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Protokół nr  4/2022 
posiedzenia Komisji Polityki Społecznej 

z dnia 19 maja 2022 r. 
 
 

  19 maja 2022 roku odbyło się  posiedzenie  Komisji  Polityki Społecznej. W 

posiedzeniu  Komisji Polityki Społecznej udział wzięli wszyscy członkowie 

(załącznik 1 – lista obecności),  przedstawiciele środowiska lekarzy i pielęgniarek 

na czele z Dyrektor Panią Alicją Majcher oraz sekretarz gminy. 

 Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

3. Zaopiniowanie uchwał w zakresie tematycznym prac komisji. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. Przewodnicząca Komisji – Magdalena Trzmiel-Wieteska powitała 

przybyłych członków komisji. Stwierdziła prawomocność obrad – według listy 

obecności.  Ze względu na obecność gości zaproponowała zmianę porządku 

obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie z treścią pisma pracowników SP ZOZ w Jedlińsku, które 

wpłynęło do biura Rady Gminy 25.04.2022 r. 

3. Zaopiniowanie uchwał znajdujących się w zakresie tematycznym prac 

komisji tj.: projekt nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania 

finansowego, projekt nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury, projekt nr 5 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok zakładu 

opieki zdrowotnej. 

4. Zapoznanie członków komisji z: 

- sprawozdaniem za 2021 ok dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie gminy Jedlińsk, 

- planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 oraz sprawozdaniem z 

działalności za 2021 rok, 

- sprawozdaniem z realizacji zadań budżetu na Pomoc Społeczną w 2021 roku, 



__________________________________________________________________________________________________ 
Rada Gminy Jedlińsk 

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk 
tel. 48 32 13 089 

- sprawozdaniem z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jedlińsk za 2021 rok, 

- sprawozdaniem z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Gminy 

Jedlińsk z organizacjami pożytku publicznego na lata 2021-2025. 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

6. Sprawy różne. 

Członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem 

zaproponowanego porządku obrad. 

 

Ad. 2. Kolejnym punktem posiedzenia komisji było zapoznanie z pismem 

pracowników SP ZOZ Jedlińsk. Przewodnicząca odczytała zgromadzonym 

pismo, które wpłynęło do Rady Gminy Jedlińsk i zostało skierowane do Komisji 

Polityki Społecznej. Dotyczy ono prośby o przedłużenie kadencji dyrektora 

ośrodka – Pani Alicji Majcher bez konieczności rozstrzygania konkursu. 

Następnie zapytała przybyłych lekarzy, czy prawdą jest, iż złożyli wypowiedzenia 

z pracy z powodu planowanego konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ 

Jedlińsk oraz ewentualnym odejściem z pracy dotychczasowej Pani Dyrektor 

Alicji Majcher. Doktor Roman Kiraga odpowiadając potwierdził, iż wszyscy 

lekarze złożyli wypowiedzenia. Kontynuując opisał liczne zalety współpracy z 

panią dyrektor, akcentując jej starania o dobro każdego pacjenta i pracownika. 

Opisał jej liczne działania mające na celu pozyskanie nowych specjalistów. 

Wskazał na wzorcową pracę rehabilitacji. Doktor Krzemińska oraz Doktor 

Szczodry wskazały na wspaniałą atmosferę pracy, która jest zasługą Pani 

Dyrektor. Obecne na spotkaniu pielęgniarki poparły słowa swoich przedmówców. 

Członkowie komisji w przeważającej części wyrażali swoją wdzięczność za pracę 

lekarzy w każdym ośrodku, podkreślając ich profesjonalizm i zaangażowanie. 

Radny Waldemar Dabiński zapytał sekretarza, czy istnieje możliwość 

przedłużenia kadencji. Sekretarz odpowiedział, iż nie ma jeszcze decyzji wójta w 

tej sprawie. 

Następnie przewodnicząca poprosiła obecnych o głosowanie. Wszyscy 

członkowie komisji jednogłośnie (7 głosów za) poparli treść pisma z prośbą o 

przedłużenie kadencji Pani Dyrektor Alicji Majcher bez konieczności 

rozstrzygania konkursu. 

 

Ad. 3.  W zakresie tematycznym prac komisji znalazły się następujące projekty 

uchwał: projekt nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta 

z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego, projekt nr 4 w 

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji 

kultury, projekt nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 

rok zakładu opieki zdrowotnej. 



Po dyskusji nad sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu, członkowie komisji 

zaopiniowali pozytywnie przedstawione sprawozdanie (4 głosy za, 3 głosy 

przeciw). Projekt uchwały numer 4 i 5 został jednogłośnie zaopiniowany 

pozytywnie. 

 

Ad.4. Następnie członkowie dyskusji zostali zapoznani z: - sprawozdaniem za 

2021 ok dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 

Jedlińsk, 

- planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 oraz sprawozdaniem z 

działalności za 2021 rok, 

- sprawozdaniem z realizacji zadań budżetu na Pomoc Społeczną w 2021 roku, 

- sprawozdaniem z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jedlińsk za 2021 rok, 

- sprawozdaniem z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Gminy Jedlińsk 

z organizacjami pożytku publicznego na lata 2021-2025. 

 

Ad.5. W sprawach różnych Radny Waldemar Dabński zapytał o plany organizacji 

Dożynek i Turnieju Sołectw. Sekretarz odpowiadając poprosił o kontakt z Panią 

Agnieszką Gryzek. 

Istotną kwestią, która miała miejsce tuż po zakończeniu prac komisji jest to, że 

wypowiedzenie z pracy złożyli również stomatolodzy pracujący w SP ZOZ 

Jedlińsk, o czym przewodnicząca została poinformowana telefonicznie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodniczyła i protokołowała: 

Magdalena Trzmiel-Wieteska. 
 


