
Protokot nr 5/22

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 25 maja 2022 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.30

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

Ktodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu wzi^to udziat 7 cztonkow komisji oraz:

1) Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego,

2) Dyrektor PCPR w Ktodzku, p. Bogumit Zwardon.

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zatqczniki do protokofu.

ZAtACZNIKI 1-2

Przewodniczqcy Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznycli, p. Tomasz Nowicki - otworzyt

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

Nikt nie zgfosii uwag do porzqdku posiedzenia.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie obrad porzqdku komisji.

2. Biezqce opiniowanie projektow uctiwat:

a) w sprawie zwi^kszenia wysokoki srodkow finansowycti na utrzymanie dziecka w

placowkacti opiekunczo-wyctiowawczychi typu rodzinnego na terenie Powiatu

Ktodzkiego

3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok, stanowiqcego zat^cznik
do projektu uctiwaty w sprawie udzielenia Zarzadowi Powiatu Ktodzkiego wotum
zaufania.

4. Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok
2021.

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 25 kwietnia 2022 roku.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej

www.powiatklodzki.roda365.pl i stanowi zatqcznik do protokotu.

ZAtACZNIK 3

Ad. 2 Bieiace opiniowanie projektow uchwat:

a) w sprawie zwi^kszenia wysokosci srodkow finansowych na utrzymanie dziecka w

placowkach opiekuhczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu

Ktodzkiego



Dyrektor PCPR, p. Bogumit Zwardoh zreferowat rzeczony projekt uchwaty.

Nie byfo gfosow w dyskusji.

Komisja 4 giosami za, 3 gfosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowaio projekt uchwafy.

Ad. 3 Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok, stanowi^cego zatqcznik do

projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Ktodzklego wotum zaufania.

Przewodnlczgcy Komisji p. Tomasz Nowicki zapytat czy ktos chciatby zabrac glos.

Nikt nie zobrof gfosu.

Komisjo 4 ghsomi za, 3 giosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowaio Raport o stanie

Powiatu Kiodzkiego za 2021 rok.

Materiai dotyczqcy tematu zostai zamieszczony na stronie internetowej www.Dowiatklodzki.rada365.Di.

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAtACZNIK4

Ad. 3 Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2021.

Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego przedstawita opini^ na temat sprawozdania zarz^du.

Radna, p. Krystyna Sliwihska odniosia si^ do przedstawionego materiatu i zapytata z czego wynikaia

nadwyzka w kwocie 14 min zt, jaki jest „cel i /os" tych srodkow? Drugie pytanie dotyczy dotacjl dia ZOZ-u

- z jakiego tytufu zostaia ona przekazana?

Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego odpowiedziaia, ze giownie wynlkaj^ one z sytuacji

covidowej, inne zapotrzebowanie na szkolenia, oszcz^dnoki na przewozach krajowych w PKS, projekty

unijne, ktore byty realizowane tez nie w petni planowanych wysokokiach. Racjonalnosc gospodarowania

srodkami byfa wdrazana po to, by zachowac srodki na przysztosc. Sq one wykazane w bllansach jako

wolne srodki. Co do drugiego pytania - wyposazenie w sprzQt specjalistyczny. Co roku Powiat podejmuje

takie dziatania dia ZOZ-u.

Wicestarosta, p. Matgorzata jQdrzejewska - Skrzypczyk dodala, ze dokupowany jest sprz^t dia ZOZ-u po

to, by podpisywac kontrakty.

Przewodniczqcy Komisji poddat pod glosowanie pozytywne zaopiniowanie sprawozdania zarzqdu z

realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2021.

Komisja 4 giosami za, 3 giosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowaio sprawozdanie

zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Kiodzkiego za rok 2021.

Materiai zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pi oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 5 Sprawy rozne:

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



Przewodnlcz^cy Komisji p. Tomasz Nowicki poinformowat, ze kolejne posiedzenie komisji zaplanowano
22 czerwca 2022 roku o godz. 10:00.

Temat posiedzenia:

Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zesp6l Opieki Zdrowotnej" w Klodzku.

b) przyj^cie protokotu: nr 4/22 z posiedzenia Komisji Zdrowla i Spraw Spotecznych w dniu 28

kwietnia 2022 roku.

Nie byh uwag do protokotu.

Komisj'a jednogtosnie 8 gtosami za - przyjqta protokof nr 4/22 z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2022

roku.

Radna, p. Krystyna Sliwinska poprosila o informacj^ dotycz^cq aktualnej sytuacji Domu Dziecka w

Ktodzku?

WIcestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk powiedziaia, ze sytuacji kadrowq zarz^dza dyr.

Bielska - peini ona obowigzki do czasu wylonienia nowego dyrektora. Rozpisany zostal konkurs, w wyniku

ktorego zostaly ziozone dwie oferty. Posiedzenie komisji odb^dzie siQ w najblizszy pigtek. Wowczas

rozstrzygni^te zostanie ostatecznie kto b^dzie zarzqdzal jednostkq. Zgodnie z audytem dyrektor Bielska na

biezqco realizuje wszystkie zaiecenia audytorki. Naruszenia organizacyjne s^ prostowane. Jezeli chodzi o

post^powania, ktore s^ prowadzone w niezaleznych organach - Prokuraturze - informacji o jej przebiegu

nie posiada, gdyz powiat nie jest strong. Duzym problemem jest kadra a raczej jej brak, dose duza rotacja

pracownikow.

Radna, p. Krystyna Sliwinska dopytafa o dziatainosc Fundacji, czy „proceder" gromadzenia srodkow pod

szyldem „dlo Domu Dziecka Razem Mozemy Wiqcej". 1 jej wiedzy wynika, ze zbiorki w dalszym ciggu sg

prowadzone.

WIcestarosta, p. Matgorzata Jgdrzejewska - Skrzypczyk odpowiedziala, ze sprawa zostala zgtoszona w

Prokuraturze. Fakt, ze Fundacja nadal widnieje w KRS - nie nalezy do kompetencji powiatu.

Poinformowala rowniez o fakcie, ze prowadzgcy Fundacjg domaga sig instalacji silowni zewngtrznej, na

ktorg zbierat srodki przez dwa lata. Jest to problem prawny czy wyrazic na to zgodg, bowiem w jej ocenie

nie mial prawa zbierac tych srodkow nie majgc zaiegalizowanej i podpisanej umowy z Dyrektorem i z

Fundacjg. Dopoki kompetentne organy kigania nie wypowiedzg sig na ten temat - instalacja zostanie

wstrzymana.

Na tym protokol zakonczono.

Protokotowafa: Przewodniczqcy Komisji

DianaZajqc y Tomasz Nowicki


