
Protokot nr 7/22

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 24 sierpnia 2022 roku

Godz. rozpoczQcia: 09.00

Godz. zakohczenia: 11.20

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w

Ktodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzenia wzi^lo udzial 7 cztonkow komisji oraz Skurzewska Anetta - Zast^pca Dyrektora PCPR w

Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oroz gosci stanowiq zaiqczniki do protokofu.

ZAtACZNIKI 1-2

Przewodnlczqcy Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych, p. Tomasz Nowicki - otworzyt

posiedzenie komisji, powitat cztonkow komisji. Zapytat, czy ktos ma uwagi do porzqdku posiedzenia.

Nikt nie zgtosit uwag do porzqdku posiedzenia.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Biezqce opiniowanie projektow uchwat:

a) w sprawie utworzenia Placowki Opiekuhczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego

„Delta"\N Nowej Rudzie, nadania Statutu.

3. Organizacja opieki dtugoterminowej w powiecie ktodzkim.
4. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych,

b) przyjqcie protokotu: nr 6/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w dniu
23 czerwca 2022 roku.

5. Wizytowanie i ocena funkcjonowania domow pomocy spotecznej - wyjazd do DPS Scinawka
Dolna.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym no stronie internetowej

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zatqcznik do protokolu.

ZAtACZNIK 3

Ad. 2 Biezqce opiniowanie projektow uchwat;

a) w sprawie utworzenia Placowki Opiekuhczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Delta"
w Nowej Rudzie, nadania Statutu.

P. Skurzewska Anetta - Zastqpca Dyrektora PCPR w Ktodzku krotko zreferowata projekt uchwaty.

Nie byfo glosow w dyskusji.

Komisja jednogiosnie 7 giosami za, pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly.

Ad. 3 Organizacja opieki dtugoterminowej w powiecie ktodzkim.

Nie byio glosow w dyskusji.



Material dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.ol.

i stanowi zal^cznik do protokoiu.

ZAtACZNlK4

Ad. 5 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Przewodniczqcy Komisji p. Tomasz Nowlckl poinformowai, ze kolejne posiedzenie komisji zaplanowano
26 wrzesnia 2022 roku o godz. 10:00.

Temat posiedzenia:

1. Informacja zarzqdu z przebiegu wykonania budzetu powiatu za I poirocze 2021 roku oraz ksztaitowania si^

Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art 266 ustawy a finansach publicznych.

2. Biezqce opiniowanie projektdw uchwaf.

b) przyj^cie protokotu: nr 6/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spoiecznych w dniu 22

czerwca 2022 roku.

Nie bylo uwag do protokoiu.

Komisja jednogiosnie 7 giosami za - przyjqia protokoi nr 6/22 z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Cztonkowie komisji udali siq do Domu Pomocy Spotecznej w Scinawce Dolnej. Na miejscu pani Dyrektor
- Renata Woian - Niemczyk przywitaia komisji i poinformowala, ze prowadzi dziaialnosc przeznaczong dla

95 mieszkancow - m^zczyzn chorych psychicznie. Jezeli chodzl o funkcjonowanie DPS-u podzielony on

jest na 4 grupy: opiekuhczq, medycznq, terapeutyczn^ i administracj^. Placowka jest po kompleksowych
kontrolach - bez zarzutu. Zatrudnionych na umow^ o prac^ jest 140 osob. W zakresie potrzeb bytowych

spetnione sg wszystkie standardy wyznaczone przez akty prawne. Nast^pnie przedstawiia warunki

lokalowe i bytowe mieszkancow DPS w Scinawce Dolnej oraz oprowadzila czlonkow Komisji po obiekcie.

Na tym protokoi zakonczono.

Protokoiowofa: Przewodniczqcy Komisji

Diana ZajqiJ Tomasz Nowicki


