
Protokot nr 6/22

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 22 czerwca 2022 roku

Godz. rozpoczQcia: 10,00

Godz. zakohczenia; 10.15

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

Ktodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu wzi^to udziat 8 cztonkow komisji oraz:

1) Radziejewska Jadwiga - Dyrektor ZOZ w Ktodzku,

2) Skurzewska Anetta - ZastQpca Dyrektora PCPR w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zatqczniki do protokotu.
ZAtACZNIKI 1-2

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

posiedzenie komisji, powitat cztonkow komisji. Zapytat, czy ktos ma uwagi do porz^dku posiedzenia.

Nikt nie zgtosH uwag do porzqdku posiedzenia.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie obrad porzqdku komisji.

2. Biezqce opiniowanie projektow uchiwat:

a) w sprawie ustalenia zwi^kszonej kwoty na utrzymanie dziecka w placowce opiekunczo -
wyctiowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Ktodzki

3. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku -
zaopiniowanie projektu uctiwaty, przewidzianego w porzqdku VII sesji Rady Powiatu Ktodzkiego, w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w
Ktodzku za rok 2021 rok.

4. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznycti,
b) przyjqcie protokotu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w dniu 25 maja 2022
roku.

Porzqdek posiedzenia zostat zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rado365.pl i stanowi zatqcznik do protokotu.

ZAtACZNIK 3

Ad. 2 Biezqce opiniowanie projektow uchwat:

a) w sprawie w sprawie ustalenia zwiqkszonej kwoty na utrzymanie dziecka w placowce

opiekunczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Ktodzki

Nie byto gtosow w dyskusji.

Komisja jednogtosnie 7 gfosami za, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwafy.



Ad. 3 Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zesp6\ Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku -

zaopiniowanie projektu uchwaly, przewidzianego w porzqdku VII sesjl Rady Powiatu Kfodzkiego, w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej"

w Ktodzku za rok 2021 rok.

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Radziejewska Jadwiga - w uzupefnieniu materiatu dodala, ze wynik

„napawa" optymizmem - jednak nalezaloby si^ pochylic nad tym jak do tego doszlo. Przychody w roku

2021 to 136 910 313 zt, w porownaniu z rokiem poprzednim - 97 873. Jest to efekt wspolnych dziafan w

pozyskiwaniu srodkow m.in. oddziaiy covidowe, oddziaty rehabilitacjl pozawatowej, rehabiiitacji

pocovidowej. Wzrosty koszty - za rok 2021 - 134 168 676 min zt. Zysk, ktory zostat wypracowany w roku

2021 to kwota 2 741 637. Zysk ten zostanie przeznaczony na pokrycie straty zmniejszaj^c z lat

ubiegtych. Nalezy zaznaczyc, ze wynik dodatni sktada si^ zaiiczka- pobrana w roku 2020 w wysokoki

8 424 918 mIn zt. W roku 2021 odpracowano pobran^ zaIiczkQ - 5 929 764 zt. Ponoszone byty rowniez

koszty zwi^zane z leczenlem pacjentow - zwi^kszenie kosztow lekow, sprz^tu medycznego, badan. W

roku 2021 umorzono (abolicja ustawowa) 2 495 154 mIn zt, a wynikajqca z leczenia uzdrowlskowego.

Wynik finansowy, ktory mogtby bye jeszcze znacznie lepszy - ztozyt si^ rowniez wyrok zas^dzony

szpitalowi w Nowej Rudzie z lat poprzednich (stwierdzono ucfiybienie 2 249 271 zt). Zaskarzono ten

wyrok do Sqdu Najwyzszego, ktory to wstrzymat jego wykonanie. Ponadto pozyskano z NFZ przeszto 8

mIn dotacji, darowizn i srodkow z zewnqtrz.

Radna, p. Krystyna ̂ liwiriska zapytala, Jaki ctiarakter ma wyrok i zwi^zane z tym uctiybienie zas^dzonych

ponad 2 mIn ztotych, z jakiego powodztwa i czego to dotyczy?

Dyrektor ZOZ w Ktodzku, p. Radziejewska Jadwiga odpowiedziata ogolnie - z racji procedury

odwotawczej, apelacji - dotyczy to oddziatu dzieci^cego z Nowej Rudy i bl^du w sztuce lekarza,

wytoczone z powodztwa cywilnego.

Komisja 6 giosami za, 2 gtosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowafa zatwierdzenia

sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Kfodzku za rok 2021 rok

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej www.DOwiatklodzki.rada365.ol.

\ stanowi zat^cznik do protokolu.

ZAi:ACZNIK4

Ad. 5 Sprawy rozne:

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

Przewodniczqcy Komisji p. Tomasz Nowicki poinformowat, ze kolejne posiedzenie komisji zaplanowano

24 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00.

Temat posiedzenia:

1. Organizacja opieki dtugoterminowej w powiecie ktodzkim,

2. Wizytowanie i ocena funkcjonowania domow pomocy spotecznej.

b) przyjQcie protokotu: nr 5/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w dniu 24 maja

2022 roku.

Nie bylo uwag do protokotu.

Komisja jednoglosnie 8 gtosami za - przyjqto protokot nr 5/22 z posiedzenia w dniu 25 maja 2022 roku.



Na tym protokot zakohczono.

Protokofowafa:

Diana Zajqc

Przewodniczqcy Komisji

^ jQnyjsz Nowjcki
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