
Protokot nr 8/22

z posiodzenis Komisji Zdrowia i Spraw Spotacznych
Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 26 wrzesnia 2022 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.20

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzklego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w
Klodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu wzi^fo udziat 5 cztonkow komisji oraz:
1) Radziejewska Jadwiga - Dyrektor ZOZ w Ktodzku,
2) Zwardon Bogumil - Dyrektor PCPR w Klodzku.

Listv obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zaiqczniki do protokoiu.
ZAtACZNIKI 1-2

Przewodniczgcy Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych, p. Tomasz Nowicki - otworzyt
posiedzenie komisji, powitat cztonkow komisji. Przedstawit porzqdek posiedzenia oraz zglosil wniosek o
wprowadzenie do porzqdku obrad w pkt. 3 poiegaj^cego na przyjgciu i zaopiniowaniu projektu uchwaty
przewidzianego w porz^dku obrad X sesji Rady Powiatu Klodzkiego tj. w sprawie zmiany Statutu
podmiotu leczniczego "Zespot Opieki Zdrowotnej" \n Klodzku.

Komisja jednogiosnie 5 gfosami - za przyjqta proponowany porzqdek.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.
2. Biezace opiniowanie projektow uchwal;

a) w sprawie okreslenia zadah i podzialu srodkow finansowanych z Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na 2022r.

b) w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego "Zespol Opieki Zdrowotnej" w Klodzku.
3  Informacja zarzqdu z przebiegu wykonania budzetu powiatu za I polrocze 2021 roku oraz

ksztaltowania si^ Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o fmansach
publicznych.

4. Sprawy rozne: .

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych,
b) przyjQcie protokoiu: nr 7/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych w dniu

24 sierpnia 2022 roku.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej
www powiatklodzki.rodo365.pl i stanowi zaiqcznik do protokoiu.

ZAtACZNIKB

Ad. 2 Biezqce opiniowanie projektow uchwal:

a) w sprawie okreslenia zadah i podzialu srodkow finansowanych z Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na 2022r.

P. Bogumil Zwardon - Dyrektor PCPR w Klodzku krotko zreferowal projekt uchwaly.

Nie byio gtosow w dyskusji.

1



Komisja jednogtosnie 5 gtosami za, pozytywnie zaopiniowaia projekt uchwafy.

a) w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego "Zespoi Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku.

P. Jadwiga Radziejewska - Dyrektor ZOZ w Ktodzku zreferowaia projekt uchwaty.

Radna, p. Krystyna Sliwinska zapytala, jak na chwil^ obecn^ wygl^da zabezpieczenie medyczne na terenie
Nowe] Rudy i gminy Nowa Ruda?

p. Jadwiga Radziejewska - Dyrektor ZOZ w Ktodzku odpowiedziala, ze gmina Nowa Ruda jest
zabezpieczona w takim samym zakresie jak gmina Klodzko. Wszystkie przypadki pediatryczne
przyjmowane w oddziale dziecigcym w Klodzku. Stan leczonych na oddziale pediatrycznym wynosil
ok. 10 osob na 20 lozek. Oddziat wewn^trzny wygl^da nieco gorzej - wigcej osob starszych, z
powiktaniami pocovidowym.

Komisjo 2 ghsami za, 3 wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowata projekt uchwafy.

Ad. 3 Informacja zarzqdu z przebiegu wykonania budzetu powiatu za I potrocze 2021 roku oraz
ksztattowania si^ Wieloletniej Prognozy FInansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o fmansach
publicznych.

Nie byte giosow w dyskusji.

Material dotyczqcy informacji zostai zamieszczony na stronie internetowej
\A/\A/w nnwintklodzki.rada365.pl. i stanowi zal^cznik do protokofu.

ZAtACZNIK 4

Ad. 5 Sprawy rozne:

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

Przewodnlczqcy Komisji p. Tomasz Nowicki poinformowat, ze koiejne posiedzenie komisji zaplanowano
24 oazdziernika 2022 roku o godz. 10:00.

Tpmat posiedzenia:

1. Funkcjonowanie nocnej i swiqtecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu kfodzkiego.
2. Biezqce opiniowanie projektow uchwal.

b) przyjgcie protokotu: nr 7/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w dniu 24
sierpnia 2022 roku.

Nie bylo uwag do protokolu.

Komisja jednogiosnie 5 gtosami za - przyjgia protakol nr 7/22 z posiedzenia w dniu 24 sierpnia 2022 roku.

Przewodniczacy Komisji poinformowat o pismie mieszkaiica powiatu dotycz^cego podzialu srodkdw z
PFRON na dotacje dia osob niepetnosprawnych.

Radna, p. Krystyna Siiwinska zwrocHa si^ z zapytaniem do Dyrektora PCPR w Ktodzku czy uzywana przez
prowadz^cego Fundacj? tytutu „Razem Mozemy Wiqcej" w dalszym ci^gu ona funkcjonuje? Z wiedzy
radnej wynika, ze jeszcze nie tak dawno postugiwat s\q nig Prezes Fundacji - a to przeciez nie jest zgodne z



prawd^, nic takiego nie dziata przy Domu Dziecka. Byb to rowniez widoczne na stronie Burmistrza
Ktodzka, gdzie informowai o zdobyciu srodkow na sprz^tanie Fortu Owcza Gora.

P. Bogumit Zwardon - Dyrektor PCPR w Klodzku odpowiedziat, ze wi^kszej mozliwoki wptyni^cia na
sytuacjQ. Podany jest zupelnie inny adres, nie wynika z niego o jakq placowk^ chodzi, tyiko ze przy Domu
Dziecka, de facto Domu Dziecka nie ma, sq placowki opiekuhczo - wychowawcze na tq chwil^. Nadmienif,
ze sprawdzi to i przekaze szczegotowe informac]^ na nast^pnym posiedzeniu Komisji. Jednakze nie bardzo
jest pole manewru w tym zakresie, aby cokolwiek zrobic.

Radna, p. Krystyna Sliwihska uwaza, ze jest to ewidentne naduzycie. Zwrocita si^ do Dyrektor ZOZ-u o
kwestie opieki nad uchodzcami? Czy ZOZ w Ktodzku ma piecz^ nad dziecmi, ktore przebywaj^ w DWD w
Dusznikach Zdroju? I jaka jest liczba zachorowan uchodkow, a ile polskich obywateli?

P. Jadwiga Radziejewska - Dyrektor ZOZ w Ktodzku odpowiedziata, ze zdarzaj^ siQ pojedyncze przypadki
zachorowan wsrod uchodzcow. Leczonym w ostatnim czasie byto jedno dziecko, jednak ze strony Nowej
Rudy. ZOZ nie swiadczy usiug kompleksowych dia DWD Dusznikach Zdroju - tyiko jesli wymaga konsultacji
pediatrycznej wowczas trafia w 90% do izby przyj^c. Jezeli chodzi o zachorowania - wykazuje si^ jedynie
pojedyncze przypadki.

Na tym protokol zakohczono.

Protokolowata: Przewodniczqcy Komisji
Diana Zajqc^ j Tomasz Nowicki


