
Godz. rozpoczęcia: 10.00 

Godz. zakończenia: 11.05 

Protokół nr 4/21 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

w dniu 21 kwietnia 2021 roku 

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. 

Podstawa prawna - art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.) 

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz: 

1. Pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej

Starostwa Powiatowego w Kłodzku, p. Monika Prochera,

2. Dyrektor ZOZ w Kłodzku, - p. Jadwiga Radziejewska,

3. Dyrektor PCPR w Kłodzku - p. Bogumił Zwardoń.

Listy obecności radnych oraz uczestniczących gości stanowią załączniki do protokołu. 

ZAŁĄCZNIKI 1-2 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, p. Renata Wolan-Niemczyk - otworzyła 

posiedzenie komisji, powitała członków komisji oraz uczestniczących w posiedzeniu gości. 

Porządek posiedzenia: 

1. Ustalenie porządku obrad komisji

Porządek posiedzenia  został zamieszczony radnym na stronie internetowej 

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi    załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 3 

2. Ocena realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2020

roku.

3. Ocena realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Kłodzkiego.

4. Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy

społecznej)

5. Informacja Dyrektora, Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości
finansowania świadczeń zdrowotnych w 11Zespole Opieki Zdrowotne( w Kłodzku w 2021 roku
oraz podsumowanie finansowania za 2020 rok

6. Sprawy różne:
a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw

Społecznych,

b) przyjęcie protokołu: nr 3/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w

dniu 24 marca 2021 roku.
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Ad. 2 Ocena realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2020 
roku. 

Przewodnicząca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk - zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Komisja jednogłośnie 7 głosami - za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

ZAŁĄCZNIK4 

Ad.3 Ocena realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kłodzkiego 

Przewodnicząca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk- zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Komisja jednogłośnie 7 glosami - za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

ZAŁĄCZNIK 5 

Ad. 4 Sprawozdanie za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej) 

Przewodnicząca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk- zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Komisja jednogłośnie 7 głosami-za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Materiał             został              zamieszczony radnym na stronę internetową 

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi załącznik do protokołu. 

ZAŁĄCZNIK 6 

Ad. 5 Informacja Dyrektora „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości 

finansowania świadczeń zdrowotnych w „Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w 2020 roku oraz 

podsumowanie finansowania za 2021 rok. 

Dyrektor ZOZ w Kłodzku, p. Jadwiga Radziejewska pokrótce omówiła udostępnione radnym 

materiały dotyczące omawianego tematu. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos. 

Radna, p. Krystyna Śliwińska zwróciła się z pytaniem, na ile powiat jest przygotowany do działań 

związanych ze wsparciem dla osób po przebytym covid 19? Dodała, że wdrażany jest program 

rządowy. Powstał również program rehabilitacji w Głuchołazach, początkowo pilotażowy. W tej chwili 

funkcjonuje on na pełnych obrotach. Z wiedzy radnej wynika, że uzdrowiska kłodzkie będą 
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Materiał został zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl i 

stanowi załącznik do protokołu.

Materiał został zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl i 
stanowi załącznik do protokołu.



wprowadzac taki program. Radna ztozyla ustny wniosek o porozumienie powiatu, wiasciwych

jednostek z uzdrowiskiem, by osoby majqce wtasciwe kompetencje (psycholodzy, pedagodzy) mogty

swiadczyc ustugi w celu petnego powrotu do zdrowia pacjentow po przebyciu covid 19, np. w

uzdrowiskach. Takie wsparcie jest potrzebne. Na ile ZOZ w Ktodzku oraz Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie moze wt^czyc si^ w tego typu inicjatyw^?

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Jadwiga Radziejewska odpowiedziata, ze ZOZ w Ktodzku przystqpit do

tego Programu. 30 tozek retiabilitacyjnychi, w petni wyposazonycti, zabezpieczona kadra, ktora jest

wymagana przez NFZ - tqcznie z psychologiem. Termin 04 maja wynika z uzgodnien z NFZ. ZOZ juz

dzis jest przygotowany lokalowo i sprz^towo na zabezpieczenie 30 miejsc dia osob „pocovidowych".

Radna, p. Krystyna §ljwinska nie cticiataby bye zle zrozumiana, miata na mysli propozycjQ „wyjscia z

szerszq ofertq".

Dyrektor PCPR w Ktodzku - p. Bogumit Zwardori odniost si^ do przedmowczyni, w przypadku

turnusow retiabilitacyjnych ze srodkow PFRON kierowane mog^ bye tyiko osoby, ktore majq

orzeezenie o stopniu niepetnosprawnosei. W kwestii wspareia psyetiologow w uzdrowiskaeh

ktodzkieti - sq tam zatrudnieni psyeholodzy i pedagodzy.

Przewodniczqca Komisji podzi^kowata gokiom za jasne i szezegotowe wyjasnienie tyeh kwestii.

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk podzi^kowata w imieniu eatego Zarzqdu

Powiatu Ktodzkiego Dyrektor ZOZ, p. Jadwidze Radziejewskiej, Dyrektorowi PCPR oraz eatemu

zespotowi. W tej trudnej sytuaeji covidowej fakt zabezpieezenia wszystkieh oddziatow i mozliwosei

funkejonowania i leezenia mieszkaneow jest nie do przeeenienia. Podkreslita rowniez rol^ PCPR-u.

Dynamika i rozwoj pomoey spoteeznej jest duza.

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Jadwiga Radziejewska dodata, ze zostaty rozwini^te linie, aby

praeowniey mogli skorzystac z porady psyetiologieznej. Dtugotrwata sytuaeja pandemiezna zaez^ta

odbijac si^ rowniez na praeownikaeh. Szpital w Ktodzku jest szpitalem maj^eym najwi^kszq liezb^
lozek covidowych, pozastrukturalnyeti. Szpital w Polaniey- Zdroju posiada tyiko 4 lozka

respiratorowe, przy ezym Ktodzko 10 i jako jedyny z wojewodztwa dolnoslqskiego posiada dodatkowo

7 high - flow (aparaty wspomagajqee oddyehanie), gdzie w innyeti szpitalaeh urzqdzenia te sq w

ramaeti tozek respiratorowyeti. Przez okres ostatnieti 2-3 tygodni byto 100% obtozenie. Byty problemy

z respiratorami. Jednakze 1-2% paejentow wyetiodzi z ei^zkiego stanu, pozostali juz nie, poniewaz

to stany bardzo ei^zkie. Tak naprawd^ zabija ieti nie covid a powiktanie, ktorym jest zatorowosc

ptuena wyst^pujqea bardzo ez^sto u paejentow pocovidowych. Dyrektor zwroeita rowniez uwag^ na
wysokg ilosc szezepieri. Szpital pozyskat dodatkowo 600 szezepionek Pfizera. Na terenie szpitala

funkejonujq wszystkle oddziaty. Wyt^ezenia zdarzaj^ si^ na 3-4 godziny - okres dezynfekeji,

zamgtawiania. Najwi^kszym problemem na etiwil^ obeen^ s^ problemy kadrowe.

Radna, p. Agnieszka Mandryk- Kryniecka korzystajqe z uezestnietwa Dyrektor ZOZ w imieniu swoim

i mieszkaneow powiatu ktodzkiego wyrazita stowa podzi^kowania za prae^, trud, poswi^eenie, w tym

szezegolnym okresie pandemii.

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Jadwiga Radziejewska podzi^kowata za stowa uznania, przekaze zatodze.



Radna, p. Krystyna Śliwińska odnosząc się do przedmówców, wyraziła zdanie, iż cały personel 
medyczny niejednokrotnie z trudem wytrzymuje presję i wysiłek zarówno fizyczny jak i psychiczny. 
Patrząc z zewnątrz nie do końca jesteśmy świadomi z czym przyszło się mierzyć pracownikom 
ochrony zdrowia. Również dołączyła do podziękowań. Powróciła do kwestii wcześniej poruszanej, w 
międzyczasie radna rozmawiała z Prezesem Uzdrowisk, p. Surażyńskim. Potwierdza on fakt, iż 
uzdrowiska weszły w ten program, został podpisany kontrakt z NFZ. Ma być 50-70 łóżek w Wielkiej 
Pieniawie. Pacjentów po rehabilitacji po covidowej kierują lekarze POZ. Prezes oczekuje na zgłoszenia 
osób chętnych. 

Dyrektor PCPR w Kłodzku - p. Bogumił Zwardoń podziękował Wicestaroście i Dyrektor ZOZ za słowa 
uznania oraz całokształt działalności w tym trudnym okresie. 

Radna, p. Małgorzata Kanecka przyłącza się do stów przedmówców. Podkreśliła również uznanie dla 
pracowników nie medycznych. Im także należą się podziękowania. 

Materiał           został                  zamieszczony radnym 

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6 Sprawy różne 

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia

na stronę internetową 

ZAŁĄCZNIK 4 

Przewodnicząca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji 
zaplanowano 26 maja 2021 roku o godz. 10:00 a jego tematem będzie: 

1. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok
2020.

b) przyjęcie protokołu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24

marca 2021 roku.

Komisja jednogłośnie 7 głosami - za przyjęła protokół nr 3/21.

Przewodnicząca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk - po wyczerpaniu porządku, zamknęła posiedzenie
komisji. 

Na tym protokół zakończono. 

Sporządziła: 
Diana Zajac 

01 I 
?q1v 

4 

Przewocfu'inąc;9 Kof�
Renata �lmczyk / 

I 


