
Protokot nr 2/21

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spofecznych

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 17 lutego 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia: 11.00

Posiedzenie odbywafo si^ w trybie zdainym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna - art 15zzx ust. 2 i 3 ustowy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych

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

W posiedzeniu wziqIo udziat6 cztonkow komisji (nieobecny radny Mariusz Borcz) oraz:

1. Kierownik Zespotu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodzinq w PCPR w Ktodzku, p. Danieia

Jesionek

2. Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej

Starostwa Powiatowego w Ktodzku - p. Jan Kalfas.

3. Referent Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej

Starostwa Powiatowego w Ktodzku, p. Matgorzata Obstarczyk

Listy obecnosci radnych oraz uczestniczqcych gosci stanowiq zatqczniki do protokofu.
ZAt^CZNIKI 1-2

Przewodnicz^ca Komisji Zdrowia I Spraw Spofecznych, p. Renata Wolan-Nlemczyk -

otworzyta posiedzenie komisji, powltata cztonkow komisji oraz uczestniczqcych w

posiedzeniu gosci. Zgtosita wniosek o wprowadzenie do porzqdku obrad pkt. polegajqcego na

zaopiniowaniu projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad III sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dia

osob stosujqcych przemoc w rodzinie na lata 2021-2025, w sprawie uchwalenia Powiatowego

Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dIa

Powiatu Ktodzkiego na lata 2021 - 2025, zmiany Uchwaty nr X/83/2020 Rady Powiatu

Ktodzkiego z 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegotowych zasad ponoszenia odptatnosci za

pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

Komisja 6 gfosami -za przyj^ia wniosek o zmiany porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronq internetowq

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

ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie obrad porzqdku komisji

2. Sprawozdanie z realizacji zadah Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dIa Powiatu Ktodzkiego na lata
2016-2020 za rok 2020.



3. Zaopiniowanie projektow uchwat przewidzianych w porz^dku obrad III sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego, w sprawie:

a) uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dia osob
stosujqcych przemoc w rodzinie na lata 2021-2025

b) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dIa Powiatu Ktodzkiego na lata
2021-2025

c) zmiany Uchwaty nr X/83/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z 30 grudnia 2020 roku w
sprawie szczegotowych zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt w mieszkaniu
chronionym treningowym

4. Sprawy rozne:

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

b) przyjQcie protokotu: nr 1/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw
Spotecznych w dniu 20 stycznia 2021 roku.

Ad. 2 Sprawozdanle z realizacjl zadan Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dia Powiatu Ktodzkiego na lata 2016-2020
za rok 2020

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

Nikt nie zabrat gtosu.

Komisja 6 gfosami - za pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaty.

Materiat dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.roclo365.pl i stanowi zafqcznik do protokotu.

ZAt/{CZNIK4

Ad. 3 Zaopiniowanie projektow uchwat przewidzianych w porzqdku obrad III sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego, w sprawie:

a) uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dIa osob
stosujqcych przemoc w rodzinie na lata 2021-2025

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

Radna, p. Krystyna Sliwihska wyrazita zdanie, ze czytajqc owe sprawozdanle z realizacjl o
podejmowanych dziataniach, nie znajduje uwag, ktore sugerowatyby zmiany bqdz poprawQ.
Zwrocita si^ z pytaniem do p. Danieli Jesionek czy posiada InformacjQ w tym zakresie?

Kierownik Zespotu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodzinq w PCPR w Ktodzku, p. Daniela
Jesionek odpowiedziata, ze nie posiada wiedzy w tym zakresie. Dodata, ze reprezentuje
Zespot ds. usamodzielnieh i odptatnoki za pobyt w pieczy zast^pczej.



WIcestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk powiedziata, ze Program Korekcvjno

- Edukacyjny jest prowadzony dia sprawcow przemocy, nie dia ofiar przemocy. Najwi^ksz^

trudnokiq Jest pozyskanie osob do tegoz Programu, gdyz cz^sto oprawcy nie chc^ sIq

poddac takiej „teropii". OdpowiadaJ^c na pytanie radnej Sliwinskiej powiedziata, ze gtownym

motywem jest nabor - jezeli sIq udaje. Kolejn^ barierq jest to, czy wszyscy przechodzq caty

cyki Programu. Samorz^d wspotpracuje z instytucjami; ktore przekazuj^ informacje kto jest

na takiej liscie i kto mogtby wzi^c udziat w takiej terapii.

Radna, p. Krystyna Sliwihska dopytuje w jaki sposob dokonuje si^ takiego naboru osob?

Skoro wystQpuj^ swego rodzaju trudnoki, warto bytoby je ̂ udoskonalic"'?

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk odpowiedziata, ze wszystko odbywa
s\q zgodnie z procedurami.

Radna, p. Krystyna Sliwihska zapytata, czy wchodz^ w rachub^ nakazy sqdowe?

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk odpowiedziata, ze nie jest w stanie

odpowiedziec na to pytanie.

Dyrektor Wydziatu Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczehstwa i Polityki Zdrowotnej

Starostwa Powiatowego w Ktodzku - p. Jan Kalfas uzupetnit wypowiedz Wicestarosty w

zakresie Programu Korekcyjno- Edukacyjnego mowi^c, ze dwa lata temu istniat wymog

przymusowej terapii. W ubiegtym roku nie byto takiego przymusu z uwagi na Covid. W

pozostatych przypadkach jest on dobrowoiny.

Radna, p. Krystyna Sliwihska zapytafa, w jaki sposob monitorowana jest realizacja

programu? Jak to si^ odbywa?

Referent Wydziatu Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczehstwa i Poiityki Zdrowotnej

Starostwa Powiatowego w Ktodzku, p. Matgorzata Obstarczyk odpowiadaj^c na pytanie

radnej Sliwinskiej zaznaczyta, ze takich programow jest bardzo mato. W zesztym roku

Program ukohczyta 1 osoba. Istnieje obowiqzek wystQpowania do Osrodkow Pomocy

Spotecznych, jak rowniez wspotpraca z Policjq, kuratorami - minimum 3 razy do roku o wglqd

w ich sytuacj^, czy ulegta ona pogorszeniu b^dz poprawieniu. Przez 3 kolejne lata

prowadzony jest rowniez monitoring osob, ktore ukohczyty taki Program. Przesytane s^

sprawozdania do Urz^du Wojewodzkiego. Jest coraz mniejsze zainteresowanie tq formq

pomocy. Wysytane sq zaproszenia o naborze do OPS, s^ one ponawiane. Jednak bez

wiQkszego efektu. Prowadzona jest wspotpraca z zespotami interdyscyplinarnymi, roboczymi.

Praca polega na zaktadaniu Niebieskich Kart, ktora jest podstawg kierowania osob do udziatu

w tym programie. Ustawa i jej zapisy mowiq, ze udziat jest dobrowoiny. Jest skierowanie

przez Sqd, jednak osoby te wykazuj^ ograniczone ch^ci.

Radna, p. Krystyna Sliwihska dodata, ze warto bytoby udoskonalic ten Program na miar^

mozliwosci obowi^zujqcycti przepisow.



Przewodniczqca Komisji odniosta siQ do przedmowcow mowiqc, ze brak jest narzQdzi, jesli
chodzi o sprawcow przemocy. Dokumentacja jest zatgcznikiem do ustawy o pomocy

spotecznej i ofiar przemocy w rodzinie. Jesli chodzi o catq procedure wspotpracy z
kuratorami, policjq, pracownicy nie s^ w stanie nic zrobic, maj^ „zwiqzane rqce".

Radna, p. Krystyna Sliwihska uwaza, ze nalezy zawnioskowac do odpowiednich instytucji
ape! o nowelizacjQ ustawy o stosowaniu przemocy.

Przewodniczqca Komisji podziela zdanie radnej Sliwihskiej.

Radna, p. Krystyna Sliwinska ztozyta wniosek formalny do Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego z
uwagi na trudnoki jakie wystQpuj^ podczas realizacji Programu Korekcyjno- Edukuacyjnego
dia sprawcow przemocy w rodzinie, w zakresie przygotowania propozycji nowelizacji ustawy
o Przeciwdziataniu Przemocy w Rodzinie, majqcy na celu zwi^kszenie mobilizacji sprawcow

przemocy do udziatu w w/w Programie.

Przewodnicz^ca poddata pod glosowanie rzeczony wniosek.

Komisja 5 gfosomi - zo pozytywnie przegfosowofa przyjqcie wniosku.

Referent Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa 1 PolitykI Zdrowotnej

Starostwa Powiatowego w Ktodzku, p. Mafgorzata Obstarczyk uzupetnita swojq wypowiedz

mowiqc, ze ustawa nakazuje tworzyc Programy, natomiast sg one przygotowywane na

podstawie materiaiow instruktazowych, ktore sg co roku aktualizowane i otrzymywane z

Urz^du Wojewodzkiego. Ustawa nie kieruje dziatah takich, jakie maj^ bye podejmowane.

Komisja 6 gfosomi - za pozytywnie zaopiniowata projekt uchwafy w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dia osob stosujqcych przemoc w rodzinie

na lata 2021-2025.

b) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dia Powiatu Ktodzkiego na

lata 2021 - 2025

Przewodniczqca Komisji podzi^kowata osobom, ktore tworzyfy ten Program, zapytata, czy

ktos chciatby zabrac gtos.

Nikt nie zabrat gtosu.

Komisja 6 gfosomi - za pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwafy w sprawie

uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziafania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie dia Powiatu Kfodzkiego na lata 2021 - 2025.



c) zmiany Uchwaty nr X/83/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z 30 grudnia 2020

roku w sprawie szczegotowych zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt w

mieszkaniu chronionym treningowym

Kierownik Zespotu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodzin^ w PCPR w Ktodzku, p. Daniela

Jesionek po krotce omowita projekt uchwaty. Uchwata zostata podj^ta i opublikowana w

Dzienniku UrzQdowym Wojewodztwa Dolnoslqskiego. Weszta w zycie 15 stycznia 2021 roku.

PostQpowanie nie zostato wszczQte. Postanowiono zmienic uchwaty w zakresie tabeli

okreslajqcej stawki optaty za pobyt w mieszkaniu chronionym. Zmiana nieduza, nie wziQto

pod uwagQ w pierwszej wersji uchwaty - wysokosci optaty, ktora powinna bye ustalona po

dokonaniu uzgodnieh z osobq kierowanq do mieszkania chronionego, dokonane na

podstawie wywiadu srodowiskowego przez pracownika socjalnego.

Komisja 6 gfosomi za pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie zmiany

Uchwaty nr X/83/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z 30 grudnia 2020 roku w sprawie

szczegotowych zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt w mieszkaniu chronionym

treningowym.

Ad. 4 Sprawy rozne

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia

Przewodnicz^ca Komisji p. R. Wolan-Nlemczyk poinformowata, ze kolejne posiedzenie

komisji zapianowano 24 marca 2021 roku o godz. 10:00 a jego tematem b^dzie:

Ocena stanu bezpieczehstwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie ktodzkim (w tym
Stan sanitarny basenow i akwenow uzywanych w celach rekreacyjnych na terenie powiatu
ktodzkiego)

b) przyjQcle protokotu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych w

dniu 20 stycznia 2021 roku

Komisja 6 gtosami - za przyjqta protokot nr 1/21.

Radna, p. Krystyna Sliwihska zapytata o aktualn^ sytuacj^ covidowq po poluzowaniu

obostrzeh?

Dyrektor Wydziatu Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki ZdrowotneJ

Starostwa Powiatowego w Ktodzku - p. Jan Kalfas odpowiedziat, ze 20 osob przebywa na

oddziale covidowym w SCM w Polanicy Zdroju, w Bystrzycy Ktodzkiej -12, w Ktodzku - ok 50-

60 osob. Nast^puje niewielka tendencja wzrostowa. Nie mozna powiedziec, ze jest ona

podyktowana otwarciem stokow narciarskich. Z obserwacji zauwazyt, ze bardzo duzo osob

chodzi bez maseczek, w szczegolnoki pokolenie mtodych, ale rowniez sq to osoby starsze.



Radna, p. Agnieszka Mandryk - Kryniecka zapytala p. Kalfasa ile osob poddato si^
szczepieniu przeciwko covid 197

Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczehstwa i Polityki Zdrowotnej
Starostwa Powiatowego w Ktodzku - p. Jan Kalfas odpowiedziat, ze grupa 0
prawdopodobnie zostata zaszczepiona w 100%. Jezeli chodzi o pozostate grupy, takiej wiedzy
na chwilQ obecnq nie posiada.

Przewodniczqca Komisji p. R. Wolan-Niemczyk - po wyczerpaniu porzqdku, zamkn^ta
posiedzenie komisji.

Na tym protokot zakonczono.

Sporzqdzlta:

Diana Zd]^(f /

Przevw^nicz^ca Komisji
Ren^4'V\raan-memczyk


