
Protokot nr 2/21

z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 21 maja 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.30

Godz. zakonczenia: 11.05

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecna Przewodniczqca Komisji.

Posiedzenie odbywato siQ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach

zwi^zanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.).

W posiedzeniu komisji zdalnie uczestniczyto czterech jej cztonkow {nieobecny radny p.

Stawomir Karwowski). W posiedzeniu wziqt udziat Starosta Ktodzki p. Made] Awizen, Pan

Waldemar Pachuta- Dyrektor Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drog Publicznych oraz Pan

Bogumit Zwardori- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku. Skarzqcy w

zakresie obu skarg nie uczestniczyli w posiedzeniu.

/./sty zdainego uczestnictwa radnych i gosci w zafqczeniu do protokofu.

ZAU^CZNIKl

ZAU^CZNIKZ

Porzqdek obrad zostaf radnym przekazany no strong internetowq i stanowi zafqcznik do

protokofu.

ZAt^CZNIK3

Przewodniczqca Komisji p. Anita Piszko - przywitata cztonkow komisji oraz uczestniczqcych

gosci.

Ad. 1 Ustalenie porzqdku obrad komisji.

Przewodniczqca Komisji - przedstawita porzqdek posiedzenia i spytata, czy ktorys z cztonkow

komisji chciatby zgtosic uwagi do przedstawionego porzqdku lub wniosek formalny o zmianq

jego treki.



Nikt nie wniosf uwag do porzqdku abrad.

Porz^dek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniajqcych i przygotowanie dia rady opinii
wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku.

3. Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniajqcych i przygotowanie dia rady opinii
wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na

StarostQ Ktodzkiego.

4. Sprawy rozne:

a) przyjQcie protokotu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji
w dniu 20 stycznia 2021 roku.

Ad. 2 Analiza, przeprowadzenie czynnoki wyjasniaj^cych i przygotowanie dia rady opinii
wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku.

Komplet dokumentow w zakresie skargi radni otrzymall przed posiedzeniem wraz

z zawladomieniem drogq elektronicznq.

Przewodnicz^ca Komisji- poinformowata, ze radni otrzymali tresc skargi oraz wyjasnienia

w zakresie zarzutow od Pana Dyrektora Bogumita Zwardonia. Zaznaczyta, ze strona skarzqca

poinformowata o swojej nieobecnosci podczas zdalnego posiedzenia komisji. To, co nasuwa

s\q po przeczytaniu zarzutow skargi to fakt, ze jej adresatem nie powinien bye dyrektor PCPR.

Stqd tez wystqpienie Przewodniczqcego Rady Powiatu do strony skarzqcej z prosbg o uscislenie

i wyjasnienie tych wqtpliwosci. Strona skarzqca podtrzymata swoje stanowisko w sprawie.

Wydaje si^ jednak, ze skarga zostata jednak zle skierowana. Skarga dotyczy zazalenia na pracQ

osob decyzyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku w czQsci dotyczqcej

braku wtasciwej wspotpracy z dyrektorami domow pomocy spotecznej w szczegolnosci

doradztwa metodycznego, wynikajqcego z regulaminu organ izacyjnego PCPR.

W wyjasnieniach pan dyrektor poinformowat o dziataniach, jakie podjqt, zgodnie z wytycznymi

urzQdu wojewodzkiego. Jezeli chodzi o sam fakt rozdysponowania srodkow na walk^ z COVID-

19 byta to decyzja autonomiczna dyrektorow dps-6w. Nast^pnie przewodniczgca zapytata, czy

cztonkowie komisji majq pytania do dyrektora PCPR.

Nikt nie zabraf gfosu w dyskusji.

Pan Bogumit Zwardoh- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku

zauwazyt, ze w pismie skierowanym do Przewodniczqcego Rady miat na celu przedstawic catq

chronologic dziatah od momentu powzi^cia informacji z urz^du wojewodzkiego do decyzji o

rozdysponowaniu srodkow przez dyrektorow. Dyrektorzy podjcli decyzjc samodzielnie.



Zdecydowali sIq na podziat srodkow, jako dodatki dia pracownikow. Jedynie Pani Dyrektor

DPS-u w Nowej Rudzie zdecydowata, ze rozdysponuje je inaczej. Przykro, ze pracownlcy na

tym ucierpieli. Jednak to byte zaiezne od decyzji dyrektora jednostki.

Przewodniczqca Komisji podsumowata stwierdzaj^c, ze adresatem skargi powinien bye

dyrektor dps w Nowej Rudzie z oddziatem w Scinawce Dolnej. Nie sposob zgodzic siq z

zarzutami strony skarzqcej, gdyz decyzja o podziale srodkow lezata w gestil dyrektora

Jednostki. W przekazanych wyjasnieniach nie widac zadnych dziatah ze strony PCPR w Ktodzku

majqcych na celu utrudnic przyznanie dodatkowych srodkow. Informacje zostaty przekazane

do jednostek, zgodnie z wytycznymi urz^du wojewodzkiego. Nie mozna wi^c przypisywac w

tym zakresie winy panu dyrektorowi.

Przewodniczqca Komisji poddata pod gtosowanie wniosek o uznanie skargi z dnia

22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku za

bezzasadn^.

Komisja jednogtosnie- 4 gfosami za przyjqta wniosek a uznanie skargi za bezzasadnq.

Ad. 3 Analiza, przeprowadzenie czynnosci wyjasniajgcych i przygotowanie dIa rady opinii
wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na

StarostQ Ktodzkiego.

Komplet dokumentow w zakresie skargi radni otrzymali przed posiedzeniem wraz

z zawiadomieniem drogq eiektronicznq.

Przewodniczqca Komisji - poinformowata, ze skarga dotyczy wykluczenia komunikacyjnego

mieszkancow Swierk. Skarga zostata ztozona na Pana StarostQ (skarga przekazana przez

WojewodQ Doinoslqskiego). Ta tematyka byta juz wielokrotnie poruszana. Powiat zapewnia,

zgodnie z ustawq o publicznym transporcie zbiorowym potgczenia komunikacyjne pomi^dzy

gtownymi miastami powiatu. Natomiast, jesli chodzi o potgczenia mi^dzygminne, a tego

dotyczy sytuacja opisana w skardze, ustawa przypisuje taki obowiqzek wtodarzom gmin. Takie

tez wyjasnienia w zakresie zarzutow skargi przedtozyt Pan Starosta. Dodatkowo Pan Starosta

wyjasnia, iz byty podejmowane proby dziatan zarowno przez Pana StarostQ, jak i

Przewodniczqcego Rady, ktore miaty na celu pomoc mieszkaricom, aby takie potqczenia

komunikacyjne wewnqtrz gmin s'lq odbywaty. Wazna jest tez tu kwestia ekonomiczna- nie

b^dzie optacalne utrzymywanie potqczenia w sytuacji matego zainteresowania konkretnq liniq.

Wiadomo, ze nawet doptaty do kursow nierentownych w zadnym wypadku nie pokryjq strat

finansowych. Wydaje s\q, ze trzeba popracowac nad pewnymi rozwigzaniami na poziomie

gmin. CzQsto gminy ten problem od siebie odsuwajq. Mieszkaricy natomiast przypisuje

obowigzek poteczen komunikacyjnych rowniez wewnqtrz gmin Staroscie Ktodzkiemu.

NastQpnie Przewodniczqca zapytata cztonkow komisji, czy majq pytania do Pana Starosty.



Nie byfo gfosow w dyskusji.

Starosta Ktodzki p. Maciej Awizen- zaznaczyt, zeto dobrze, ze taka skarga wptyriQla, bo b^dzie

mozna na sesji po raz kolejny wyjasnic kompetencje ustawowe gmin. Gminy bowiem nie

realizujq w wi^kszosci swojego obowi^zku ustawowego, czyii nie tyiko przejazdow wewn^trz

gminy, ale rowniez w zakresie gmin s^siaduj^cych- a tutaj mamy tak^ nietypow^ sytuacjQ,

gdzie gmina wiejska Nowa Ruda jest otoczeniem, a wewngtrz gminy miejskiej Nowa Ruda

znajduje s\q siedziba gminy wiejskiej. Sq to sqsiadujqce gminy i takie przewozy sq rowniez ich

obowi^zkiem. Rownie dobrze, mieszkajqc w Swierkach, mozna ztozyc skarg^ na Marszalka

Wojewodztwa na fakt, ze nie ma potgczenia autobusowego mi^dzy Swierkami a Wrodawiem.

Myslenie ustawodawcy jest takie, poki nie b^dzie oczywikie zmiany ustawy, ze od wioski do

siedziby gminy przewozy ma zabezpieczyc gmina (tak jak to robi np. Radkow robiqc przetarg,

czy Z^bkowice ̂ l^skie kupuj^c wlasne autobusy), natomiast od siedziby gminy do siedziby

powiatu przewozy realizuje powiat, a od siedziby powiatu do siedziby wojewodztwa-

Marszatek Wojewodztwa. Marszatek Wojewodztwa realizuje te przewozy w zasadzie bez

zadnych doptat, gdyz przejazdy do Wrodawia sq zwyczajnie optacalne i cz^sto realizowane

z siedzib gmin. Powiat Ktodzki realizuje zadanie ustawowe, doptaca do przewozow, ktore sq

nieoptacalne zwtaszcza w trakde trwania pandemii. Swego czasu powiat udzielit nawet

pozyczki spotce PKS w Ktodzku S.A., aby utrzymac przewoz autobusowy. W wielu

miejscowosciach nie ma przewozow, jak chociazby w Powiede Zqbkowickim na przewoz

wewnqtrz powiatowy, gdzie takich przewozow nie ma. Nie mozemy jednak realizowac czegos

za gminy. To s^ zadania ustawowe gmin, powiat doktadaj^c do przewozow wewn^trzgminnych

naraza si^ takze na uwagi ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nalezy te kwestie

uswiadamiac mieszkancom, sesja moze bye ku temu sposobnokig. Mieszkahcy sg

przyzwyczajeni, ze spotka PKS jest nadal przedsi^biorstwem pahstwowym realizujgcym

wszystkie przewozy. Tak nie jest. B^dziemy sugerowac gminom, aby przewozy nie konczyty si^

jedynie na przewozach szkolnych.

Przewodnlcz^ca Komlsjl- podsumowuj^c zauwazyta, ze szczegotowe wyjasnienia zostaty

zawarte w przekazanym pismie. Widac starania Zarz^du Powiatu Ktodzkiego, Pana Starosty i

Pana Przewodnicz^cego Rady, aby mieszkahcy mieli zapewnione potgczenia autobusowe. Nie

ma jednak mozliwosci realizowania obowi^zkow nienalezqcych do powiatu, tym bardziej w

obliczu duzej ilosci zadah, do ktorych powiat musi doptacac. Zauwazyta, ze tak jak w

poprzedniej skardze, adresat skargi zostat zle wskazany. Powinien nim bye Wojt Gminy Nowa

Ruda.

Brak gfosow w dyskusji.

Przewodnicz^ca Komlsjl poddata pod gtosowanie wniosek o uznanie skargi z dnia

26 kwietnia 2021 roku na Starosty Ktodzkiego za bezzasadnq.

Komisja jednogfosnie- 4 gtosami za przyjqta wniosek a uznanie skargi za bezzasadnq.



Przewodniczqca Komisji zaproponowata, aby nadac sprawie dalszy bieg i nie pozostac

obojQtnym na problem przedstawiony w skardze. Zaproponowata ztozenie wniosku

formalnego o przekazanle skargi do wtodarzy gmin z terenu Nowej Rudy. Uzasadniaj^c

stwierdzita, ze skarga wyraza bardzo trudng sytuacjQ- zarowno finansowq jak i organizacyjnq

skarzqcej. Widac^ ze osoba, ktora naplsata skarga ma problem z dojazdem do lekarza. Sq osoby,

ktore nie mogq skorzystac z pomocy rodziny czy tez znajomych. Nalezy zastanowic sIq, jaka to

jest skala problemu. Moze jest tutaj tez miejsce na rol^ osrodka pomocy spotecznej.

Nalezatoby przeprowadzic szerszg analizQ I poszukac rozwi^zania takich problemow, Moze

pomocny statby sIq bus, ktore dowozitby osoby potrzebujqce. Nalezy tez pamlQtac, ze czQsto

sytuacja wygl^da tak, ze podczas podejmowania starah o pot^czenia komunikacyjne jest duzo

ch^tnych osob do korzystania z przejazdow, a rzeczywistosc weryfikuje sytuacjQ- z potqczen

korzystajg dwie, trzy osoby. Nie ma srodkow na pokrywanie takich strat finansowych. Stqd

prosba o przekazanie skargi do Wojta Gminy Nowa Ruda i Przewodnicz^cego Rady Gminy

Nowa Ruda.

Dyskusja nad dopracowaniem tresci wniosku.

Przewodniczqca Komisji po zakohczonej dyskusji przedstawita tresc formalnego wniosku do

przegtosowania:

„o przekazanie tresci skargi do Wojta Gminy Nowa Ruda- organizatora gminnego

publicznego transportu zhiorowego, zgodnie zustawq zdnia IBgrudnia 2010 roku

o pubiicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2020.1944 ze zm.) oraz Przewodniczqcego Rady

Gminy Nowa Ruda z prosbq i apeiem o analizq potrzeb komunikacyjnych na terenie gminy

Nowa Ruda, wyrazonych poprzez skargq z dnia 26 kwietnia 2021 roku oraz rozpoznanie

mozliwych rozwiqzan, przy wielokrotnie deklarowanym wsparciu Powiatu Ktodzkiego/^

Komisja przyj^fa powyzszy wniosekJednogfosnie- 4 gfosami za.

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) przyjQcie protokofu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wnioskow i Petycjl

w dniu 20 stycznia 2021 roku.

Komisja: 4 gfosami za przyj^ta protokof nr 1/21.

Przewodniczqca Komisji po wyczerpaniu porz^dku obrad, zamkn^ta posiedzenie komisji.

Protokotowata: Przewodniczqca Komisji

Marta Paprocka Anita Piszko

lie ^


