Protokół nr 7/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Kłodzkiego
w dniu 13 września 2022 roku
Godz. rozpoczęcia: 10.10
Godz. zakończenia: 11.40
Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, sala 109.
W posiedzeniu wzięło udział pięciu członków komisji (nieobecny radny p. Tadeusz Zieliński)
oraz Pan Maciej Awiżeń- Starosta Kłodzki, Piotr Marchewka- Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Kłodzkiego, Henryka Popiel- Skarbnik Powiatu, Bogumił Zwardoń- Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, p. Aneta Skurzewska- Z-ca Dyrektora PCPR w Kłodzku,
Krzysztof Popiel- Kierownik Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
Katarzyna Szymczak- Kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
listy obecności radnych oraz osób uczestniczących w załączeniu do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 1,2
Porządek posiedzenia został radnym przekazany on- line i stanowi załącznik do protokołu.
ZAŁĄCZNIK 3

Ad. 1 Ustalenie porządku obrad komisji.
Przewodniczący Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitał członków komisji oraz uczestniczących
w posiedzeniu gości. Sprawdził obecność. Następnie przedstawił porządek obrad i zapytał, czy
ktoś chciałby zgłosić wniosek formalny o jego zmianę.
Nie było wniosków w tym zakresie.
Porządek obrad:
1. Ustalenie porządku obrad komisji.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/22 z posiedzenia komisji w dniu 6 czerwca 2022 roku.
3. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji
zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację barier
architektonicznych i technicznych.
4. Informacja nt. realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej (informacja za 2021 rok oraz bieżąca).
5. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku
oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy
o finansach publicznych.
6. Informacja nt. realizacji planu sprzedaży powiatowego mienia w pierwszym półroczu
2022 roku.
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7. Sprawy rozne:

a) informacja na temat przeprowadzonej kontroli doraznej w Placowce
Opiekuhczo- Wychowawczej nr 1,2,3 i 4 w Ktodzku, realizacji zaieceri
pokontrolnych przez jednostk^ oraz planow Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego
w zakresie pozostatych kontroli pieczy zastQpczej.
b) ustalenia daty 1 tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.2 PrzyjQcie protokotu nr 6/22 z posiedzenia komisji w dniu 6 czerwca 2022 roku.
Komisja 5 gfosamiza przyjqto protokot nr 6/22.

Ad. 3 Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku w zakresie realizacji
zadah (w 2021 roku oraz na biezqco) finansowanych przez PFRON na iikwidacj^ barier
architektonicznych i technicznych.
Przewodnicz^cy Komisji przedstawit upowaznienie Przewodniczqcego Rady Powiatu z dnia
25 lipca 2022 roku do przeprowadzenia kontroli: „Na podstawie §45, ust 4 Statutu Powiatu
Kfodzkiego, upowazniam zespof kontroiny Komisji Rewizyjnej w cafym skfadzie komisji z
przewodniczqcym zespofu p. Grzegorzem Kuzakiem do przeprowadzenia w dniu 13 wrzesnia
2022 r. kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadah (w 2021
roku oraz na biezqco)finansowanych przez PFRON na likwidacj^ barier architektonicznych i
technicznych".

Material dotyczqcy realizacji zadah finansowanych przez PFRON na likwidacj^ barier
architektonicznych i technicznych zostaf zespotowi kontroinemu przedfozony wraz z
zawiadomieniem na posiedzenie w celu zapoznania siq.

Kierownik w PCPR w Ktodzku p. Krzysztof Popiel omowit, na podstawie przedstawionych
materiatow informacja na temat podziatu i wydatkowania srodkow PFRON w roku 2021.
Poinformowat, ze w roku 2021 otrzymalismy z PFRON 3 608 886 zt i na zadanie to zostata
przeznaczona kwota 1 019 372 zt, co stanowi 28, 25 % catosci srodkow otrzymanych z PFRON.
W tym roku kwota Jest na poziomie podobnym- 7% wi^cej niz w roku ubiegtym. W tym roku
na likwidacj^ barier architektonicznych i w komunikowaniu s'\q przeznaczono 1 min zt- uchwata
z marca br. Jest przygotowany projekt uchwaty na najblizsz^ sesj^, gdzie proponuje si^
zwi^kszenie tej kwoty do 1 035 508 zt, gdyz sq przekazane srodki z Powiatowego Urz^du Pracy,
ktory na poczqtku otrzymat na swoje zadania ponad 50 tys. zt, a z tego nie wykorzysta 30 080
zt i stqd ta kwota pochodzi. Ponadto, po zrealizowaniu konkursu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spotecznej osob niepetnosprawnych zostato wykorzystane 76 892 zt z 80 000 zt.
Ponadto srodki pozostanq z zakresu kwot przeznaczonych na stowarzyszenia dziatajqce na
rzecz sportu osob niepetnosprawnych- srodki te nie w petni wykorzystane. B^dzie prosba, aby
te srodki przerzucic na kwot^ przeznaczonq na likwidacj^ barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu s\q. Wzrosnie ona do 1 035 508 zt i tym samy b^dzie to
stanowito 28,69 % catoki srodkow, a wiQC bardzo podobnie Jak w roku 2021.
NastQpnie omowiona zostata procedura przyznawania srodkow na likwidacjQ barier
architektonicznych dia osob majqcych problemy w poruszaniu siQ. Zadanie jest fakultatywne,
realizowane na poziomie srodkow, jakie posiada PCPR. Otrzymujq je osoby, ktore majq

trudnoki w poruszaniu
ale zdarza s\q, ze niestety posiadane srodki nie sq w stanie
zabezpieczyc potrzeb wszystkich wnioskodawcow. Wnioskow wptyn^to 103 a zostato
zrealizowanych 29. Cz^sto kosztorysy dostarczane sq zbyt pozno, jesieniq, jesli wniosek
zakwalifikuje siQ do dalszego etapu i realizowane sq dopiero w roku nastQpnym, z uwagi na
brak srodkow. WIdac,ze wi^kszosc z tych wnioskow reaiizowanych w tym roku, sq to wnioski,
ktore wptyn^ty w roku ubiegtym. Srednia kwota doflnansowania w ubiegtym roku to 17 350
zt. W tym roku, na podstawie tego potrocza to wzrost do 19 tys. zt. W roku 2020 sredni koszt
zadania to 12 451 zt. Takze w porownaniu do roku kolejnego to wzrost o 39%.To ma znaczenie,
nast^pit wzrost kosztow wykonania likwidacji barier. W poprzednim roku wi^kszosc
zrealizowanych zadah dotyczyto tazienek. W przypadku likwidacji barier technicznych
dofinansowanie to ponad 80%.Te dotyczq naJczQsciej likwidacji progow, poszerzenia otworow
drzwiowych, montaz stanowiska prysznicowego, oporQczowania. Wptywaj^ce wnioski sg tez
przerzucane mi^dzy poszczegolnymi dofinansowaniami, Jesli mogq zostac inaczej
zakwalifikowane. Zdarza siQ rowniez poszerzanie wnioskow, na propozycj^ powiatowego
centrum, np. o schodotaz, podnosnik, Jesli wniosek dotyczy wyt^cznie tozka. W ramach

wnioskow nie brakuje niestety zgonow. W tym roku Jest to Juz 30 osob. Sprz^t AGO Jest
traktowany Jako wyposazenie mieszkania i przyznawany Jest w sytuacjach szczegolnych.
Ponadto z innych zadah mamy do czynienia z programem wyrownywania roznic mi^dzy
regionami III. On obejmuje rowniez likwidacji barier architektonicznych i takie byty
realizowane w szpitalu w Ktodzku, Dusznikach, w NoweJ Rudzie. W tej chwili o takie
dofinansowania mogg ubiegac sii szkoty. Takich wnioskow w roku 2021 Jesli chodzi o windy
nie byto. Byt Jedynie wniosek o zakup schodotaza ggsienicowego z rampami do szkoty
integracyjnej w Ktodzku. Natomiast pi^c gmin otrzymato nowe pojazdy, Jak w przypadku
Gminy Bystrzyca Ktodzka, Gminy Ktodzko. Dofinansowanie byto duze, bo na poziomie 70%.
Udato sii z tego programu, w ciqgu dwoch lat kiggnqc ponad 700 tys. zt, w tym rowniez na
pojazdy. Ponadto w roku biezqcym realizowany Jest program zwigzany z pomocg dia obywateli
Ukrainy, w zwi^zku z ich niepetnosprawnosciq. Wptyn^tyjednaktylko dwa wnioski na aparaty
stuchowe. W roku 2021 nie stwierdzono naruszenia obowi^zuJicych procedur postQpowania
przez pracownikow merytorycznych przy udzielaniu dofinansowah do likwidacji barier
architektonicznych i technicznych. Decyzje podejmowata komisja w sktadzie trzech
pracownikow. Nie wptyn^ta wtym zakresie rowniez zadna skarga. W ubiegtym roku odbyta sii
kontrola Rady Powiatu w zakresie przyznawania srodkow na likwidacji barier
architektonicznych i technicznych. Nie byto zaieceh pokontrolnych.

Przewodniczicy Komisji zapytat o wsparcie z tego zakresu. Co w sytuacji smierci osoby, ktorej
udzielono wsparcia- czy zakupiony sprzit Jest do odzyskania, czy podejmuje sii takie dziatania,
aby stuzyt innym osobom w miari mozliwosci?

Kierownik w PCPR w Ktodzku p. Krzysztof Popiel odpowiedziat, ze Jesli chodzi o likwidacji
barier architektonicznych to Jest to nierozerwalne z miejscem zamieszkania osoby
niepetnosprawnej. Zdarza sii, ze niektore osoby chci przekazac do PCPR-u sprzit po zmartej
osobie. Nie ma gdzie tego przechowywac. RaczeJ zainteresowanie dotyczy nowego sprzitu,
ale zdarza sii, ze PCPR posredniczy w przekazaniu sprzitu uzywanego. Niektorzy chcq oddac
takie sprzit za darmo, a Jesli sprzedac to nie moze bye to cena wyzsza niz wktad wtasny.
Ponadto sytuacja rozni sii, gdy umowa podpisana byta z osobq niepetnosprawni, czy z JeJ
opiekunem prawnym. Bo Jesli osoba niepetnosprawna umiera, a z niq byta relacja prawna, to
PCPR nie ma wglqdu w to, co sii dzieje ze sprzitem. Rodzina decyduje Juz sama co zrobi ze

sprzętem. Był przypadek, że mieszkanie dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej po
jej śmierci gmina przekazała na potrzeby innej osoby niepełnosprawnej.
Nie byfo uwag ze strony członków zespołu kontrolnego.
Zespól kontrolny zakończył kontrolę bez formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Ad. 4 Informacja nt. realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej (informacja za 2021 rok oraz bieżąca).
Informacja dotycząca tematu została przekazana radnym przed posiedzeniem w formie
elektronicznej i stanowi załącznik do protokołu.
ZAt.ĄCZNIK4

Pani Aneta Skurzewska omówiła informację, wskazując że szczegółowe dane na temat
najważniejszych zadań, ilości oraz sposób działania poszczególnych zespołów ds. pieczy
zastępczej znajdują się również w załączonym materiale. Zadania zespołów dotyczą
pozyskiwania, kwalifikowania, zapewnienia badań psychologicznych oraz organizowania
szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących rodzinne domy dziecka,
zapewnianiu szkoleń, wsparcia, prowadzeniu poradnictwa, dokonywania okresowej oceny
sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zgłaszania dzieci do ośrodków
adopcyjnych, dokonywania okresowej oceny rodziny zastępczej, przyznawania i wypłacanie
comiesięcznych i jednorazowych świadczeń, dodatków, dofinansowań i wynagrodzeń dla
rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, ustalanie wydatków
gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, ustalanie opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
wytaczanie powództwa alimentacyjnego przeciwko rodzicom, organizowanie wsparcia dla
osób usamodzielnianych oraz wypłacanie przysługujących świadczeń. Jednak najtrudniejszym
zadaniem, z jakim spotyka się PCPR jest realizacja postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w
pieczy zastępczej. Działania te są organizowane w miejscu zamieszkania rodziny biologicznej,
często bez wiedzy na temat okoliczności sprawy. Jednak jest to najbardziej emocjonalne
działanie podejmowane przez pracowników centrum pomocy. Żadne przepisy nie precyzują
jak dokładnie ma się to odbywać. Przepisy mówią o przymusowym odebraniu dziecka. Nasze
interwencje odbywają się razem z policją. W roku 2021 było 68 takich interwencji, w których
zabezpieczono 94 dzieci, w I półroczu 2022 było takich interwencji 25, w których
zabezpieczono 47 dzieci. Ilość interwencji i umieszczanych dzieci wzrosła drastycznie po roku
2020. W roku 2020 było 38 interwencji, w których zabezpieczono 58 dzieci. To bezpośrednio
wpływa na możliwość zabezpieczenia dzieci w ramach pieczy zastępczej. W roku 2022 zostały
podjęte działania mające na celu utworzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu
socjalizacyjnego w budynku Zespołu Placówek „Gromadka" w Nowej Rudzie. Placówka ta
będzie funkcjonować od 1 października 2022 roku i będzie przeznaczona dla 10 dzieci. Na
terenie naszego powiatu funkcjonuje piecza rodzinna i instytucjonalna. Piecza rodzinna dzieli
się na spokrewnioną, niezawodową, zawodową i rodzinne domy dziecka. Natomiast piecza
instytucjonalna prowadzona jest przez placówki opiekuńczo- wychowawcze typu
socjalizacyjnego i rodzinnego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie powiatu kłodzkiego
w rodzinną pieczę zastępczą stanowiło 297 rodzin zastępczych, w tym 9 rodzinnych domów
dziecka, w których przebywało 443 dzieci. Natomiast piecza instytucjonalna to 17 placówek
opiekuńczo- wychowawczych, w tym 5 typu rodzinnego, w których przebywało 209 dzieci na
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198 miejsc. Czyli 11-ścioro dzieci przebywało ponad stan, gdyż piecza zastępcza się rozrasta.
Jest to również pokłosie tragicznej śmierci Hani z Kłodzka i wyroków sądu, który w każdym
przypadku zagrożenia wydawał postanowienia o zabezpieczeniu dzieci w pieczy zastępczej.
Również w przypadku dzieci zdemoralizowanych, czy niedostosowanych społecznie to sąd
wydaje postanowienia o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, a powinien takie dzieci
kierować do specjalnych ośrodków socjalizacyjnych. Jeżeli chodzi o I półrocze 2022 to 294
rodziny zastępcze, w tym 9 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 441 dzieci. W
17 placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w tym 5 rodzinnych przebywało 213 dzieci, na
198 miejsc i już wzrasta ilość dzieci poza limitem do 15. To jest stan na 31 grudnia 2021 roku.
Jeżeli przeliczymy średnio miesięczny pobyt dziecka w placówce, to dane nieco się zmieniają.
Mamy bardzo dużo postanowień, a miejsc jest niestety mało. Mało rodzin też udaje się
pozyskiwać w celu prowadzenia takiej rodziny niezawodowej, czy zawodowej bądź rdd.
Rodzin, które przychodzą na szkolenie i chciałyby przyjąć dzieci jest niewiele. Wydatki
poniesione na pieczę zastępczą to w 2021 roku to ponad 20 mln zł. W I półroczu 2022 roku
jest już ponad 10 mln zł. W rozbiciu- na instytucjonalną pieczę- 11 mln zł, a na rodzinną- 9 mln
zł. Ustawa wprowadziła obowiązek współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Taki
obowiązek nałożono również na powiaty, z których dziecko pochodzi. W 2021 roku w związku
z powyższym do budżetu powiatu kłodzkiego wpłynęło w kwocie ponad 8 mln zł, w I półroczu
2022 roku- ponad 4 mln zł. Jednym z zadań w ramach pieczy zastępczej jest pomoc osobom
usamodzielniającym się i w roku 2021 było 85 takich osób, a w I półroczu 2022 roku- 66 osób.
Jeżeli przełożymy to na świadczenia dla osób, które te osoby otrzymały to 2021 roku ponad
400 tys. zł wydatkowano, a w I półroczu 2022- ponad 200 tys. zł. Osoby usamodzielniane to
te, które opuszczają pieczę zastępczą. Mają także możliwość pozostać w pieczy zastępczej do
25 roku życia, pod warunkiem zgody rodziny zastępczej lub dyrektora placówki i pod
warunkiem uczenia się.
Przewodniczący Komisji zapytał o kontrole doraźne w placówkach pieczy zastępczej, czy PCPR
w Kłodzku ma przygotowany harmonogram?
Dyrektor PCPR p. Bogumił Zwardoń poinformował, że od marca br. po sytuacji, jaka miała
miejsce w placówkach opiekuńczych na ul. Korczaka wdrożony został harmonogram
zwiększający ilość kontroli. W każdym miesiącu jest kontrola w czterech rodzinnych formach
pieczy zastępczej i jednej instytucjonalnej. Czyli na przestrzeni roku każda placówka
socjalizacyjna jest skontrolowana. Rodzinnych jest 190 prawie, więc tu sytuacja się wydłuża.
PCPR nastawiony jest na kontrole placówek. Kontroli zaplanowanych jest 54. Oczywiście, co
wielokrotnie było podkreślane, jeżeli jest jakiś sygnał, choćby anonimowy, że coś złego dzieje
się w którejś placówce, od razu jest reakcja ze strony naszej jednostki. W tym roku było już ok
pięć takich sytuacji, gdzie kontrole od razu zostały przeprowadzone. Na szczęście kontrole nie
potwierdziły tych skarg.
Pani Aneta Skurzewska podkreśliła, że w każdej kontroli biorą udział psycholodzy. Nie
uczestniczy w niej tylko jeden psycholog, a wielu, aby były różne spojrzenia na sytuacje. Jeśli
natomiast przypadek jest skomplikowany to specjaliści przepracowują temat. Ilość problemów
z dziećmi jest olbrzymia. Co do zasady psycholodzy rozmawiają z dziećmi w osobnych pokojach
w rodzinach, czy placówka, aby sprawdzić prawdziwość informacji.
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Ad.6 Informacja nt. realizacji pianu sprzedazy powiatowego mienia w pierwszym potroczu
2022 roku.

Informocjo dotyczqca tematu zostafa przekazana radnym przed posiedzeniem w formie
elektronicznej i stanowi zafqcznik do protokofu.
ZAU^CZNIKS

Pani Katarzyna Szymczak- Kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami omowita
przekazan^ informacja pisemnq. W planie sprzedazy na ten rokjest szesc nieruchomosci: ul.
Zawiszy Czarnego, dziatka przy szpitalu w Nowej Rudzle zabudowana budynkiem
administracyjnym, w Kudowie- Zdroju na ul. Zdrojowej dziatka niezabudowana, w Bystrzycy

Ktodzkiej dwie dziatki niezabudowane na ul. Florianskiej oraz w Nowej Rudzie na ul. Obozowej
budynek uzytkowy. W I potroczu zostata sprzedana nieruchomosc bytej przychodni na ul.
Zawiszy Czarnego w Ktodzku w drugim przetargu. Cena ze sprzedazy 1 631 900 zt i srodki
wptyn^ty do budzetu plus raty za sprzedaz nieruchomosci w 2018 roku w Wambierzycachbudynek bytego szpitala - 10 574 zt. Czyli razem dochod w I potroczu wyniost 1 642 474 zt, co
stanowi 70% kwoty zaplanowanej na caty rok (2 336 900 zt). Z pozostatych nieruchomosci
uj^tych w planie sprzedazy to w czerwcu pozytywnie zakohczyty si^ rokowania na sprzedaz
nieruchomosci zabudowanej budynkiem uzytkowym przy ul. Obozowej w Nowej Rudzie. Panu,

ktory dzierzawit nieruchomosc udato si^ kupic j^ w ratach. Dochod w tym roku wyniesie 38 645
zt. Cena za tg nieruchomosc to w sumie 128 000 zt, ptatna w ratach przez kolejne lata. Na ul.
Florianskiej nie udato s\q znalezc nabywcy. Byta zaplanowana sprzedaz nieruchomosci w
Kudowie- Zdroju- dziatka przy Muzeum Zabawek. Udato siQ rozstrzygnqc pierwszy przetarg i
umowa b^dzie w pazdzierniku. Z tego tytutu b^dzie kwota 248 970 zt. Czyli znacznie wi^cej,
niz byto zaktadane. Inne dochody to dochody z najmu i dzierzawy, gtownie dotyczy to szkot i
trwaty zarzqd, co tqcznie dato kwotQ 247 096 zt. Powiat w I potroczu uzyskat rowniez dochody
z gospodarowania nieruchomosciami Skarbu Pahstwa. W tych dochodach s^ gtownie optaty
za uzytkowanie wieczyste, trwaty zarzqd, najem, dzierzawa, przeksztatcenie uzytkowania
wieczystego na wtasnosc, dochody ze sprzedazy i odsetek,z czego powiatowi przystuguje 25%.
Jest to kwota dochodu w sumie 661 747 zt. t^cznie dochody powiatu w I potroczu to kwota
2 551 318 zt. Realizacja jest na plus.

Radny p. Mariusz Borcz zapytat skqd bierze sIq ilosc rat w danej sprzedazy.
Pani Katarzyna Szymczak- Kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami

odpowiedziata, ze z ustawy- pierwsza rata powinna wynosic nie mniej niz 25%, a pozostate
raty mog^ bye roztozone na kolejnych 9 lat, czyli t^cznie 10. I tutaj 100 rat, to wynik wyboru
osoby, ktora kupuje nieruchomosc. Jest to propozycja ptatnosci miesi^cznej.
Radny p. Stawomir Karwowski zapytat o grunty lesne i ich ilosc.
Starosta Ktodzki odpowiedziat, ze tym zajmuje si^ inny wydziat starostwa.

Ad. 5 Informacja zarzgdu z przebiegu wykonania budzetu powiatu za I potrocze 2022 roku
oraz ksztattowania si^ wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o
finansach publicznych.
Informacja dotyczqca wykonania budzetu powiatu za i pofrocze 2022 roku oraz ksztaftowaniu
wieioietniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych zostafa
radnym przekazana elektronicznie na dedykowanq stronq internetowq oraz dofqczona do
materiafow na posiedzenie. informacja stanowi rowniez informacja pubiicznq w ramach
Biuietynu informacji PubiiczneJ Starostwa Powiatowego w Kiodzku.

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel omowita wykonanie dochodow i wydatkow w oparciu o
informacja pisemnq. Zwrocita uwagQ na dokonywanie bardzo skrupulatnej analizy wydatkow
przez jednostki powiatu, ktore raz na kwartai zobligowane sq do sprawozdawczosci. Analiza
budzetu po zakohczeniu III kwartatu da obraz stanu wydatkow. W I potroczu dochody ogotem
zostaty wykonane w wysokosci 43% w stosunku do planu, w tym dochody biezqce 55% i
dochody maj^tkowe 4,6%. Pomimo zmniejszonego wptywu srodkow z PIT do budzetu powiatu
dochody sq wyzsze, na co miat wptyw srodkow z budzetu pahstwa z Funduszu Pomocy
Ukrainie- ponad 2 773 000 zt. Co miesigc sktadane jest zapotrzebowanie i ta kwota wzrasta.
Dochody biezqce zwi^kszyty siQ o wptywy,jesli chodzi o mieszkahcow DPS-6w, ale nie mozna
ich przeznaczyc na inne cele. Subwencje sq wyzsze o ponad 811 000 zt, a dochody wtasne o
ponad 4 800 000 zt i to sq te srodki w zakresie pomocy Ukrainie i wptywy dotycz^ce zadah
realizowanych przez powiat. Jesli chodzi o wptyw z PIT i GIT w stosunku do wykonania to jest
to kwota mniejsza o 950 000 zt i realizacja tego zrodta dochodu to jest 1/12 planu. Wptywy z

CIT-6w s^ troszkQ wi^ksze niz w latach poprzednich i wynoszq 89 000 zt, jednak nie pokrywaj^
deficytu wptywu z PIT. Przedstawiona jest rowniez realizacja wydatkow, gdzie najwi^ksz^
czQsc stanowi konsumpcja, czyli wydatki biezqce, ktore dotycz^ przede wszystkich wydatkow
statutowych- czyli tych przypisanych realizacji powiatowi. Wydatki majgtkowe to realizacja
tyiko 2,6%, a to wynika z faktu,ze realizacja dotacji z budzetu pahstwa na nowy osrodek sportu
w Dusznikach- Zdroju b^dzie realizowana w II potroczu. Realizacja innych zadah
inwestycyjnych po przetargach odb^dzie siQ w III kwartale. Realizacje dochodow zawyzaj^
rowniez subwencje dotacje, ktore powiat otrzymuje w czerwcu, ale ich realizacja dotyczy
nastQpnego roku. Przychody zwi^kszone zostaty o kwot^ 561000 zt i wprowadzone zostaty
srodki na zadania inwestycyjne i z aktualizacji optat i kar na korzystanie ze srodowiska, co
znajduje siQ w wolnych srodkach. Ponadto srodki na rachunkach bankowych dotycz^ce covidu
niezrealizowane w latach poprzednich oraz z rzqdowego funduszu inwestycji lokalnych.
Realizacja dtugu przebiega zgodnie z harmonogramem. 24 959 964 zt- kwota dtugu ogotem na
koniec potrocza. Wieloletnia Prognoza Finansowa byta aktualizowana zgodnie z
przyjmowanymi przez Rad^ zmianami budzetowymi.

Starosta Ktodzki powiedziat, ze to nie jest taki rok, jak kazdy inny, co mogtyby wynikac z
wykonania budzetu. Jednak koszty dziatalnoki powiatu s^ one zupetnie inne. Niestety rosnq
one bardzo szybko. To wszystko razem powoduje, ze zarzgd bardziej intensywnie pracuje nad
korektami budzetu. Sq negocjacje roznego rodzaju i s^ dodatkowe dochody jak ten z budzetu
pahstwa na zmian^ czynnikow energetycznych i ok. 6 min zt powiat powinien dostac. Jest to

jednak nadal za mato patrz^c na koszty dziatalnosci. Czekamy caty czas na srodki unijne i kiedy
rzgd w tym zakresie dojdzie do porozumienia. Rada Powiatu i Zarzgd b^d^ musieli mocno
pilnowac budzetu pod wzgl^dem kosztowym.

Przewodniczqcy Komisji zapytat jak wygl^da sytuacja w naszych jednostkach?
Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel odpowiedziata,ze problemy, gdyz budzet poczqtkowo
byt zupetnie inny, ale inflacja zrobita swoje. Diatego tez dokonywane sq analizy, a jednostki co
kwartat sktadaj^ szczegotowe analizy wydatkow i widac, w ktorych jednostkach sg deficyty; a
ktore siQ zamkn^ budzetowo. Ponadto zostato skierowane pismo do jednostek o racjonaine
pianowanie wydatkow. Oczywiscie zobowiqzania wymagalne nie mogq miec miejsca, co Jest
warunkiem rowniez programu naprawczego. Dokonywane sq odpowiednie zmiany uchwatami
zarzqdu i uchwatami rady, aby zapewnic ciqgtosc pracy jednostek, jesli pewne wydatki nie
zostaty uj^te iub nie byto mozliwosci ich zaplanowania.
Przewodnicz^cy Komisji zapytat o inwestycje, czy sg wstrzymywane?

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel powiedziata, ze analizy budzetowe dokonywane przez
zarzqd, na podstawie informacji jednostek, pozwolity na realizacjQ zaplanowanych zadah, w
tym rowniez inwestycyjnych. Aczkolwiek pojawity siQ takie zadania, ktore zostaty przeniesione
na rok 2023.

Pan Piotr Marchewka- Etatowy Cztonek Zarzgdu Powiatu Ktodzkiego odpowiedziat, ze z
przeniesionych zadah mozna wymienic budowQ ronda w Ktodzku, inwestycje w gminie Nowa
Ruda (z Polskiego tadu) i drog^ Starkow- Krosnowice- na rok 2023.

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel dopowiedziata, ze majqc na wzgl^dzie spetnienie
realizacji zadah obligatoryjnych przez jednostki to te wymienione inwestycje zostaty
przeniesione na nastQpny rok.

Pan Piotr Marchewka- Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego powiedziat, ze
zaplanowana jest inwestycja fotowoltaiczna w jednostkach, czyli wymiana zrodet ciepta.
Przepisy w zakresie rozliczania fotowoltaiki siQ zmienity i wykonawcy nie maj^ juz tyle pracy
CO kiedys, stqd mite zaskoczenie w kwocie rozpisanego przetargu. Jestesmy po podpisaniu
umowy,gdzie b^dzie czqsc dofinansowana z klastra energetycznego ARES, ktorego powiatjest
cztonkiem. Na czqsc budynkow jest juz dokumentacja.Jak pieniqdze siQ pojawi^ wowczas b^dg
decyzje, w jakiej kolejnosci b^dq przeznaczane do modernizacji.
Radny p. Jarostaw Przybyt zapytat, ktore szkoty b^d^ z tego korzystac.
Pan Piotr Marchewka- Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego poinformowat, ze

instalacja fotowoltaiczna dotyczy szkoty ZSP w Bystrzycy Ktodzkiej, Zespotu Szkot Technicznych
w Ktodzku, Zespotu Szkot na ul. Kopernika w Nowej Rudzie, Liceum Ogolnoksztatc^cego w
Nowej Rudzie, Noworudzkiej Szkoty Technicznej i DPS-u w Bystrzycy Ktodzkiej na ul. Gornej.
Ad.7 Sprawy rozne:

a) informacja na temat przeprowadzonej kontroli doraznej w Placowce OpiekuhczoWychowawczeJ nr 1,2,3 i 4 w Ktodzku, realizacji zaieceh pokontrolnych przez
jednostki oraz planow Zarzgdu Powiatu Ktodzkiego w zakresie pozostatych kontroli
pieczy zast^pcze]
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Odpowiedz na wniosek zostafa radnym przekazana wraz z materiafomi no posiedzenie.
Dyrektor PCPR w Ktodzku p. Bogumit Zwardori poinformowat, ze jesli chodzi o zaiecenia
pokontrolne z kontroli przeprowadzonej to w zasadzie wszystko zostato zrealizowane. Nie
funkcjonuje jedynie w CAPOW placowka nr 2, w ktorej jest szesciu wychowankow; ale to z
powodu braku nauczycieli. Jest post^p, bo w momencie, gdy kontrola byta wykonywana to
byto dziewiQciu wychowawcow, aktualnie jest ich czternastu plus czterech opiekunow
dzieci^cych, ktorzy wspomagajq pracQ wychowawcow, szczegolnie przy mtodszych dzieciach.
Wydaje si^, ze na przestrzeni najblizszego czasu eel dotycz^cy okreslonej liczby nauczycieli
zostanie osiqgni^ty. W mi^dzyczasie nast^pita duza rotacja pracownikow. Pracownicy z
czasow poprzedniej pani dyrektor pozwalniali si^, pozostali nieliczni. Sytuacja w jednostce
polepszyla si^, relacje mi^dzy pracownikami i dziecmi rowniez. Zostat zatrudniony psycholog
od tego potrocza, co bylo rowniez jednym z zaiecen pokontrolnych. Oczywiscie catodobowo
udostQpniono kuchnle dia dzieci, uzupetniono braki w dokumentacji.
Starosta Ktodzki poinformowat, ze powiat wygral w s^dzie z paniq dyrektor. Udato si^ wybrac
na to stanowisko, jak sIq wydaje, odpowiedni^ osob^, ktora przekonata do siebie rowniez
pracownikow, ktorzy odchodzili z jednostki. Nie ma juz interwencji dzieci. B^dziemy
przyglqdac si^ nadal pracy tej placowki, jak rowniez innym tego typu placowkom. Jest kilka
pomystow, jak rozwinqc t^ dziatalnosc. Nalezy zwrocic uwag^, ze w placowce przebywajq
dzieci, ktore cz^sto sq po traumatycznych przezyciach i ktore potrzebujq fachowej pomocy.
A za fachowosc si^ placi. Po ostatnich podwyzkach pracownicy domagajq si^, aby ich praca
byla odpowiednio doceniona. Juz pewne podwyzki zostaiy przydzielone. B^dziemy starac si^
zachQcac ludzi, aby odnajdowali si^ w tym zawodzie, a jest to praca nietatwa. Juz kilkakrotnie
zarzgd podejmowat ten temat. Po pierwszych podwyzkach widac efekt, gdyz wi^ksza liczba
ludzi jest zainteresowana praca w naszych jednostkach.
b) ustaienia daty 1 tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Komisja ustalifa termin kolejnego posiedzenia na 28 wrzesnia 2022 roku, po zakohczeniu obrad
X sesji Rady Powiatu Ktodzkiego. Komisja dokona kontroli Zarzqdu Drog Powiatowych w
zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w
kontekscie zapisow „Programu rozwoju sieci drog powiatowych na terenie powiatu
khdzkiego"- przyjqtego uchwatq nr 11/18/2012 Rady Powiatu Ktodzkiego w dniu 7 marca 2012
r. wraz z informacjq na temat inwestycji biezqcych i planow na rok 2023.
Radny p. Stawomir KarwowskI w nawi^zaniu do realizacji wniosku komisji w zakresie
geoportalu zawierajqcego warstw^ drog powiatowych poprosit o sprawdzenie, ktore odcinki
drog powiatowych przebiegajg przez teren nadlesnictw, w celu przyspieszenia procedowania.
Przewodniczgcy Komisji w wyniku braku dalszych gtosow w dyskusji, zakohczyl posiedzenie
komisji.
Na tym protokot zakohczono.
Protokotowata:

Marta Paprocka
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