
 
 

Sprawozdanie 
Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  

z pracy w 2017 roku. 
 
 

Praca Komisji w 2017 roku oparta była na realizacji zadań ujętych w planie pracy, 
opracowanym przez jej członków, a zatwierdzonym przez Radę Powiatu Stalowowolskiego 
w dniu 12 grudnia 2016 r. 

Komisja w 2017 roku odbyła 7 posiedzeń. Większość z nich odbywała się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w następujących terminach: 

1) styczeń - opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji za rok 
2016 

2) marzec - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 

3) kwiecień - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli 

4) czerwiec - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 

5) wrzesień - Dom Dziecka pn. Ochronka w Stalowej Woli i Dom Dziecka przy  
ul. Podleśnej w Stalowej Woli 

6) listopad - Dom Pomocy Społecznej w Irenie oraz Dom Pomocy Społecznej im. Józefa 
Gawła w Stalowej Woli 

7) grudzień - opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 oraz opracowanie 
projektu planu pracy na rok 2018. 

Spośród wymienionych posiedzeń, jedno odbyło się w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu 
Specjalistycznym w Stalowej Woli (czerwiec), a wiązało się to z sytuacją placówki oraz 
potrzebą bliższego przyjrzenia się problemom dotyczącym zarówno sytuacji finansowej,  
jak również potrzeb inwestycyjnych. Duże znaczenie miało dla Komisji przyjrzenie się 
aktualnym postępom inwestycyjnym oraz zaawansowaniu prac w tej placówce. 

W posiedzeniach Komisji każdorazowo brali udział przedstawiciele placówek, jak również 
naczelnicy starostwa powiatowego, którzy udzielali niezbędnych wyjaśnień. 

Nadrzędnym tematem większości spotkań była sytuacja w służbie zdrowia, a w tym i zmian 
w przepisach, które dotykają placówki podległe powiatowi. Ważnym tematem, który 
pojawiał się podczas posiedzeń Komisji były potrzeby remontowe oraz inwestycyjne, 
zarówno w ZP-O, jak i w Szpitalu, a w tym i analiza możliwości inwestycyjnych, planów  
i zamierzeń związanych z obecną perspektywa finansową. 

Komisja w trakcie roku 2017 nie podjęła żadnych uchwał ani wniosków. 
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