
Protokot nr 11/21

z posledzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych
Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 29 listopada 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakonczenia; 10.30

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Klodzkiego (sala nr 109) w Starostwie
Powiatowym w Kfodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu wzi^to udzial 6 cztonkow komisji (nieobecny Tomasz Nowicki) oraz:
1) Skarbnik Powiatu Ktodzkiego - p. Henryka Popiel,

2) Matgorzata Obstarczyk - podinspektor ds. Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczehstwa i
Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Ktodzku.

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

Wiceprzewodniczqca Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych, p. Agnieszka Mandryk -

Kryniecka - otworzyta posiedzenie komisji, powitala cztonkow komisji oraz uczestniczqcych w
posiedzeniu goki. Zapytata, czy ktos ma uwagi do porzqdku posiedzenia.

Nikt nie zgfosit uwog do porzqdku posiedzenia.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Biezqce opiniowanie projektow uchwat:
a) w sprawie okreslenia rozktadu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej

aptek ogolnodostqpnych funkcjonujqcych na terenie powiatu ktodzkiego na rok 2022,
b) powotania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postqpowania konkursowego

na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku
3. Zaopiniowanie projektu budzetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022

rok.

4. Opracowanie i przyjqcie planu pracy komisji na 2022 rok oraz zgtoszenie propozycji do planu
pracy Rady Powiatu Ktodzkiego na 2022 rok.

5. Sprawy rozne:

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

b) przyjqcie protokotu: nr 10/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych) w
dniu 25 pazdziernika 2021 roku.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokotu.

ZAtACZNIK 3

Ad. 2 Rozpatrzenie projektow uchwat przewidzianych w porzqdku obrad XII sesji RPK w sprawie:

a) okreslenia rozktadu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogolnodostqpnych funkcjonujqcych na terenie powiatu ktodzkiego na rok 2022,








