
Protokot nr 3/21

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 24 marca 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.15

Godz. zakonczenia: 10.40

Posiedzenie odbywafo siq w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna - art ISzzx ust 2 1 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziaianiem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorob zakaznych oraz wywofywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 7 cztonkow komisji oraz:

1. Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy - p. Krzysztof BolisQga,

2. Kierownik Sekcji Epidemiologicznej p. Krzysztof Dqda,

3. Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpleczenstwa 1 Polityki Zdrowotnej p. Jan

Kalfas,

4. Dyrektor PCPR w Ktodzku - p. Bogumit Zwardoh.

Listy obecnosci radnych oraz uczestniczqcych gosci stanowiq zafqczniki do protokofu.
ZAtACZNIKI 1-2

Przewodniczqca Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych, p. Renata Wolan-Niemczyk - otworzyia

posiedzenie komisji, powitaia cztonkow komisji oraz uczestniczqcych w posiedzeniu gosci.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na strong internetowq

www.powiatklodzki.rada365.pi i stanowi zafqcznik do protokofu.
ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie obrad porzqdku komisji

2. Ocena stanu bezpieczehstwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie ktodzkim {w tym
Stan sanitarny basenow i akwenow uzywanych w celach rekreacyjnych na terenie powiatu
ktodzkiego)

3. Zaopiniowanie projektow uchwat przewidzianych w porzqdku obrad IV sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie:

a) Powiatowego Programu Dziatan na Rzecz Osob Niepetnosprawnych na lata 2021-2025
b) Przyjqcia Powiatowej Strategii Rozwiqzywania Problemow Spotecznych Powiatu

Ktodzkiego na lata 2021-2025

c) Okreslenia zadah i podziatu srodkow finansowych z Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osob Niepetnosprawnych na 2021 rok

d) przyjqcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastqpczej dia Powiatu Ktodzkiego na
lata 2021-2025

4. Sprawy rozne:

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

b) przyjqcie protokotu: nr 2/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w
dniu 17 lutego 2021 roku.



Ad. 2 Ocena stanu bezpieczenstwa sanltarnego I weterynaryjnego w powlecie ktodzkim (w tym
Stan sanitarny basenow i akwenow uzywanych w celach rekreacyjnych na terenie powiatu
ktodzkiego)

Przewodniczqca Komlsjl p. R. Wolan-Nlemczyk — zapytata, czy ktos chciatby zabrac glos.

Kierownik Sekcji Epidemiologicznej p. Krzysztof Dqda pokrotce omowit udost^pnione radnym
materialy dotycz^ce omawianego tematu.

Radna, p. Matgorzata Kanecka zwrocifa si^ z pytaniem, jak wyglqda sytuacja ptasiej grypy w powiecie
ktodzkim?

Kierownik Sekcji Epidemiologicznej p. Krzysztof Dqda odpowiedziat, ze nie ma zgtoszonych
przypadkow wywotanych tym typem wirusa u ludzi.

Radna, p. Krystyna ̂ liwinska zgtosita uwagi j^zykowe do omawianego materiatu, pros! o korektQ
nast^puj^cych zwrotow: na stronle 40 okreslenie „Szlaki na Smaku" - „Smaki na Szlaku , str. 32
stowo przedmitow - na przedmlotow.

Materiat dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokolu.

ZAIACZNIK4

Ad.3 Zaopiniowanle projektow uchwat przewidzianych w porzqdku obrad IV sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie:

a) Powiatowego Programu Dziatan na Rzecz Osob Niepetnosprawnych na lata 2021-2025

Przewodniczqca Komisji podzi^kowata Dyrektorowi 1 zespotowl za rzetelnie skonstruktywny materiat.

Radna, p. Krystyna Sliwiriska zgtosita uwagi J^zykowe do projektu uctiwaty.

Komisja jednogfosnie 7 gtosami - za pozytywnie zaopiniowaia projekt uchwafy.

b) przyj^cia Powiatowej Strategii Rozwl^zywania Probiemow Spolecznycti Powiatu Ktodzkiego
na lata 2021-2025

Przewodniczqca Komisji zapytata, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Radna, p. Krystyna Sliwinska odniosta si^ do otrzymanego dokumentu w zwi^zku z wnioskiem
ztozonym na poprzedniej Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w dniu 17 lutego 2021 roku.,
adresowanym do Pani Minister Marleny Malqg, Ministerstwo Rodziny i Polityki Spotecznej. Mowa w

nim 0 mozliwosci nowelizacji ustawy antyprzemocowej. Zapytata, jaki b^dzie daiszy tok
procedowania. Zawartosc dokumentu w petni odzwierciedia problem, ktory byt poruszany. Czy
b^dzie on skierowany do Zwi^zkow Powiatow Polskich, b^dz powiat samodzielnie b^dzie kierowat
ten wniosek do Ministerstwa? Zgtosita rowniez uwagi jQzykowe do dokumentu.

Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa
Powiatowego w Ktodzku - p. Jan Kalfas powiedziat, ze pismo zostato skierowane juz do Pani



Minister, jak rownlez do Wojewody. Poinfornnuje rowniez Starost^, ktory przekaze tq informacj^ na

najblizszym spotkanlu Konwentu Starostow.

Komisja jednogfosnie 7 gfosami za pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaiy.

c) okreslenia zadan I podzlatu srodkow finansowych z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji

Osob Niepetnosprawnych na 2021 rok

Przewodniczqca Komisji zapytoh, czy ktos chciafby zabrac gios.

Nikt nie zabroi giosu.

Komisja Jednogiosnie 7 gfosami za pozytywnie zaopiniowala projekt uchwafy.

d) przyj^cia Powlatowego Programu Rozwoju Pieczy ZastQpczej dia Powlatu Ktodzkiego na

lata 2021-2025

Przewodniczqca Komisji zapytafa, czy ktos chciafby zabrac gios.

Nikt nie zabraf gfosu.

Komisja Jednogfosnie 7 gfosami za pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwafy.

Ad. 4 Sprawy rozne

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posledzenia

Przewodniczqca Komisji p. R. Wolan-Nlemczyk poinformowaia, ze kolejne posiedzenie komisji

zaplanowano 21 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 a jego tematem bqdzie:

1. Ocena reaiizacji Powiatowego Programu Dziatan na Rzecz Osob Niepetnosprawnych w
2020 roku.

2. Ocena reaiizacji Powiatowej Strategii Rozwiqzywania Problemow Spotecznych Powiatu
Ktodzkiego.

3. Sprawozdanie za 2020 rok z dziatalnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Ktodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy spotecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o

pomocy spotecznej).

4. Informacja Dyrektora, Zespotu Qpiekl Zdrowotnej" w Ktodzku na temat sposobu i
wysokosci finansowania swiadczeh zdrowotnych w „Zespote Opieki Zdrowotnej" w
Ktodzku w 2021 roku oraz podsumowanie finansowania za 2020 rok.

b) przyjqcie protokotu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w dniu 17

lutego 2021 roku.

Komisja Jednogfosnie 7 gfosami - za przyj^fa protokof nr 2/21.

Przewodniczqca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk - po wyczerpaniu porzqdku, zamknqta posiedzenie

komisji.

Na tym protokot zakohczono.

Przewodniczqca Komisji

/.



Renata Wolan-Niemczyk

Sporzqdzita:

Diana


