
 Załącznik Nr 11 
 do uchwały Nr 38/IV/15 

 Rady Powiatu Nowosądeckiego 
 z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI ZDROWIA I UZDROWISK 
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2015 ROK (RAMOWY) 

I kwartał: 
1. Wypracowanie planu pracy Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2015 rok. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2015 rok  

w zakresie działania komisji.  
3. Informacja na temat organizacji systemu ratownictwa medycznego w ramach SPZOZ- 

Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 
4. Informacja na temat podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki oraz stomatologii 

na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 
5. Informacja na temat Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 
6. Informacja Dyrektora SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju dotycząca 

zakresu kontraktów z NFZ na 2015 rok oraz wykonanie kontraktów za 2014 rok – 
posiedzenie wyjazdowe. 

7. Zapoznanie się z informacją na temat sytuacji finansowej za 2014 rok: 
 SPZOZ - Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu – posiedzenie 

wyjazdowe, 
 SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 

 
II kwartał: 
1. Informacja na temat programów profilaktycznych realizowanych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego. 
2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego. 
3. Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego,  wskazówki dla pacjentów  

z uwzględnieniem zasad lecznictwa sanatoryjnego dzieci.  
4. Wizytacja wybranych uzdrowisk w Powiecie Nowosądeckim, gmin uzdrowiskowych – 

prezentacja form lecznictwa, współpraca samorządów gminnych z Powiatem 
Nowosądeckim w realizacji wspólnych projektów.   

5. Informacja o sytuacji finansowej za I półrocze 2015 r., jednostek służby zdrowia,  
dla których organem założycielskim jest Powiat Nowosądecki. 

 
III kwartał: 
1. Informacja na temat sposobu, wielkości wykorzystania naturalnych bogactw  

w lecznictwie uzdrowiskowym Powiatu Nowosądeckiego. 
2. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
3. Stan przygotowania SPZOZ - Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju  

do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej.  



 
IV kwartał: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2016 r., w zakresie obejmującym ochronę zdrowia. 
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w 2015 roku. 
 
 

 
 
 
 

Uwagi: 
 

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym - zawarta w nim tematyka spotkań 
wyznacza główne kierunki działań Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu 
Nowosądeckiego.  

2. Każde posiedzenie Komisji uwzględnia w porządku posiedzenia opiniowanie 
uchwał oraz omawianie spraw bieżących. 

3. Częstotliwość spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności  
od bieżących potrzeb. 

4. Członkowie Komisji wyrazili gotowość współpracy i organizacji posiedzeń z innymi 
Komisjami Rady Powiatu Nowosądeckiego w oparciu o wspólne płaszczyzny 
problemowe. 

5. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie pracy  
może ulec zmianie ze względów organizacyjnych. 

6. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne  
za omawiany temat. 
 
 
 

Przewodniczący  
  Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 
 Rady Powiatu Nowosądeckiego 
                    
          Włodzimierz Oleksy 


