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Iłża dn. 21. 10. 2011 r. 
Protokół nr 3/IV/2011 

z posiedzenia Rady Społecznej  
SPZZOZ – Szpitala w Iłży  

w dniu 21.10.2011 r.  
 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży w 
następującym składzie: 
 

1. Zdzisław Dulias  - Przewodniczący, 
2. Andrzej Moskwa – Zastępca Przewodniczącego, 
3. Andrzej Pałka – Sekretarz, 
4. Leszek Dziura – Członek, 
5. Karol Burek – Członek, 
6. Marian Karolik – Członek, 
7. Zdzisław Mroczkowski – Członek, 
8. Paweł Głowacki – Członek. 
(nieobecny: Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Jan Jeżmański, Pan Tadeusz Sulima) –  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 
Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 
 

1. Waldemar Trelka –  Wice - Starosta Radomski, 
2. Zbigniew Deja – Dyrektor Naczelny, 
3. Mirosław Popiołek – p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 
4. Ewa Domagała – Główna Księgowa, 
5. Maria Chmielnicka – Naczelna Pielęgniarka, k-k ZOL, 
6. Barbara Nowak – St. Specjalista ds. Organizacyjnych, 
7. Agata Pryciak – Pracownik Działu Obsługi Techniczno-Administracyjnej, 
8. Teodora Bąk – Przewodnicząca ZZPiP, 
9. Anna Boruch – Przewodnicząca ZZP, 
10. Zawal Jolanta – Pełnomocnik ZZTME, 
11. Stanisław Kozak - ZZL. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 
 
Proponowany porządek posiedzenia  
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części nieruchomości. 
5. Sprawy różne. 

 
 

Porządek obrad, protokół nr 2/ IV/2011 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ – 
Szpitala w Iłży z dnia 20.06.2011 r. Członkowie Rady Społecznej otrzymali wraz z 
zaproszeniem.  

Projekty uchwał podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu Członkowie Rady otrzymali 
przed rozpoczęciem obrad. 
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Otwarcia posiedzenia Rady Społecznej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zdzisław 
Dulias, przywitaniem Pana Starosty, Członków Rady, przedstawicieli Zakładowych 
Organizacji Związkowych oraz przedstawicieli Dyrekcji SPZZOZ – Szpital w Iłży.  
 Pan Starosta przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu powiedział że przyjechał 
na dzisiejsze spotkanie celem poznania nowych członków rady oraz podzielenia się dobrą 
nowiną. 
Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), 
stwierdził prawomocność obrad – na 11 Członków Rady, obecnych 8 Członków Rady 
(nieobecni: Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Jan Jeżmański, Pan Paweł Głowacki, Pan 
Tadeusz Sulima). 

W związku z wnioskiem Pana Dyrektora o wprowadzenie do porządku obrad punktu  w 
sprawie podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji środków trwałych Przewodniczący poprosił o 
omówienie przedstawionego punktu. 

 Pani Agata Pryciak odczytała pismo do Pana Zdzisława Duliasa Przewodniczącego Rady 
Społecznej. 

SPZZOZ Szpital w Iłży zwraca się z uprzejmą prośbą do Rady Społecznej Szpitala o 
wyrażenie zgody na likwidację następujących środków trwałych: 

  
Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Opieką nad Noworodkiem: 
I. Zamrażarka „Duo Frost” – 1 szt. 

Nr fabryczny – 0580085614 
Rok produkcji – 1988  
Nr inwentarzowy  - T-IV-48-486-1/1 
Wartość księgowa całkowicie umorzona 

 
Sala Opatrunkowa: 
II.  Elektrokardiograf ASCARD – 1 szt. 

Typ- A-100 
Nr fabryczny – 88/91 
Nr inwentarzowy – T-VIII-80-802-7/6 

      Wartość księgowa całkowicie umorzona 
Laboratorium Analityczne 
III. Analizator chemiluminescencyjny Immulite – 1 szt. 
 Nr fabryczny – H-3010 
 Nr inwentarzowyT-IV-49-801-7/5 
 Rok produkcji  - 2001    
 Wartość księgowa całkowicie umorzona 
 
Ad. I 
Zamrażarka „Duo Frost” Orzeczenie  z przeglądu technicznego sprzętu  nr 41/2011 z dnia 
02.09.2011 r., wystawione przez Zakład Remontowo – Montażowy „Spomasz” Małgorzata 
Janek, ul. Odlewnicza 7/9, 26-600 Radom, mówi  że stan ogólny urządzenia jest 
niezadowalający, duże ubytki lakiernicze (widoczna rdza), zniszczone wkłady wewnętrzne. 
Ponadto zły stan agregatu, uszkodzona instalacja elektryczna, nieprawidłowe zabezpieczenia 
termiczne i topikowe. Naprawa jest nieopłacalna. Sprzęt należy skasować i ze złomować. 
Ad. II 
Elektrokardiograf ASCARD 
Opinia o stanie technicznym sprzętu medycznego nr 188/2011 z dnia 28.07.2011 r., 
wystawiona przez Zakład Techniki Medycznej „Unimed”, ul. Krasickiego 1, 26-600 Radom, 
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mówi że sprzęt jest zużyty, uszkodzona drukarka termiczna oraz osprzęt, skorodowane 
pakiety elektroniczne. Remont jest nieopłacalny, sprzęt należy wycofać z użytku.  
Ad. III 
Analizator chemiluminescencyjny Immulite. 
Orzeczenie techniczne wystawione przez Siemens Sp. z o.o. Sektor Healthcare Diagnostics, ul 
Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, mówi że sprzęt jest  w 70% zużyty. Po przestoju od 2006 r., 
w celu zapewnienia należytej sprawności aparatu, należałoby przeprowadzić gruntowny 
remont obejmujący wymianę pipetora, pompki substratu oraz elementów zużywalnych. 
Konieczna byłaby również wymiana uszkodzonego komputera, skanera ręcznego oraz 
niektóre elementy sterujące i elektroniczne. W związku ze znacznym zużyciem oraz 
zdecydowanie wyższym kosztem ewentualnej naprawy od  wartości księgowej, sugerowana 
jest kasacja sprzętu. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, w miejsce 
punktu 5. Sprawy różne wstawia się punkt likwidacja środków trwałych, natomiast punkt 
sprawy różne otrzymuje nr 6. W wyniku głosowania porządek przyjęto jednogłośnie (8 
głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”). 

 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej.  

Podejmując kolejny punkt porządku, Przewodniczący wniósł o głosowanie w sprawie 
przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży.  
W związku z brakiem uwag protokół przyjęto jednogłośnie (8 głosów „za”, brak głosów 
„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”). 
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Staroście. Starosta wyjaśnił, że na zakup sprzętu i 
aparatury medycznej Zarząd Powiatu chce przeznaczyć kwotę 397.539zł, W tej sprawie 
wczoraj na posiedzeniu zarządu podjęto uchwałę aby na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 
04.11.2011 r. ostatecznie rozstrzygnąć tą sprawę. Zwrócił się z prośbą aby posiedzenia rady 
społecznej odbywały się przed posiedzeniem zarządu wówczas będzie zachowany właściwy 
tryb postępowania. Starosta powiedział, że w całym roku 2011 starostwo przekaże Szpitalowi 
w Iłży kwotę o łącznej wartości ok. 1 milion złotych. 
Pan Dyrektor Mirosław Popiołek podziękował Panu Staroście za przekazane środki finansowe  
wyjaśnił, że obecnie przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego 
niezbędnego do podstawowej działalności leczniczej: 
1) Gastrofiberoskop wraz z monitorem i rejestratorem badań-nagrywarką (cena ok 90 tys.). 

Niezbędny w leczeniu na oddziale wewnętrznym, chirurgicznym i pediatrii oraz 
anestezjologii i intensywnej terapii medycznej. posiadany gastrofiberoskop jest 
weksploatowany, często ulega awarii, a czas naprawy trwa 2m-ce ze względu na naprawę 
poza granicami Polski, przez co wydłuża się czas hospitalizacji Pacjentów; 

2) Videoteleskop z nagrywarką i monitorem (podzespół do istniejącego laparoskopu) cena 
50 tys. zł), niezbędny przy zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych, przy braku 
sprzętu Pacjenci wybiorą inne jednostki, w których wykonywane są procedury mało 
inwazyjne; 

3) Aparat do znieczulania ogólnego (wartość ok. 120 tys. zł). Obecny sprzęt jest 
wyeksploatowany, nie spełnia wymagań z zakresu anestezjologii; 

4) Bronchofiberoskop ( cena. ok. 80 tys.), służy do usuwania ciał obcych, podania leku 
miejscowego, usunięcia zalegającej wydzieliny oraz w celu diagnostyczno-leczniczym 
dróg oddechowych. Wymagany na oddziale anestezjologii oraz potrzebny do diagnostyki 
dla każdego oddziału szpitalnego naszej jednostki.  

Brak zakupu w/w sprzętu medycznego może spowodować nie podpisanie kontraktu na 
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2012 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia ze względu na nie spełnienie wymagań 
standardowych narzuconych Zarządzeniami Prezesa NFZ. 

Dyrektor Pan Zbigniew Deja skierował do Pana Starosty serdeczne słowa podziękowania 
za wsparcie finansowe szpitala w Iłży. 

Pan Andrzej Moskwa również skierował do Pana Starosty słowa podziękowania 
zaznaczając, że to właśnie Starosta był wnioskodawcą przekazania środków na potrzebny 
sprzęt dla SPZZOZ- Szpitala w Iłży. Pan Burmistrz zawnioskował o włączenie  dodatkowego 
punktu w sprawie przyznania większej kwoty na remont dachu budynku prosektorium. 

Pan Starosta wyjaśnił, że nie ma potrzeby wprowadzania takiego punktu. W sprawie 
wykonania prac remontowych w budynku do przechowywania zwłok była już podejmowana 
uchwała na poprzednim posiedzeniu, dlatego zwiększenie kwoty na remont nie wymaga 
podejmowania kolejnej uchwały. W kosztorysie remontu pomieszczenia do przechowywania 
zwłok nie ujęto dachu 

Pan Dyrektor przeprosił za niedopilnowanie kosztorysu na remont pomieszczenia do 
przechowywania zwłok,  było zbyt mało czasu na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. 
Remont dachu i rozbudowa chłodni są obecnie ujęte jako prace dodatkowe, koszt zakupu 
chłodni to kwota ok. 46 tysięcy złotych. Dzięki zakupowi nowych chłodni będzie można 
przechowywać sześć zamiast trzech ciał. W związku z powyższym Dyrekcja SPZZOZ – 
Szpitala w Iłży zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o rozszerzenie zakresu robót i 
zwiększenie środków na ten cel o ok. 60 tysięcy złotych. 

Pan Starosta zauważył, że kwota została zwiększona o 57. 537 złotych. 
Pan Przewodniczący Rady Społecznej wyjaśnił, że w związku z obowiązującym  

regulaminem  Rady Społecznej oraz zawartym w nim trybem organizowania posiedzeń Rady 
nie można było przyspieszyć terminu posiedzenia tak, aby odbyło się przed posiedzeniem 
Zarządu Powiatu. Pan Dulias wyraził zadowolenie, że dzięki zakupowi nowego sprzętu i 
aparatury medycznej  Szpital zyskuje na jakości. Zapytał Pana Dyrektora czy są jeszcze jakieś 
potrzeby dotyczące wyposażenia w sprzęt zaznaczył, że będzie zatwierdzany budżet na 2012 
rok w którym można by ująć zakup sprzętu wymaganego przez NFZ aby uniknąć zagrożenia 
braku kontraktu na dany rodzaj świadczeń medycznych. 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że w tej sprawie zostało sporządzone pismo które mówi o 
wieloletnim planie inwestycyjnym, zostały wymienione potrzebne środki i wykaz sprzętu 
potrzebny na lata 2012 – 2015. Zwracamy się z prośbą do organu założycielskiego o 
przychylne potraktowanie i zaakceptowanie przedstawionych potrzeb. Dyrektor wspomniał, 
że 11 października  uczestniczył w spotkaniu z Panią Dyrektor Mazowieckiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia powiedziała, iż województwo mazowieckie w planie na 
przyszły rok zakłada deficyt w wysokości ok. 200 milionów złotych w związku z tym będzie 
podnoszona poprzeczka dla mniejszych szpitali. Zapewne będą większe wymogi co do 
wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, sprzęt ujęty w planie wieloletnim oscyluje wokół 
kwoty ok. 9 milionów złotych. Sporządzony plan zawiera również inne zadania np. naprawa 
dróg wewnętrznych, budowa pomieszczenia na odpady medyczne, zakup samochodu do 
przewożenia osób niepełnosprawnych, realizacja programów dostosowawczych. 

Dyrektor poinformował również, że zakład jest zobligowany do złożenia wniosku przeciw 
wykluczeniu elektronicznemu,  czyli informatyzacji szpitala, będą czynione starania aby w 
85% pozyskać środki z zewnątrz natomiast pozostała część czyli 15 % wyniósł by wkład 
własny jest to kwota ok. 350 tysięcy. Przepisy zobowiązują, aby do roku 2014 dokonać 
informatyzacji i umożliwi ć dostęp do e-zdrowia, tj. wprowadzić : 
• rejestrację przez internet, 
• sprawdzanie kolejki oczekujących, 
• internetowe sprawdzanie badań diagnostycznych pacjenta. 
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Pan Dyrektor podziękował Panu Staroście w imieniu własnym i załogi za przydzielone 
środki finansowe i zrozumienie potrzeb naszego zakładu. Zapewnił że dołoży wszelkich 
starań do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych personelu. 

Pan Przewodniczący poruszył sprawę zaopatrzenia zakładu  w wymagany sprzęt 
medyczny, aby zapobiec trudnością w podpisaniu kontaktu na określony zakres usług 
medycznych, takie trudności wystąpiły w roku 2010. Niektóre poradnie do marca nie miały 
zakontraktowanych usług. 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że w 2010 roku do miesiąca marca trzy poradnie tj. 
Kardiologiczna. Diabetologiczna i Endokrynologiczna nie posiadały kontraktu, ponieważ 
NFZ wysoko postawił poprzeczkę. Nie mogliśmy sprostać stawianym wymogom, dlatego 
dopiero podczas rokowań podpisaliśmy kontrakt na mniejszą kwotę. 

W związku z brakiem pytań do omawianego punktu Pan Przewodniczący odczytał projekt 
uchwały, następnie poddał go  pod głosowanie, w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie 
uchwałę Nr 9 /IV /2011 Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpitala w Iłży z dnia 21. 10. 2011 r. w 
sprawie zaopiniowania zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego (8 głosów „za”, brak 
głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) –  załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem części nieruchomości. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Głównej Księgowej. 
Pani Ewa Domagała zwróciła się z prośbą do Rady Społecznej Szpitala o wyrażenie zgody na 
najem gruntu o powierzchni 350 m2 pod maszt dla potrzeb sieci komórkowej z którą Szpital 
współpracuje od 1 lipca 1998 r. Aktualnie została wynegocjowana dobra stawka za wynajem. 

Pan Dyrektor Mirosław Popiołek powiedział, że były to wyjątkowo długie negocjacje 
zakończyły się postępowaniem przesądowym jednak warto było czekać ponieważ stawka jest 
bardzo korzystna dla naszego zakładu. Wysokość wynegocjonowanej stawki Dyrektor 
chciałby zachować jako tajemnicę handlową.    

W związku z brakiem pytań do omawianego punktu Pan Przewodniczący odczytał projekt 
uchwały, następnie poddał go  pod głosowanie, w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie 
uchwałę Nr 10 /IV /2011 Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpitala w Iłży z dnia 21. 10. 2011 r. w 
sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości. (8 głosów „za”, brak głosów 
„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) –  załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Ad. 5 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych. 
W związku z omówienim tego zagadnienia w punkcie przyjęcie porządku obrad Pan 

Przewodniczący otworzył dyskusję prosząc o zadawanie pytań. W związku z brakiem pytań  
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, następnie poddał go  pod głosowanie, w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie uchwałę Nr 11 /IV /2011 Rady Społecznej SP 
ZZOZ - Szpitala w Iłży z dnia 21. 10. 2011 r. w sprawie zaopiniownia likwidacji środków 
trwałych. (8 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) –  
załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Ad. 6 Sprawy różne. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Staroście. 
Pan Starosta powiedział, że co raz trudniejsze są warunki do uzyskania kontraktu NFZ 

decyduje o ustaleniu kryteriów i decyduje o tym z kim podpisze lub nie podpisze kontrakt. 
Potwierdził wysokość kwoty 9 milionów złotych na którą szpital w Iłży złożył wieloletni plan 
inwestycyjny, zapewnił że przedstawi potrzeby szpitala w Iłży na posiedzeniu Zarządu. 

Następnie omówił temat rozmów podjętych w dniu 25 października  w Ministerstwie 
Zdrowia. 
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Pan Starosta Waldemar Trelka wraz z Dyrektorem Szpitala w Pionkach i dwoma osobami 
ze Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz wice przewodniczącym Rady Powiatu odbyli 
rozmowę z Panią Minister Ewą Kopacz i dwoma dyrektorami departamentu. W rozmowie 
Pan Starosta przedstawił problemy Powiatu  w zakresie ochrony zdrowia. Tematem 
przewodnim były potrzeby przeprowadzenia remontu  oddziału chirurgicznego szpitala w 
Pionkach. Pani Minister zobowiązała się do udzielenia naszym szpitalom pomocy finansowej, 
środki miały by pochodzić z pieniędzy zaoszczędzonych na przetargach. Zaoferowała pomoc 
w pozyskiwaniu środków na sprzęt medyczny oraz możliwość kontynuowania kolejnych 
spotkań. Również uzyskaliśmy informację że w roku 2012 NFZ zapłaci świadczeniodawcom 
52 zł. za punkt jest to wzrost o 1 zł. 

W prowadzonych rozmowach padła propozycja ze strony dyrektorów i pani Minister  w 
sprawie komercjalizacji Szpitali, jednak Pan Starosta nie chciałby prywatyzacji tych 
zakładów. 

Kolejnym omawianym tematem jest Nocna Pomoc Lekarska obecnie na 13 gmin to 
zadanie realizuje szpital w Pionkach dodatkowo Dyrektor Szpitala w Pionkach otworzył 
punkt w Radomiu aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców zachodniej części powiatu. 

Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił się do powiatu o opinię w sprawie wprowadzenia 
dwóch lub trzech rejonów operacyjnych (obecnie jest jeden rejon w Pionkach). Odpowiedź 
starostwa wskazywała na utworzenie trzech rejonów operacyjnych. Wysłaliśmy zapytanie do 
wszystkich wójtów i burmistrzów co sądzą o propozycji utworzenia jednego lub dwóch 
rejonów Wójtowie i burmistrzowie wypowiedzieli się w imieniu mieszkańców, że utworzenie 
jednego rejonu operacyjnego nie było dobrym pomysłem natomiast poparli wniosek o 
utworzenie dwóch lub trzech rejonów operacyjnych. Na 13 gmin 10 wypowiedziało się, aby 
usługi NPL były realizowane w Radomiu, 3 gminy nie były zainteresowane  przejęciem usług 
przez  Radom. W tej sprawie Pan Starosta zaprosił na spotkanie wójtów i burmistrzów celem 
zajęcia zgodnego stanowiska, które zapewni spokój społeczny. 

Pan Leszek Dziura zapytał czy Dyrektor Szpitala w Iłży ubiega się w NFZ o kontrakt na 
nocną opiekę?   

Pan Dyrektor odpowiedział, że dokona rozeznania w sprawie proponowanych środków na 
ten rodzaj usług i czy znajdzie lekarzy którzy za takie pieniądze będą chcieli pracować, jeżeli 
wartość kontraktu pokryje koszty realizacji kontraktu wówczas będzie zainteresowany 
podpisaniem kontraktu. Dyrektor przypomniał, że do marca szpital świadczył usługi z zakresu 
nocnej opieki, za te usługi NFZ płacił 7 lub 9 tysięcy złotych. Natomiast kwota potrzebna na 
realizację kontraktu tj. pokrycie średniej ceny pracy lekarza to 23 tysiące złotych. Szpitala nie 
stać aby przystępować do konkursu z zakresu NPL. 

Pan Dyrektor podziękował Panu Przewodniczącemu Rady Gminy i Panu Burmistrzowi za 
współpracę na szczeblu samorządowym jednocześnie zwrócił się z prośbą o pomoc w 
naprawie dróg wewnętrznych Szpitala, aby również wójtowie Rzeczniowa i Kazanowa 
wsparli finansowo to zadanie. 

Pan Andrzej Moskwa zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wewnętrznych dróg szpitala nie może dofinansować z budżetu gminy, ponieważ jest to 
zadanie powiatu. 

Pan Starosta powiedział, że Powiat jest organem założycielskim szpitala ale nie ma 
obowiązku dawania pieniędzy na szpital. Szpital jest dobrem wspólnym, dobrem wszystkich 
mieszkańców, Powiat poczuwa się do utrzymywania Szpitala i zależy nam na tym aby był w 
dobrej kondycji. 

Pan Burmistrz zapewnił, że jeśli w budżecie gminy znajdą się wolne środki to przekaże je 
na dofinansowanie wewnętrznych dróg szpitala.  
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Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie na dzisiejsze spotkanie 
stwierdził - budujące jest to, że Pan Burmistrz zadeklarował pomoc dla szpitala i zapewnił że 
Powiat jeśli widzi pomoc ze strony samorządu to i sam pewnie dołoży pieniądze na ten cel. 

 
Na tym spotkanie zakończono. 
 
Protokołowała     
   
        
  

Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
     Andrzej Pałka                               Zdzisław Dulias  

 
  

 
 


