Protokot nr 2/21
z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow
Rady Powiatu Ktodzkiego
w dniu 22 lutego 2021 roku
Godz. rozpoczQcia: 12.30
Godz. zakoriczenia: 13.20

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

Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywoiywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 9 cztonkow komisji oraz:
- p. Henryka Popiel- Skarbnik Powiatu,
- p. Jarostaw Bezyk- Dyrektor Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami,
- p. BogumitZwardon- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku,
- p. Stanistaw Sijka- Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych i pozostafych osob zdalnie uczestniczqcych w posiedzeniu stanowiq
zatqcznik do protokofu.
ZAU^CZNIKl
ZAtACZNlKZ

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany na stronq internetowq i stanowi zafqcznik do
protokofu.
ZAU^CZNIK3

Ad.1 Ustalenie porzgdku obrad komisji.
Przewodniczqcy Komisji oznajmit, ze cztonkowie komisji otrzymali zawiadomienie wraz z
porzqdkiem obrad. Zapytat, czy sq jakies uwagi.

Cztonkowie komisji nie wniesli uwag do zaproponowanego porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia:
1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.
2. Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad III sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie:

Z.l.zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok,
2.2.zmlany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego,
2.3.sprzedazy nieruchomosci za cen^ nizszq niz rynkowa,

2.4.zmiany uctiwaty nr X/83/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie szczegotowycti zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt w mieszkaniu chronionym
treningowym.

3. Sytuacja finansowa Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku.
4. Ocena realizacji za 2020 rok zadan inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatu
Ktodzkiego.
5. PrzyjQcie sprawozdania z pracy Komisji Budzetu i Finansow w 2020 roku.
6. Sprawy rozne:

6.1. ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow,
6.2. przyjQcie protokotu nr 1/21 z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2021 roku.

Ad. 2 Zaopinicwanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad III sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego w sprawie:

2.1. zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok
2.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego

Starosta Ktodzki p. Maciej Awizen - omowit zmiany uj^te w projekcie uchwaty budzetowe]
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z uzasadnieniem do projektow uchiwat.
Brak uwag i gtosow w dyskusji.

Przewodniczqcy Komisji - zarzqdzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
projektu uchwaty w sprawie zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.
Komisja 7 giosami za, 2 ghsami wstrzymujqcymi, pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwafy
w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kfodzkiego na 2021 rok.

Przewodniczqcy Komisji - zarzgdzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania
omawianego projektu uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Ktodzkiego.

Komisja 7ghsamiza, 2 ghsami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowah projekt uchwaty.
2.3. sprzedazy nieruchomoki za cen^ nizszq niz rynkowa

Dyrektor Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami - poinformowat, ze projekt uchwaty
dotyczqcy zgody na sprzedaz dziatki potozonej w Polanicy- Zdroju, stanowiqcej parking przy
cmentarzu. Sprzedaz dotyczy zbycia nieruchomosci wtrybie bezprzetargowym. Ustalona cena
to 300 tys. zt, na ktorg przystat Burmistrz Polanicy- Zdroju. Kwota rynkowa nieruchomosci to
360 450 zt.

Nie byto uwag do projektu uchwaty.

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

Komisja 8 gtosami za, 1 giosem wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaty w
sprawie sprzedazy nieruchomosciza cenq nizszq niz rynkowa.

2.4. zmiany uchwaty nr X/83/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie szczegotowych zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt
w mieszkanlu chronlonym treningowym.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- polnformowat,ze zmiana uchwaty wynika
ze wskazah organu nadzoru. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
spotecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwaty ustala, w zakresie zadah wtasnych,
szczegotowe zasady ponoszenia odptatnosci za pobyt w osrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy optat^ za pobyt w osrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujgcy w uzgodnieniu z osobq kierowanq,
uwzgl^dniajqc przyznany zakres ustug. Wobec powyzszego nalezato uwzgl^dnic w przedziatach
wartosci wskazanych w tabeli w §3 uchwaty margines na dokonanie tzw. uzgodnieh pomi^dzy
podmiotem kierujqcym do mieszkania chronionego a osobq kierowang.
Przewodniczqcy Komisji- poprosit o poprawienie bt^du pisarskiego w uzasadnieniu projektu
uchwaty. Nast^pnie zarzqdzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu
uchwaty.

Komisja 9 ghsami za- Jednogfosnie, pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaty w sprawie
zmiany uchwaty nr X/83/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegotowych zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt w mieszkaniu chronionym
treningowym.

Ad.3 Sytuacja finansowa Zarz^du Drog Powiatowych w Ktodzku.

Materiat dotyczqcy tematu zostatradnym udostqpniony przed posiedzeniem i stanowizatqcznik do
protokotu.

ZAU^CZNfK4

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w
Ktodzku - omowit przekazane materiaty. Zwrocit uwagQ,ze jest poczgtek 2021 roku, sytuacja
finansowa na tym etapie jest dobra. Pojawity siQ problemy w zakresie srodkow na zimowe
utrzymanie drog. Wydawato siQ, iz sq to duze zabezpieczenia, niestety ostra zima
spowodowata, ze ich zabrakto na koniec stycznia, o czym wspominat Pan Starosta. Sytuacja
finansowa w roku ubiegtym rowniez oceniana jest pozytywnie, chociaz nie udato si^
zrealizowac pewnych zaplanowanych zadah lub nie udato siQ uzyskac dochodow na nie,
z roznych wzgl^dow,z roznych zrodet.

Przewodnicz^cy Komisji - zapytat, czy kwota, ktorq dzis komisja pozytywnie zaopiniowata w
ramach zmiany budzetu to kwota, ktora zostanie przeznaczona na to, co juz zostato
zrealizowane, czy jest jeszczejakas rezerwa w ramach zimowego utrzymania drog?
Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych w Ktodzku - odpowiedziat, ze wnioskowana kwota
zostanie przekazana na odtworzenie stanow magazynowych w ramach zimowego utrzymania
drog. Przeznaczone zostanq rowniez na ustugi. Kwota zaplanowana zostata do kohca kwietnia
tego roku.

Ad.4 Ocena realizacji za 2020 rok zadan inwestycyjnych zreallzowanych na drogach Powiatu
Ktodzkiego.
Materiat dotyczqcy tematu zostatradnym udostqpniony przed posiedzeniem i stanowizafqcznik do
protokotu.
ZAI^CZNIKS

Starosta Ktodzki - zwrocit uwagQ, ze wydatki planowane na ten rok na zadania inwestycyjne
sq zdecydowanie wi^ksze niz na rok ubiegty. Inwestycje zaiezec b^dg tez od mozliwosci
pozyskania srodkow z zewn^trznych zrodet. Ci^zko rowniez oszacowac mozliwoki wktadu
wtasnego, ze wzgl^du na niepewnq pozycj^ budzetowq w ramach wptywu z podatkow PIT i
CIT.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku - oznajmit, ze nie wszystkie plany udato si^
zrealizowac w roku ubiegtym. Udato si^ zrealizowac dziesiQC zadan inwestycyjnych i pi^c zadan
remontowych na tqcznq kwotQ 10 min zt. Srodki pozyskane byty z roznych zrodet, poczqwszy
od budzetu pahstwa, budzet wtasny, dotacje z gmin, nadlesnictwa. Jednego zadania nie udato
siQ dokonczyc, a jedno w ogole nie zostato zrealizowane. W ramach stabilizacji skarpy w
Mi^dzygorzu zakres prac do wykonania jest juz niewielki. W 100% zostata wykorzystana
dotacja, ale mniejszy byt zakres wktadu wtasnego powiatu. Wydaje s\q, ze kwota 300 tys. zt
pozwoli na kompleksowe zakohczenie tego zadania. Nie udato s\q zrealizowac jednego
projektu, realizowanego wspolnie z Gminq Stronie Slqskie, z uwagi na niewykonanie przez
projektanta projektu na przebudowQ drogi Stara Morawa- Kletno. Powiat odst^pit od
wykonania tej umowy.

Radny p. Michat CIsakowski - zapytat, kiedy rozpoczynajq si^ cz^stkowe remonty drog po
zimie, czy zarzqd drog juz s\q do tego przygotowuje? Drugie pytanie dotyczy stanu osobowego
obwodu w Szczytnej.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku - odpowiedziat, ze w tym tygodniu zostanq
rozestane zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawcow, a w marcu rozpocznq si^
remonty czgstkowe. Chcielibysmy, aby do konca kwietnia pierwszy etap prac zostat
zakohczony. Gtownie b^dq to remonty masq na gorqco, bez lub z wycinaniem. Zarz^d drog
wtasnymi sitami wykonuje mniejsze remonty masg na zimno, w najgorszych miejscach wtym
tygodniu si^ rozpoczQty. Poinformowat,ze obsada osobowa obwodu nr 1 b^dzie juz w petnym
sktadzie od marca- konkurs zostat rozstrzygni^ty i obwod ma nowego kierownika. Jeden
pracownik-droznik jest na dtugotrwatym zwolnieniu.

Przewodniczqcy Komisjl - poprosit o rozwazenie prosby mieszkahcow i zarzqdu soteckiego w
Starym Wielistawiu remontu odcinka drogi (mniej wi^cej od strony Ktodzka od posesjl 10 do
20). Ten odcinekjest co roku tatany, ale jest w stanie tragicznym. PoprosHo przemyslenle tego
zgtoszenia.
Ad. 5 Przyj^de sprawozdania z pracy Komisji Budzetu i Finansow w 2020 roku.

Komisja jednogfosnie- 9 gfosami za przyj^ta przedfozone sprawozdanie za rok 2020.
Sprawozdanie z pracy Komisji Budzetu 1 Finansow w 2020 roku stanowizafqcznik do protokofu.
ZAiACZNIKS

Ad.6 Sprawy rozne:

6.1. ustalenie daty I tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow

Komisja ustalita, ze kolejne posiedzenie odb^dzie sIq 29 marca 2021 roku, o godz. 12.30
w tematyce:

1) Dochody z tytutu optat za uzytkowanie wieczyste - 2019 - 2020 rok (aktualizacje optat,
dochody z przeksztatceh uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci),
2) Informacja Dyrektora „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku na temat sposobu I wysokosci
finansowania swiadczeh zdrowotnych w „Zespole Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku w 2021
roku oraz podsumowanie finansowania w 2020 roku.

6.2.

przyjQcie protokotu nr 1/21 z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2021 roku

Nie byfo uwag do protokofu.
Komisja przyjqta protokof9 gfosami za- Jednogfosnie.
Przewodnicz^cy Komisji po wyczerpaniu porz^dku obrad, zamknqt posiedzenie.
Na tym protokot zakohczono.

Przewodniczac^^omisji
Marek lyfazu^iewicz

Protokoto\5iate:

Marta Paprocka

