworzenia mechanizmu przenoszącego wąskospecjalistyczne profile do szpitali
specjalistycznych wieloprofilowych.
W związku z powyższym, ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza do
systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w postaci systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „systemem
zabezpieczenia”. Ma on być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń: z zakresu
leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej udzielanej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej,
programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. W ramach systemu zabezpieczenia wyodrębnia się sześć poziomów
zabezpieczenia świadczeń, wyznaczanych przez rodzaje udzielanych świadczeń i określanych
przez wskazanie profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których te świadczenia są
udzielane w trybie hospitalizacji, określonym w przepisach tzw. rozporządzeń koszykowych:
1) szpitale I stopnia;
2) szpitale II stopnia;
3) szpitale III stopnia;
4) szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
5) szpitale pediatryczne;
6) szpitale ogólnopolskie.
Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowane
zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a na zakres tej umowy wpłynie
przynależność do poziomu zakwalifikowania.
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu
sporządzał i ogłaszał będzie w Biuletynie Informacji Publicznej dyrektor wojewódzkiego
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz ogłaszany będzie do dnia 27 marca i będzie
obowiązywał od dnia 1 lipca, przez okres czterech lat.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielanie na podstawie umów zawartych ze
świadczeniodawcami zakwalifikowanymi do poszczególnych poziomów systemu
zabezpieczenia finansowane będą w sposób ryczałtowy. Wysokość ryczałtu systemu
zabezpieczenia ustalana będzie za okres rozliczeniowy określony w umowie, nie dłuższy niż

rok kalendarzowy, i uwzględniać będzie m.in. wskaźniki dotyczące struktury udzielanych
świadczeń.
Zawieranie umów na realizację świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego w trybie
konkursu ofert lub rokowań, będące dotychczas podstawą kontraktowania, pozostawiono jako
rozwiązanie o charakterze uzupełniającym (założono, że system zabezpieczenia nie pokryje
w pełni zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne). Dyrektor oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie porównania planu zakupu świadczeń
zdrowotnych ze świadczeniami zdrowotnymi, które będą wykonywane w ramach systemu
zabezpieczenia, będzie przeprowadzał konkursy ofert na świadczenia zdrowotne, co do
których potrzeby zdrowotne na terenie danego województwa nie będą właściwie zaspokojone.
Ustawa zmieniająca wprowadza również nową regulację dotyczącą nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej. Świadczenia z tego zakresu będą udzielane w pierwszej kolejności przez
świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia, a jedynie subsydiarnie
będą mogły być kontraktowane na zasadach konkursowych.
W myśl przepisów dostosowujących, pierwsze wykazy świadczeniodawców
zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ogłoszone zostaną
dla terenu poszczególnych województw w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. Będą one
obowiązywać od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
Członkowie Komisji wysłuchali informacji przedstawionej przez Kierownika Delegatury
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Ełku Panią Dorotę
Łacińską.
Pkt. 4. Bieżąca działalność MOPS pod kątem pomocy najuboższym i rodzinom
dysfunkcyjnym.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła sprawozdanie
z bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w zakresie pomocy
najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym – sprawozdanie w załączeniu do protokółu.
Członkowie Komisji zapoznali się z powyższym sprawozdaniem – nie wniesiono uwag.
Pkt. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk powiedziała, że
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, jako jednostka organizacyjna pomocy
społecznej wchodzi w skład systemu polityki społecznej miasta Ełku. MOPS działalność
prowadzi w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny.
Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o pomocy społecznej (art. 110, ust. 9)
sporządzono niniejsze sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawiono potrzeby w
zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie podsumowuje działania realizowane na
przestrzeni 2016 roku. Materiał przedstawia szereg realizowanych przez Ośrodek
przedsięwzięć, inicjatyw, projektów, a także pozwala na zaprezentowanie przyjętych
i wdrożonych działań.
Ośrodek poszukiwał nowych rozwiązań opartych na wieloaspektowym współdziałaniu
oraz wymianie wiedzy i informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami
działającymi w mieście Ełku, co przełożyło się na większą spójność, skuteczność oraz
efektywność lokalnej polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej.
MOPS wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podstawowymi zasadami prowadzonej działalności Ośrodka było wsparcie rodziny w
prawidłowym
funkcjonowaniu,
usamodzielnianie
rodziny,
pomocniczość
oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Udzielana pomoc społeczna wynikająca z rozeznanych potrzeb polegała na: przyznawaniu
i wypłacaniu świadczeń, prowadzeniu pracy socjalnej, rozwoju i prowadzeniu niezbędnej
infrastruktury socjalnej oraz realizacji innowacyjnych form pomocy społecznej.

Sprawozdanie, ze względu na komplementarny zakres informacji wynikających ze
spełnienia obowiązków sprawozdawczych, prezentuje informacje ze realizowanych zadań w
zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny oraz działalności na rzecz
integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem oraz w zakresie zrealizowanych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się z powyższym sprawozdaniem – nie wniesiono uwag.
Pkt. 6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod
Kasztanami” w Ełku za 2016 rok.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami w Ełku Maria
Ścierańska omówiła sprawozdanie za rok 2016 z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. W dokumencie przestawione zostały informacje
dotyczące m.in. form i efektów prowadzonej działalności, środków finansowych na
działalność bieżącą, liczby pracowników, liczby uczestników oraz oceny realizowanych
zadań. Wnioski i uwagi wynikające ze sprawozdania są niezbędne do usprawnienia
organizacji i funkcjonowania domu – szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się z powyższym sprawozdaniem – nie wniesiono uwag.
Pkt. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna).
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za
2016 rok.
Plan dochodów 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi - 224 739 115 zł, w tym:
- dochody bieżące – 203 807 164 zł,
- dochody majątkowe – 20 931 951 zł.
Wykonanie dochodów za 2016 r. wynosi – 216 896 678,10 zł, w tym:
- dochody bieżące – 207 034 839,42 zł,
- dochody majątkowe – 9 861 838,68 zł.
Plan wydatków 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi – 231 457 816 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 200 396 425 zł,
- wydatki majątkowe – 31 061 391 zł.
Wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi – 204 777 688,27 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 193 143 169,98 zł,
- wydatki majątkowe – 11 634 518,29 zł.
Przychody budżetu wyniosły – 16 731 120,39 zł, rozchody budżetu wyniosły – 4 000 000 zł.
Nadwyżka budżetowa wyniosła – 12 118 989,83 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją
o stanie mienia komunalnego było rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną, która
przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku
z uzasadnieniem.
Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku
za 2016 rok oraz opinią dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium wyraziła również pozytywną opinię.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia, w głosowaniu wzięło udział 8
radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Ełku.
Pkt. 8. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 387 305 zł, w tym:
- dochody majątkowe o kwotę 387 305 zł (środki i dotacje na zadania inwestycyjne
realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – dział 600 rozdział 60016
+ 43 790, dział 900 rozdział 9004 – 421 095 zł, dział 921 rozdział 92118 -10 000 zł);
2. Zmniejsza się wydatki budżetu 2017 r. o kwotę 31 095 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300 000 zł (wspieranie rodziny w systemie pieczy
zastępczej – zwiększenie w dziale 855 rozdział 85508 – 300 000 zł, zwiększenie o kwotę
10 000 zł – pochodne od stypendiów sportowych – dział 926 rozdział 92695, zmniejszenie
wydatków na remonty w oświacie – 10 000 zł – dział 801 rozdział 80195),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 331 095 zł (zmniejszenia wydatków
inwestycyjnych: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni
terenów zieleni w mieście Ełk” dział 900, rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę 421 095 zł,
„Przebudowa tarasu w budynku MP Słoneczna Ósemka” – 100 000 zł – dział 801 rozdział
80104, „Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające
(separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty” – 120 000 zł – dział 900 rozdział
90001, „Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej
na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych” – 5 000 zł – dział 900
rozdział 90095, „Projekt lodowiska na stadionie MOSiR” – 2 000 zł – dział 926 rozdział
92695, zwiększenie wydatków inwestycyjnych: w SP9 w Ełki o kwotę 10 000 zł – dział
801 rozdział 80101, „Przebudowę ul Suwalskiej” – 30 000 zł – dział 600 rozdział 60016,
„Przebudowę ul. Kolonia” – 135 000 zł – dział 600 rozdział 60016, „Rozbudowa w budynku
Gimnazjum nr 2 „ – 122 000 zł – dział 801 rozdział 80110, „Projekt budowy separatora przy
ul. Kilińskiego” 20 000 zł – dział 900 rozdział 90001).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 356 210 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 404 082 zł.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok w części merytorycznie dotyczącej prac komisji.
Proponowane zmiany obejmują:
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:
W związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz. 697), Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku
zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2017. Zmiany te
spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na
współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Miasta Ełku w pieczy zastępczej. Zwiększone
zapotrzebowanie w tym zakresie spowodowane jest wzrostem umieszczania przez Sąd
Rejonowy w Ełku dzieci w pieczy zastępczej, a także zmian jej form (szczególnie
w instytucjonalnej pieczy zastępczej – placówki opiekuńczo - wychowawcze ), co generuje
zwiększone koszty. Większość dzieci, w utrzymaniu których partycypuje Gmina Miasto Ełk
znajduje się już w trzecim roku współfinansowania, który odpowiada 50% ponoszeniu
wydatków na ich opiekę i wychowanie. Ponadto zgodnie z art. 102 pkt 2 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówka opiekuńczo – wychowawcza z natury
umożliwia opiekę i wychowywanie licznemu rodzeństwu. Niejednokrotnie z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej i aby nie rozdzielać
rodzeństw, takie rozwiązanie stosowane jest przy postanowieniach Sądu Rejonowego ws.

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W związku z tym, że obecna prognoza PCPR
w Ełku, dotycząca szacunkowych kosztów realizacji zadania wynosi 380.000,00 zł Wydział
Polityki Społecznej prosi o zwiększenie z wolnych środków planu wydatków w dziale 855
Rozdziale 85508 paragraf 4300 o kwotę 300 000 zł z przeznaczaniem na realizację
powyższego zadania.
V. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
Wolne środki z zakończonych naborów otwartych konkursów ofert w ramach ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesuwane są na otwarte konkursy
ofert, w których nabór trwa i w których jest zwiększone zapotrzebowanie na realizację zadań
samorządu miasta Ełku wg poniższego:
1. Pomoc społeczna – pomoc sąsiedzka (Dział: 852 Rozdział: 85295, Paragraf: 2360)
– zmniejszenie o kwotę 5 000 zł.
2. Placówki wychowania szkolnego (Dział: 854, Rozdział: 85407, Paragraf: 2360)
– zmniejszenie o kwotę 12 000 zł.
3. Polityka społeczna – promesa wkładu własnego (Dział: 853, Rozdział: 85395, Paragraf:
2360) – zmniejszenie o kwotę 895 zł.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła projekt
uchwały w sprawie Transgranicznego Programu Karty Dużych Rodzin – miasto Ełk od
stycznia br realizuje projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” w ramach
programu współpracy Polska-Litwa. Transgraniczny Program Karty Dużych Rodzin polegac
będzie na udzielaniu w miastach realizujących projekt, czyli Ełku oraz litewskich miastach
Alytus i Varena, zniżek i ulg rodzinom wielodzietnym, posiadającym karty wydane w tych
miastach. Głównym celem jest zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do oferty
kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i rehabilitacyjnej w miastach partnerskich, poprzez
możliwość korzystania z ulg i zniżek, wzmacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji
rodziny wielodzietnej, poprawę warunków materialnych a także pogłębienie współpracy
transgranicznej między mieszkańcami miast partnerskich.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie Transgranicznego Programu Karty Dużych Rodzin.
Pkt. 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 14.50.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska

