
Protokot nr 5/21

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 26 maja 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.20

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

Podstawa prawna - art. 15zzx ust. 2 1 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegoinych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobiegar)iem, przeciwdziaianiem i zwalczaniem COVID-19, innych

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

W posiedzeniu wzi^to udziai 7 cztonkow komisji oraz:

1. Sekretarz Powiatu Ktodzkiego - p. Grzegorz Gredys,

2. Gtowna Ksi^gowa Powiatu Ktodzkiego - p. Agnieszka Rup - Grzyb.

Listy obecnosci radnych oraz uczestniczqcych gosci stanowiq zatqczniki do protokofu.
ZAt/\CZNIKIl-2

Przewodniczqca Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznycti, p. Renata Wolan-Niemczyk - otworzyta

posiedzenie komisji, powitata cztonkow komisji oraz uczestniczqcycti w posiedzeniu gosci.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zat^cznik do
projektu ucliwaty w sprawie udzielenia Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

3. Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2020.
4. Zaopiniowanie projektu uctiwaty przewidzianego w porzqdku VI sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego w sprawie zwi^kszenia wysokosci srodkow finansowych na utrzymanie dziecka w
placowkachi opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Ktodzkiego.

5. Sprawy rozne:

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

b) przyjQcie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w
dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Ad. 2 Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zatqcznik do
projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

Przewodniczqca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk zapytata czy ktos chciatby zabrac gtos.

Nikt nie zabratgtosu.



Komisja 4 gfosami zo, 3 gfosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowala Raport o stanie
Powiatu Kiodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zafqcznik do projektu uchwaty w sprawie udzielenia
Zarzqdowi Powiotu Kfodzkiego wotum zaufania.

Material zostal zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad.3 Opinia na temat sprawozdania zarz^du z realizacji budzetu Powiatu Ktodzklego za rok 2020.

Przewodnlczqca Komisji p. R. Wolan-Nlemczyk- zapytafa, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Nikt nie zabrat gtosu.

Przewodniczqca Komisji poddata pod gtosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdania zarz^du z
realizacji budzetu Powiatu Kiodzkiego za rok 2020.

Komisja 4 glosami za, 3 glosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowala sprawozdanie
zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Kiodzkiego za rok 2020.

Material zostal zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porz^dku Vl sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie zwi^kszenia wysokosci srodkow finansowych na utrzymanie dziecka w
placowkach opiekuriczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Ktodzkiego.

Przewodnicz^ca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk — zapytala, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Radna, p. Krystyna Sliwinska zapytala, kto i diaczego wnioskowal o zwi^kszenie srodkow na
utrzymanie dziecka w placowkach opiekuhczo- wychowawczych typu rodzinnego?

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk odpowiedziala, ze srodki te rokrocznie
zabezpieczane z budzetu pahstwa, a dotyczg wypoczynku letniego dzieci z rodzinnych domow dziecka
przez nich wnioskowane za posrednictwem PCPR. Jest to to jednorazowa kwota 300 ziotych na
dziecko, wypoczynek wakacyjny.

Komisja jednoglosnie 7 glosami - za pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly.

Ad. 5 Sprawy rozne

Radna, p. Krystyna Sliwinska zapytala siQ o aktualn^ sytuacj^ covidowa w ZOZ-ie w Klodzku? Jak
wyglqda kwestia likwidacji lozek covidowych - technicznie i liczbowo. Jak wyglqda sytuacja szczepieh
w naszym rejonie? Prosi o informacj^.

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk odpowiedziala, ze nie ma dokladnej

informacji na ten temat. Z jej wiedzy wynika, ze nastQpuje tendencja spadkowa, rowniez w przypadku
liczby zgonow. Sytuacja z dnia na dzien jest bardzo dynamiczna. Zadeklarowala udzielenie informacji



na pismie. W kwestii szczepieh nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedziec na to pytanie - nalezaloby
siQ zwrocic do Dyrektor ZOZ-u, p. Jadwigi Radziejewskiej,

a) ustalenie daty I tematow kolejnego posledzenia

Przewodniczqca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk poinformowata, ze kolejne posiedzenie komisji

zaplanowano 23 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 a jego tematem b^dzie:

Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku.

b) przyjQcie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w dniu

21 kwietnia 2021 roku.

Komisja jednoghsnie 7 gfosami - za przyjqfa protokol nr 4/21.

Radna, p. Krystyna Sllwihska zapytata o mozliwosc przeprowadzenia komisji w trybie hybrydowym.

Sekretarz Powlatu, p. Grzegorz Gredys odpowiedzial, ze tryb hybrydowy b^dzie trudny do

przeprowadzenia z uwagi na koniecznosc transmisji obrazu jak i dzwi^ku. Na dzieh dzisiejszy nie jest

to mozliwe. Jednak przeprowadzona zostanie taka analiza.

Przewodnlczqca Komisji p. R. Wolan-Nlemczyk - po wyczerpaniu porzgdku, zamkn^ia posiedzenie

komisji,

Na tym protokol zakonczono. /
Przewodni^^^ Kgrnisji
Renata \A^an-Nien^zyk

Sporz^dzila:

Diana Zajgc^ ^


