Protokot nr 1/21
z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow
Rady Powiatu Ktodzkiego
w dniu 22 stycznia 2021 roku
Godz. rozpoczQcia: 12.30
Godz. zakonczenia: 14.50

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie
Powlatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecny Przewodniczqcy Komisji.
Posiedzenie odbywato si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft
Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku a szczegolnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywofywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 zezm.)

W posiedzenia wzi^to udziat 9 cztonkow komisji oraz:
- p. Agnieszka Rup-Grzyb - Gtowna Ksi^gowa w Starostwie Powiatowym w Ktodzku,
- p. Anetta Kosciuk- Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatowego w Ktodzku,
- p. Jadwiga Radziejewska - Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku,
- p. Elzbieta Zytynska - Prezes Zarzqdu spotki PKS w Ktodzku S.A.,
- p. Jan Kalfas - Dyrektor Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki
Zdrowotnej,
- Krzysztof Bolis^ga - Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych i pozostafych osob zdainie uczestniczqcych w posiedzenia stanowiq
zaiqcznik do protokofu.
ZAU^CZNIKl

ZAU\CZNIK2

Porzqdek

posiedzenia

zostof

radnym

przekazany

no

stronq

internetowq

www.Dowiat.rada.kiodzko.Dl i stanowi zaiqcznik do protokofu.
ZAU^CZNIKS

Ad. 1 Ustalenie porz^dku obrad komisji.
Przewodniczqcy Komisji oznajmit, ze cztonkowie komisji otrzymali zawiadomienie wraz z
porzqdkiem obrad. Zapytat, czy sqjakles uwagi.
Czfonkowie komisji nie wniesli uwag do zaproponowanego porzqdku obrad.

Porz^dek posiedzenia:
1. Ustalenie porzgdku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzlanych w porzgdku obrad I sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego w sprawie:

a) zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego,
c) wyrazenia zgody na zawarcie umowy pozyczki dtugoterminowej z
Przedsi^biorstwem Komunikacji Samochodowej w Ktodzku S.A. w restrukturyzacji oraz Zarzqdcq masy sanacyjnej Przedsi^biorstwa
Komunikacji Samochodowej w Ktodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibq w
Ktodzku- PMR Restrukturyzacje S.A

d) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania optatza ksztatcenie pobierane
przez uczelnie oraz form i specjalnosci ksztatcenia, na ktore dofinansowanie
jest przyznawane w szkotach i placowkach oswiatowych, dia ktorych organem
prowadzqcym jest Powiat Ktodzki.
3. Monitorowanie sytuacji finansowej„Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku.

4. Informacja na temat sytuacji finansowej PKS w Ktodzku S.A.- w restrukturyzacji oraz
stanu zaawansowania procesu restrukturyzacji spotki.

5. Informacja na temat sytuacji finansowej Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku.
6. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow,
b) przyj^cie protokotu nr 10/20 z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Ad. 2 Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porz^dku obrad I sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego w sprawie:

a) zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok,

Gtowna Ksi^gowa w Starostwie Powiatowym w Ktodzku, p. Agnieszka Rup-Grzyb-omowita
zmiany ujQte w projekcie uchwaty.

Starosta Ktodzki, P. Maciej Awizen - zwrocit szczegoinq uwagQ na zadanie dotyczqce
odbudowy obiektu mostowego w ciqgu drogi powiatowej 3226 D, uszkodzonego we wrzesniu
ubiegtego roku przez firmQ zewnQtrzng. Poinformowat o podjQtych w tej sprawie krokach,
wraz ze zgtoszeniem do prokuratury. Podkreslit, ze na chwilQ obecnq najwazniejszym jest
ponowne oddanie do uzytku tego obiektu i stqd decyzja o uj^ciu remontu w zadaniach
wtasnych wraz z zatozeniem rownolegtych prob odzyskiwania srodkow finansowych od firmy
odpowiedzialnej za owe uszkodzenia. Nadmienit,ze szczegolnie jest to istotne zadanie wobec
mozliwego powroty mtodziezy do szkot. Stwierdzit, ze istnieje mozliwosc odzyskania srodkow
poswiQconych na remont i odbudowy obiektu, w zwigzku z czym sq aktualnie prowadzone
negocjacje i w przypadku osiqgniecia pozqdanego skutku, zostanq wprowadzone kolejne
zmiany w uchwale budzetowej na rok 2021. Dotychczas uzyskano od odpowiedzialnej za
usterkQ firmy ustnq dekiaracjQ przystqpienia do realizacji remontu.
Przewodniczgcy Komisji - zarz^dzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
omawianego projektu uchwaty.

Komisja 7giosami-za,2gfosami wstrzymanymi, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwafy w
sprawie zmiany budzetu Powiatu Kfodzkiego na 2021 rok.

b) zmiany WIeloletniej Prognozy FInansowej Powiatu Ktodzkiego,
Gtowna Ksi^gowa w Starostwie Powiatowym w Ktodzku, p. Agnieszka Rup-Grzyb -omowita
zmiany uj^te w projekcie uchwaty

Przewodniczgcy Komisji - zarz^dzH gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
omawianego projektu uchwaty.

Komisja 7gfosami-za,1 gfosem -przeciw, 1 gfosem wstrzymanym, pozytywnie zaopiniowafa
projekt uchwafy w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kfodzkiego na 2021 rok.

c) wyrazenia

zgody

na

zawarcie

umowy

pozyczki

dtugoterminowej

z PrzedsiQbiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ktodzku S.A. - w
restrukturyzacji oraz Zarz^dc^ masy sanacyjnej Przedsi^biorstwa Komunikacji
Samochodowej w Ktodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibq w Ktodzku- PMR
Restrukturyzacje S.A

Starosta Ktodzki, P. Maciej Awizeh - pokrotce przypomniat przyczyny procedowania nad tym
projektem uchwaty oraz w tym kontekscie omowit obecne okolicznosci epidemiczne, wyraznie
wptywajgce na sytuacj^ finansow^ spotki. Wyjasnit, ze po pierwszym lockdownie
przeprowadzana restrukturyzacja zacz^ta przynosic efektyjednakze w pazdzierniku ubiegtego
roku nastqpit drugi lockdown, ktory doprowadzit do aktualnej sytuacji finansowej PKS w
Ktodzku. Podkreslit, ze nie wiadomo jak potoczy si^ sytuacja epidemiczna w zwi^zku z
mozliwym trzecim lockdownem. Nadmienit, ze Powiat jest ustawowo zobowi^zany do
zabezpieczenia transportu publicznego, w zakresie pot^czenia miasta powiatowego z
miastami, b^dqcymi siedzibami gmin. Chcqc dopetnic owego obowiqzku oraz nie doprowadzic
do zamkniQcia spotki, uznano udzielenie spotce pozyczki w formie uj^tej projektem uchwaty
za zasadne. Nadmienit, ze innq mozliwoscig realizacji tego zadania bytoby zorganizowanie
przetargu, jednakze wedle uzyskanych informacji, mogtoby to zakonczyc siQ duzo wyzszymi
kosztami, czego dowodzi sytuacja w innych jednostkach samorzqdu lokalnego. Ponadto
przypomniat, ze w kwestii utrzymania niektorych potqczeh, ktorych nie ma mozliwoki
finansowania srodkami wptywajqcymi ze sprzedazy biletow, skorzystano rowniez ze srodkow
zewn^trznych, np. dofinansowania od Wojewody Dolnoslqskiego. Wyrazit nadziej^ na
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwaty przez KomisjQ oraz Rad^, jak rowniez przez
S^dziego Sqdu Sanacyjnego, co jest niezb^dne w tym przypadku.
Przewodniczqcy Komisji - zwrocit siQ z pytaniem odnosnie powodu, dia ktorego omawiana
kwota pozyczki wynosi doktadnie takq sumQ,jak zawarta w projekcie uchwaty.
Prezes Zarz^du spotki PKS w Ktodzku S.A., P. Eizbieta Zytyhska - potwierdzita wyjasnienia
ztozone przez StarostQ Ktodzkiego. Odnosnie aktualnej sytuacji finansowej spotki
przypomniata, ze poza wykazywan^ wierzytelnosciq na kwotQ 4,5 min. zt., spotka posiada
rowniez aktywa na tqcznq wartosc w dniu dzisiejszym ok. 14 min. zt. Ocenia s\q, ze faktyczna

Ich wartosc jest faktycznie wi^ksza, gdyz dost^pne wyceny zawierajq pewne luki prawne, Jak
np. nie uzbrojony plan zagospodarowania przestrzennego dworca autobusowego w Ktodzku.
Omowita obecnie stwierdzone przychody oraz poniesione koszty w stosunku do tych wartosc!
stwierdzanych w latach ubiegtych, poza warunkami pandemlcznyml I sprzed restrukturyzacji.
Przeanalizowata takze kwesti^ stanu zatrudnienia oraz jej wptywu na ponoszone przez spotk^
koszty. Podsumowujgc stwierdzita, ze na dzien dzisiejszy spotka skutecznie zabezpleczyta w
ramach restrukturyzacji swoj majqtek, nieruchomosci oraz srodki transportu w zwiqzku z czym
nie stwierdza si^ ryzyka niewyptacalnoki. PodkresIHa, ze bardzo waznym jest fakt
nieprzerwanego funkcjonowania spotki pomimo okolicznosci. Nadmienita, ze w zwiqzku z
wprowadzeniem drugiego lockdownu, zaistniata obawa o utraceniu ptynnosci finansowej co
moze doprowadzic do odebrania spotce instytucji sanacji a w efekcie - upadtosci oraz
likwidacji zaktadu. Podsumowata, ze dotychczas udato siQ spotce utrzymac przez ostatnie 9
miesi^cy pomimo generowania strat. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczqcego Komisji
wyjasnita, ze konkretna kwota pozyczki wynika z bilansu przychodow w I kwartale a
poniesionymi przez spotkQ kosztami - roznica wskazanych wartosc! rowna jest kwocie
pozyczki. Rozwin^ta, ze brano pod uwagQ rowniez inne wyliczenia potrzebnej kwoty pozyczki,
jednakze ostatecznie uznano za optymalne wyliczenie zgodne z omowionym powyzej wzorem.
Planuje siQ rowniez w ramach restrukturyzacji pozyskac srodki poprzez sprzedaz czQki
aktywow, ktore uznaje si^ za zb^dne oraz generujqce koszty,

Radna,P.Joanna Walaszczyk-w kontekscie zaproponowanego projektu uchwaty stwierdzita,
ze aktualnie zawarte uzasadnienie jest niewystarczajqce i powinno bye rozwini^te o
wyjasnienia przyjQtych poj^c, zdefiniowania dtugoki trwania „pozyczki dtugoterminowej",
wyjasnienia formy zabezpieczenia pozyczki. Ponadto zwrocita siQ z pytaniem do Pan! Prezes,
czy zawarta w projekcie uchwaty kwota pozyczki jest wystarczajqca w opinii pozyczkobiorcy,
aby umozliwic spotce dalsze funkcjonowanie w ramach restrukturyzacji do konca czerwca
biezqcego roku lub w przypadku mozliwego przedtuzenia siQ obostrzeh epidemicznych.
Prezes Zarzqdu spotki PKS w Ktodzku S.A., P. Elzbieta Zytyhska - w odpowiedzi wyjasnita, ze
wskazana w projekcie uchwaty data 29 czerwca dotyczy roku ubiegtego, kiedy nast^pit proces
restrukturyzacyjny i od tego momentu spotka musi regulowac wszystkie swoje zobowiqzania
pod rygorem odebrania spotce instytucji sanacyjnej. Prognozuje si^, ze I kwartat biezqcego
roku b^dzie najtrudniejszym etapem catego procesu i na ten okres przewiduje si^, zgodnie z
wyliczonym i wyjasnionym wczesniej bilansem, potrzebQ pozyskania srodkow w wysokoki
rownej planowanej pozyczce. Poinformowata, ze brany jest rowniez pod uwagQ ewentualny
bilans ujemny w zwiqzku z czym na biezqco si^ga si^ po wszelkie tryby i narz^dzia pomocowe
dost^pne obecnie na rynku. Ostateczna skala tych mozliwosci nie jest obecnie w petni znana,
z uwagi na dynamicznq sytuacjQ oraz trwajqce starania odnosnie odroczenia sptaty cz^sci
zobowiqzah leasingowych. Ponadto dodata, ze czqsc z tych narzQdzi jest niedostQpna dia
spotek w trakcie restrukturyzacji. Rozwin^ta,ze dziatalnosc spotki nie ogranicza si^ jedynie do
przewozow, ale prowadzone sg rowniez warsztaty, czy tez serwisowanie taboru.
Podsumowujqc, w oparciu o dotychczasowy przebieg restrukturyzacji wyrazita oczekiwanie
pozytywnego przebiegu dalszej dziatalnosc! spotki, pomimo okresowych niew^tpliwych
trudnosci.

Starosta Ktodzkl - zapewnit o petnej transparentnosci podejmowanych dziatari pomimo
dynamicznych okolicznosci, czQsto wymuszajqcych podejmowanie zdecydowanych krokow.

Odnosnie pytania radnej dotyczqcego tresci projektu uchwaty przyznat, ze sam poczgtkowo
zgtaszat analogiczne wqtpliwosci co zostato wyjasnione i ustalone zarowno z radcami
prawnyml jak i sqdownie wskazanym dia spotki Zarz^dcq. Rozwinqt, ze jest to zwigzane ze
specyfikacjq wtadzy uchwatodawczej, ktorg Jest w tym przypadku Rada Powiatu Ktodzkiego
oraz wykonawczej - sprawowanej przez Zarzqd Powiatu Ktodzkiego. Rada wyraza zgod^ na
udzielenie pozyczki poprzez przyjQcie uchwaty, Jednakze realizacjQ tak sprecyzowanego
zadania powierza si^ Zarzgdowi. Nadmienit, ze zbyt szczegotowe wpisywanie konkretnych
danych w tresci uchwaty moze skomplikowac, bgdz zupetnie uniemozliwiac podejmowanie
dalszych decyzji wraz z rozwojem sytuacji w spotce. W zwigzku z poruszonym tematem
ponownie podkreslit deklaracjQ w petni transparentnego charakteru planowanych oraz
podejmowanych krokow przy Jednoczesnym poszanowaniu stwierdzonych kompetencji
zarowno Radyjak i Zarz^du.

Przewodniczqcy Komisji - spytat, czy dobrze rozumie intencj^ proponowane] pozyczki, wraz
ze stwierdzonym wymaganiem sptaty, bez zaocznego zaktadania mozliwoki umorzenia.

Starosta Ktodzki - w odpowiedzi potwierdzit, ze na chwilQ obecng udzielana pozyczka jest
wraz z zobowiqzaniem do jej sptaty, jednakze podkreslit, ze nikt nie ma mozliwosci
przewidzenia dalszego rozwoju wydarzeh. Zachodzi mi^dzy innymi mozliwosc wprowadzenia
kolejnych lockdownow, co wowczas wymusi podjQcie odr^bnych, adekwatnych dziatah.
Pomimo tego, na chwilQ obecnq proponowana pomoc jest rzeczywiscie rozumiana jako
pozyczka. Ponadto, pomimo braku wyraznego obowiqzku zabezpieczania pozyczki w
przypadku, gdy udzielana jest spotce zarzqdzanej przez pozyczkodawc^, takowe

zabezpieczenie zostato przewidziane w formie weksla. Wyjasnit, ze zabezpieczenie jest tym
bardziej potrzebne, biorqc pod uwag^ niepewnq przysztosc nietyiko spotki PKS w Ktodzku, ale
i samorz^du oraz jego finansow.

Radny, P. Zbignlew topuslewicz- stwierdzit, ze aktualnie samorz^d stoi przed wyborem, czy
ratowac, dqzyc do zamkni^cia, czy tez wyprzedac i sprywatyzowac spotkQ. Zadeklarowat, ze

osobiscie optowatby za ostatnig wskazanq mozliwosci^. Opierajqc siQ na poczynionych
obserwacjach wyjasnit, ze wyraznie lepsza sytuacja jest w tych spotkach, gdzie dopuszczany
jest kapitat prywatny. Stwierdzit jednak, ze cztonkowie Komisji nie powinni sugerowac si^ tq
opiniq, gdyz w tym przypadku specyficzne okolicznoki pozostawiajq jedynie wybor mi^dzy
doprowadzeniem do zamkni^cia spotki a udzieleniem jej wsparcia. Zwrocit uwagQ na definicj^
pozyczki dtugoterminowej w kontekscie petni odpowiedzialnosci za jej „zabezpieczenie i
jakosc" spoczywajqcej na Zarzqdzie Powiatu. Wyrazit swoj sceptycyzm odnosnie
optymistycznych prognoz Starosty, dotyczqcych ewentualnego odzyskania pozyczanych
spotce srodkow. Stwierdzit jednak, ze to rozwiqzanie przede wszystkim takg mozliwosc
stwarza a zwrot pozyczki ostatecznie b^dzie zaiezat od stworzenia dogodnych warunkow,
przez zarzqdzajgcego spotkq. Podsumowujqc dotychczasowq dyskusjQ wyjasnit, ze Rada

Powiatu Ktodzkiego zgodnie z projektem uchwaty upowazni Zarzqd do udzielenia pozyczki
spotce, jednakze nie moze okreslic ani terminu zwrotu, wysokosci rat, oprocentowania itp.
Przypomniat,ze ewentualne zmiany w przyj^tych warunkach udzielenia pozyczki moze jeszcze
zgtosic wyznaczony spotce Komisarz.

Radna, P. Joanna Walaszczyk - podzi^kowata przedmowcy za wyczerpuj^cq wypowiedz.
Zwrocita uwagQ na stuszny w swojej opinii zapis pozyczanej spotce kwoty po stronie

rozchodow w uchwale budzetowej. Zwrocita siQ do Pani Prezes z pytaniem o wysokosc
aktualnego kapitatu zaktadowego spoiki, wskaznika ptynnosci oraz straty prognozowanej na
koniec I kwartatu 2021 roku.

Prezes Zarzqdu spotki PKS w Ktodzku S.A., P. Elzbieta Zytynska - w odpowiedzi
poinformowata, ze kapitat zaktadowy spoiki wynosi 3 750 000 zt w akcjach, przychody spotki
wynoszq ok. 780 tys. zt. a ponoszone koszty oscyluj^ w granicach. Kwota pozyczki, jak juz
wyjasnlta wczesniej, wynika z roznicy ostatnich dwoch wartosci, czyli bilansu kosztow 1
przychodow spotki. Poinformowata, ze poza zabezpieczeniem w formie dekiaracji wekslowej
in bianco, nalezy pami^tac rowniez o obowiqzkowym uzyskaniu zgody S^dziego - Komisarza.
Podkreslita, ze wszystkie dziatania podejmowane od 29.06.2020, w ramach Zarzqdu nad
spotkq, sq nadzorowane przez kisle wskazane osoby. Wyrazita petne przekonanie o
skutecznym uratowaniu spotki przed likwidacjg oraz jej aktywow w wys. 14 min., dzi^ki
pomocy pozyczonej przez Powiat Ktodzki kwoty.

Przewodniczqcy Komisji - zarzqdzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
omawianego projektu uchwaty.

Komlsja jednogfosnie, 9 gtosami - za, pozytywnle zaopiniowafa projekt uchwafy w sprawie
zmlany budzetu Powiatu Kfodzkiego na 2021 rok.

d) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymainej kwoty dofinansowania optat za ksztatcenie pobierane
przez uczelnie oraz form i specjalnoki ksztatcenia, na ktore dofinansowania jest
przyznawane w szkotach i placowkach oswiatowych, dia ktorych organem
prowadzqcym jest Powiat Ktodzki.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatowego w Ktodzku, P. Anetta Kosciuk -

pokrotce omowita omawiany projekt uchwaty, wyjasniajqc specyficzne dia uchwaty procedury.
Przewodnicz^cy Komisji - zarz^dzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
omawianego projektu uchwaty.

Komlsja Jednogfosnie, 9 gfosami - za, pozytywnle zaopiniowafa projekt uchwafy w sprawie
zmlany budzetu Powiatu Kfodzkiego na 2021 rok.

Ad.3 Monitorowanie sytuacji finansowej„Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku.
Material dotyczqcy tematu zostaf radnym udostqpniony przed posiedzeniem i stanowizafqcznik do
protokofu.
ZAU\CZNtK4

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku, P. Jadwiga Radziejewska - syntetycznie
omowita sytuacji finansowq zarzqdzanej placowki w kontekscie aktualnych, specyficznych
okolicznosci epidemicznych. Podkreslita, ze COVID-19 miat ogromny wptyw na sytuacji

finansowq, jednakze podejmowane dziatania, pomimo niemozliwych do unikni^cia
komplikacji, doprowadzity ostatecznie do znacznego zmniejszenia straty finansowej ZOZ w

Ktodzku. Omowiia wszelkie podejmowane dziatanla, majqce na celu pozyskanie dodatkowych
srodkow zewn^trznych,czy tez oszcz^dnosci. Nadmienita rowniez,ze nalezy pami^tac, iz dane
przekazane radnym w materiaiach nie zawierajq wspotudziatu organu zatozycielskiego.
Starosta Ktodzki - wyrazit podzi^kowanie dia Pani Dyrektor za podj^te starania, dajqce
wyjqtkowo pozytywne wyniki. Zwrocit rowniez uwagQ na aktualnie proponowang w
kontekscie publicznej stuzby zdrowia reform^ dotyczqcq zmian wtascicielskich. Poinformowai
ze odpowiednie stanowlska w tej kwestii zostaty radnym przestane za posrednictwem Biura
Rady. Wyrazit zaniepokojenie aktualnym ksztattem proponowanych zmian oraz ocenit, ze
aktualnie jedynq skuteczng mozliwokiq dziatania jest dofinansowanie Narodowego Funduszu
Zdrowia. Zadeklarowat podejmowanie dziatan wtej kwestii wspolnie ze Zwi^zkiem Powiatow
Polskich oraz biezqce informowanie radnych o ewentualnych ustaleniach.
Radny, P. Michat CIsakowski -zwrocit siQ z prosbq o szersze wyjasnienie aktualnej sytuacji w
zwiqzku ze stratq szpitali w kontekscie pokrycia strat przez rzqd. Zauwazyt aktualnie siln^
tendencjQ centralistyczng w kwestii finansowania i zarzqdzania publicznq stuzbq zdrowia co
jak ocenit Jest bt^dnym kierunkiem i nalezy dotozyc staran celem obrony obecnej
podmiotowoki.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku, P.Jadwiga Radziejewska-odniosta s\q do
wspomnianego

prze

StarostQ

zarzgdzenia, dotyczqcego

utworzenia

zespotu

ds.

przeksztatcenia wtasnoki. Poinformowata, ze zarzqdzenie spotkato si^ Jak dotqd ze
sprzeciwem Konwentu Starostow Powiatowych, wszystkich 16 Marszatkow Wojewodzkicti Jak
rowniez NaczelneJ Izby LekarskieJ. Podkreslita, ze rzeczony zespot nie zostat Jeszcze w petni
powotany co nie zmienia faktu, ze proponowane zmiany sq w JeJ opinii dalece niepokojqce, w
zwiqzku z licznymi wygenerowanymi w ten sposob w^tpliwosciami, np. po czyjej stronie

pozostanie obowiqzek sptaty naleznosci, w przypadku nastqpienia faktycznej zmiany
wtasciciela. Uzupetnita,ze obecne rozmowy na poziomie ministerialnym nie majq faktycznego
wptywu na sytuacj^ ZOZ.

Przewodnicz^cy Komisji - zwrocit siQ z pytaniem o kwestiQ aktualnych wynagrodzeri w
kontekscie warunkow pandemicznych.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku, P. Jadwiga Radziejewska - w odpowiedzi
wyjasnita, ze pomimo epidemii nalezne wynagrodzenia sg wyptacane terminowo, zgodnie z
zawartymi umowami oraz regulacjami kodeksu pracy. Ponadto od wrzesnia ubiegtego roku,
decyzjq Wojewody Dolnosl^skiego, otwarto na terenie ZOZ w Ktodzku oddziat covidowy i w
ramach Jego personelu,Jak rowniez Izby PrzyJ^c oraz Ratownictwa Medycznego otrzymywany
Jest dodatek covidowy w wysokosci 100% z wszystkimi przyznanymi dodatkami. W innych
oddziatach dodatek otrzymujg Ci z pracownikow, ktorzy mieli nieincydentalny kontakt z
zakazonym. W zwiqzku z brakiem precyzyjnego okreslenia „nieincydentalnego" kontaktu,
ustalono wraz z innymi podmiotami medycznymi, ze Jesli pracownik przebywat 12 h z
pacjentem o dodatnim wyniku testu na obecnosc wirusa COVID-19, wowczas rowniez

przystuguje mu dodatek covidowy. Przyznata, ze ogromnym problemem sq pracownicy nie
wchodzqcy w sktad personelu medycznego. Rozwin^ta, ze takim pracownikom, pomimo
bezposredniego kontaktu z osobami zarazonymi, nie przystugujg analogiczne dodatki.
Wyjasnita,ze srodki otrzymywane z tytutu prowadzenia oddziatu covidowego nie uwzgl^dniajq

dodatkowych wynagrodzen dia narazonych pracownikowa jedynie pokrywajq koszty leczenia.
Podkreslita swojq swiadomosc istnienia tego problemu i zadeklarowata, ze podejmowane sq
wszelkie mozliwe starania nad pozyskaniem odpowiednich srodkow.

Przewodnicz^cy Komisji - zwrocit si^ z prosbg aby na najblizsze posiedzenie Komisji, na
ktorym podejmowane b^dq zagadnienia dotyczgce ZOZ w Ktodzku, przygotowac dane
dotycz^ce srednich wynagrodzen pracownikow placowki oraz spytat czy w chwili obecnej
istnieje jakikolwiek spot ze Zwiqzkami Zawodowymi.
Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku, P.Jadwiga Radziejewska-zadekiarowata
przygotowanie pisemnej informacji dotycz^cej srednich wynagrodzen. Odnosnie sporu
polnformowata,ze obecnie dotyczy on jedynie dodatku tzw.,,zembalowego" dIa piel^gniarek.
Prowadzone
aktualnie mediacje, celem rozwi^zania sporu, zgodnie z obostrzeniami
dotycz^cymi epidemicznymi.

Odpowiedz Dyrektor ZOZ w Kiodzku na pytanie dot srednich wynagrodzen stanowi zaiqcznik
do protokofu.
ZAU^CZNIKS

Przewodniczqcy Komisji - spytat o ewentualne dodatkowe informacje odnosnie szczepleh
przeclwko wirusowl COVID-19.

Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku, P. Jadwiga Radziejewska - w odpowledzl
wyjasnlta,ze doceiowe rozporzqdzenlez dnia 14.01.2021 roku obejmuje jedynie Grup^ 0, czyil
osoby czynnle zwiqzane ze sluzbq zdrowla oraz GrupQ 1 (zaktady oplekuriczo-iecznlcze, DPS,
osoby 60+, nauczyclele, wychowawcy, pracownlcy akademlccy zatrudnleni w uczelnlach
prowadzqcych zajQcIa stacjonarne oraz funkcjonarlusze panstwowl. Kolejne grupy doplero
zostanq przedstawlone. W chwill obecnej z przyczyn niezaieznych od odblorcow zostaty
zmnlejszone dostawy szczeplonek co rzutuje rownlez na Hose wydawanych dawek.
Przewodnicz^cy Komisji-zwrocit sIq z pytanlem o ewentualn^ oflcjaln^ statystyk^ dotycz^c^
szczepleh.

Dyrektor „Zespotu Opieki ZdrowotneJ" w Ktodzku, P. Jadwiga Radziejewska polnformowata, ze nie sq prowadzone ani dostQpne personelowl medycznemu oflcjalne
statystykl.

Starosta Ktodzki- potwierdzlt, ze statystykl oflcjalne sq na chwll^ obecn^ dostQpne jedynie w
oblegu minlsterlalnym. Osobom spoza Grup 011 pozostajq Indywidualne starania o pozyskanle
szczeplonkl.

Radna, P. Joanna Waiaszczyk - polnformowata, ze jest juz po plerwszej dawce oraz
zaapelowata o szczeplenle, jak rownlez o propagowanle taklego nastawlenia posrod
mieszkahcow. Odnosnie oflcjalnych statystyk polnformowata,ze przy Urz^dach Wojewodzklch
s^ wyznaczone odpowlednle osoby do pozysklwania oraz udzlelania blezqcych Informacji w tej
kwestll.

Ad. 4 Informacja na temat sytuacji finansowej PKS w Ktodzku S.A.- w restrukturyzacji praz
stanu zaawansowania procesu restrukturyzacji spotki.

Materiaf dotyczqcy tematu zostaf radnym udost^pnionyprzedposiedzeniem i stanowi zafqcznik do
protokotu.
ZAU{CZN\KS

Ad.5 Informacja na temat sytuacji finansowej Powlatowego Urz^du Pracy w Ktodzku.
Materiaf dotyczqcy tematu zostaf radnym udost^pniony przed posiedzeniem i stanowi zafqcznik do
protokofu.
ZAtACZNlK?

Ad.5 Sprawy rdzne:

a) ustalenle daty I tematow kolejnego posledzenia Komlsji Budzetu I FInansow
Komisja ustallla, ze kolejne posiedzenle odb^dzie s\q 22 lutego 2021 roku, o godz. 12.30
w temacle:

1. Sytuacja finansowa Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku.
2. Ocena reallzacji za 2020 rok zadan inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatu
Ktodzkiego.

b) przyj^de protokotu nr 10/20 z posledzenia w dniu 29 grudnia 2020 roku

Nie byfo uwag do protokofu.
Komisja przyj^fa protokof8 gfosamiza, przy 1 wstrzymujqcym.

Przewodnlczgcy Komlsji po wyczerpaniu porzqdku obrad, zamknqt posiedzenle.
Na tym protokof zakohczono.

Przewodnlczqcy Komlsji

Marek Mazufl^wicz

Protokotowata:

Marta Paprocka-r;]^^
Sporz^dzit(z nagrania):
Grzegorz Cymbal!

