
Protokot nr 1/21

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 20 stycznia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.30

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

Podstawa prawna - art. 15zzx ust. 2 i 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 Dyrektor Wydziatu Zarz^dzania

Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Ktodzku -

p. Jan Kalfas.

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

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

otworzyta posiedzenie komisji, powitata cztonkow komisji oraz uczestniczqcych w

posiedzeniu goki. Spytata o uwagi lub wnioski do porzqdku obrad.

Nikt nie zabrat gtosu.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na strong internetowq

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK3

Porzadek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Informacja o podejmowanych i planowanych dziataniach w zakresie promocji i
ochrony zdrowia w powiecie ktodzkim

3. Sprawozdanie z dziatalnosci komisji w 2020 roku

4. Sprawy rozne:

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

Spotecznych,

b) przyjqcie protokofu: nr 11/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw

Spotecznych w dniu 23 grudnia 2020 roku.

Ad. 2 Informacja o podejmowanych 1 planowanych dziataniach w zakresie promocji i
ochrony zdrowia w powiecie ktodzkim.

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



Nikt nie zabrat gtosu.

Material dotycz^cy tematu zostat zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zatqcznik do protokofu,

2AtACZIMIK4

Ad. 3 Sprawozdanie z dziatalnosci Komisji Zdrowla 1 Spraw Spotecznych za 2020 rok

Przewodniczgca Komisji p. R. Wolan-Nlemczyk - zapytata, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Komisja - 7 gfosami za, pozytywnie przyjqia sprawozdanie z dziatalnosci Komisji za 2020 rok.

Sprawozdanie z dziatalnosci komisji na 2020 rok stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 5
Ad. 4 Sprawy rozne

Radna Krystyna Sliwinska zwrocita si^ z ustnym wnioskiem do Przewodnicz^cego Rady -
p. Zbigniewa topusiewicza oraz do Przewodniczqcego Rady Spotecznej ZOZ-u p. Starosty o
udostQpnienie protokotow z posiedzen Rady Spotecznej za ostatnie 2 lata. Z wiedzy radnej
wynika, ze sq one w formie elektronicznej.

Przewodniczgca Komisji zwraca si^ do radnej z propozycj^ ztozenia takiego wniosku na
pismie.

Radna Krystyna Sliwinska odpowiedziata, ze moze ztozyc to na pismie, jednak wniosek ustny
jest takze wnioskiem.

Przewodniczqca Komisji podziela zdanie radnej, jednak prosi o ztozenie wniosku na pismie.

Radna, p. Krystyna Sliwinska zwraca s\q z pytaniami dotycz^cymi aktualnej sytuacji
covidowej oraz spraw procesowych zwi^zanych z DPS w Szczytnej?

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk zwrocita si^ do radnej Sliwihskiej o

doprecyzowanie pytania - jakie sprawy procesowe radna ma na mysli w kwestii DPS-u na

Szczytniku?

Radna, p. Krystyna Sliwinska pyta o to, czy toczy si^ spor s^dowy, jesli chodzi o DPS w

Szczytnej?

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk odpowiedziata radnej Sliwinskiej, ze

Powiat Ktodzki nie toczy sporu s^dowego z zadnym podmiotem w sprawie DPS-u na

Szczytniku. Co do pytania o sytuacji covidow^ udziela gtosu Dyrektorowi Wydziatu

Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej p. J. Kalfas. Dodata rowniez,

ze informacje na ten temat sq okrojone -z uwagi na nowe przepisy.



Dyrektor Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej; p. Jan

Kalfas odpowiedziat, ze do tej pory funkcjonowaty oddziaty izolacyjne na bazie uzdrowisk.

Zostaty one zlikwidowane na terenie powiatu ktodzkiego. Na oddziatach covidowych znajduje

s\q w Bystrzycy Ktodzkiej - 16 osob, Klodzku - 55 osob, SCM w Polanicy- Zdroj - 10 osob.

Radna, p. Krystyna Sliwlriska dopytuje, jak ta sytuacja si^ ma do tozek i respiratorow? Jak

wygl^da sytuacja i przebieg szczepien na covid 19 ?

Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej, p. Jan

Kalfas powiedziat, ze tozka na obecn^ chwile wolne a respiratory zabezpieczone. W

kwestii szczepien - szczepienie „grupy 0" w powiecie ktodzkim zostafo zakohczone. Pozostaty

jedynie pojedyncze osoby.

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia

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

komisji zaplanowano 17 lutego 2021 roku o godz. 10:00 a jego tematem b^dzie:

I. Sprawozdanie z realizacji zadah Powiatowego Programu Przeciwdzialania

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinle dia Powiatu

Ktodzkiego na lata 2016-2020 za rok 2020

b) przyj^cie protokotu nr 11/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w

dniu 23 grudnia 2020 roku

Komisja jednogiosnie, 7 gfosami • za przyjqia protokof nr 11/20.

Przewodnicz^ca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk - po wyczerpaniu porz^dku, zamkn^ta

posiedzenie komisji.

Na tym protokof zakonczono.

Przeytfiodnic/aca Komisji
iemczyk

Sporz^dzita: [_ I
Diana Zaj^c


