
Godz. rozpoczęcia: 10.00 

Godz. zakończenia: 10.20 

Protokół nr 1/22 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

w dniu 24 stycznia 2022 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.2021.2095. ze zm.) 

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków komisji oraz p. Jan Kalfas Dyrektor Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

Listy zdalnego uczestnictwa radnych i gości w załączeniu do protokołu. 

ZAŁĄCZN I Kl 1 - 2 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, p. Tomasz Nowicki - otworzył 

posiedzenie komisjt powitał członków komisji. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku posiedzenia. 

Nikt nie zgłosił uwag do porządku posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr Xll/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada

2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze

nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok

2022.

3. Informacja o podejmowanych i planowanych działaniach w zakresie promocji i ochrony

zdrowia w powiecie kłodzkim.

4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku.

5. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw

Społecznych,

b) przyjęcie protokołu: nr 12/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w

dniu 23 grudnia 2021 roku.

Porządek posiedzenia został zamieszczony radnym na stronie i n te rnetowe j 

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

ZAŁĄCZNIK 3 

Ad. 2 Rozpatrzenie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad I sesji RPK w sprawie: 

a) w sprawie zmiany uchwały Nr Xll/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada

2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze

nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie -powiatu kłodzkiego na rok

2022.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. 
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