
Protokot nr 4/21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 20 kwietnia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakohczenia: 12.30

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

Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecny Przewodniczqcy Komisji.

Posiedzenie odbywato si^ wtrybie zdalnym, poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft

Teams.

Podstaw prawna- art. 15zzx ust 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz wywofywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat pi^ciu cztonkow komisji oraz Pani Patrycja Mikotajczyk- Dyrektor

Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej.

Lista zdalnego uczestnictwa radnych w zafqczeniu do protokofu.

ZAU^CZNIKl

Porzqdek posiedzenia zostai radnym przekazany on- line i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAU^CZNIKZ

Ad. 1 Ustalenie porzqdku obrad komisji.

Przewodniczqcy Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitat cztonkow komisji oraz uczestniczqcych
w posiedzeniu goki. Nastqpnie przedstawit porzqdek obrad i zapytat, czy ktos chciatby zgtosic
wniosek formalny o jego zmianq.

Nikt nie zgtosit uwag do porzqdku posiedzenia.

Porzqdek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Kontrola Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej w zakresie realizacji zadan
statutowych i regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej
podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce,
warunkow mieszkaniowych oraz aktualnosci dokumentacji technicznej.

3. Przyjqcie protokotu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli Domu Pomocy
Spotecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadari statutowych i regulaminowych,
finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego



obiektu- inwestycji, remontow w jednostce, warunkow mieszkaniowych oraz
aktualnosci dokumentacji technicznej.

4. Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
b) przyj^cie protokotu nr 3/21 z posiedzenia Komisji RewizyjneJ w dniu 16 marca 2021

roku.

Ad. 2 Kontrola Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej w zakresie realizacji zadan
statutowych 1 regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej
podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce, warunkow
mieszkaniowych oraz aktuainoki dokumentacji technicznej.

Komplet materiafdw, wynikajqcy z zakresu kontroli radni otrzymali przed posiedzeniem wraz z
zawiadomieniem na posiedzenie komisji.

Przewodnicz^cy Komisji odczytat upowaznienie Przewodniczqcego Rady Powiatu Ktodzkiego
z dnia 18 marca 2021 roku:

„Na podstawie §45 ust. 4 Statutu Powiatu Ktodzkiego, upowazniam zespot kontrolny
Komisji Rewizyjnej w catym sktadzie komisji z przewodniczqcym zespotu p. Grzegorzem
Kuzakiem do przeprowadzenia w dniu 20 kwietnia 2021 r. kontroli funkcjonowania Domu
Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Kfodzkiej w zakresie realizacji zadan statutowych
i reguiaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu
technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce, warunkow mieszkaniowych oraz

aktualnosci dokumentacji technicznej. Posiedzenie zaplanowane zostafo w trybie zdalnym.

Poczqtek posiedzenia komisji, podczas ktorego odbqdzie siq kontrola- godz. 10.00.

Szczegotowy zakres kontroli:

1) realizacja zadan statutowych i reguiaminowych przez jednostkq,

2) finanse (w tym: informacje dotyczqce m.in. budzetu w formie tabelarycznej,
informacji o funduszu ptac, przeznaczeniu srodkow na materiaiy dydaktyczne oraz

na te zwiqzane z codziennymi potrzebami mieszkahcow, informacje na temat

ogrzewania budynku i kwot z tym zwiqzanych, a takze ewentualnych srodkow na

dodatkowe wynagrodzenia dia pracownikow za opiekq nad pensjonariuszami

przeniesionymi czasowo ze zlikwidowanego Domu Pomocy Spotecznej w Szczytnej),

3) Stan zatrudnienia,

4) opieka lekarska podopiecznych,

5) Stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w jednostce,

6) warunki mieszkaniowe,

7) aktualnosc dokumentacji technicznej".

Przewodniczqcy Komisji poprosit dyrektora jednostki o przedstawienie informacji,

wynikajqcych z przyjQtego zakresu kontroli.

Pani Patrycja Mikotajczyk- Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej na podstawie przekazanej

dokumentacji przedstawita akty prawne, na podstawie ktorych funkcjonuje jednostka.
Omowita ogolne zasady dziatalnosci jednostki, ilosc mieszkahcow, ogolny stan ich zdrowia,



zakres opieki dziatu terapeutyczno- opiekuhczego, rodzaje aktywizacji, opiekQ lekarskq,
dziatalnosc jednostki w okresie pandemii oraz zakres planowanych remontow, a takze stan
zatrudnienia w dps.

Przewodnicz^cy Komisji- zapytat o opiek^ lekarskq, ktora jest bardzo rozwini^ta w dps-ie.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze mieszkancy otoczeni sq opiekq lekarza
pierwszego kontaktu, za swojq zgodq. Lekarz raz w tygodniu przyjezdza do mieszkancow, w
razie koniecznosci mieszkancy s^ wozeni do jednostki POZ. Zapewniona jest rowniez
konsultacja psychiatryczna dia mieszkancow psychicznie przewlekle chorych. Zapewniona jest
rowniez opieka piei^gniarska. Od 2009 roku domy pomocy spotecznej przechodzily proces
odmedyczniania. W praktyce okazato siQ, ze jest potrzeba opieki pielQgniarskiej, wiQC
corocznie przeprowadzany jest przetarg celem wytonienia firmy, ktora b^dzie swiadczyta
ustugi opiekuhczo- piel^gnacyjne na obu budynkow dps. Umowa zawierana jest na rok. Koszt
na ten rok to miesi^cznie 54 tys. zt. Ustugi te swiadczy NZOZ Life- med z Ktodzka, wytaniany
corocznie na podstawie postQpowania przetargowego. Poczqtkowo zajmowata s\q tym
zakresem stacja ekumeniczna z Wroctawia, jednak prowadz^cy z czasem zrezygnowat. W dps-
ie przebywajq osoby chore somatycznie (na ul. Gornej), jak i psychicznie przewlekle chorzy z
roznymi schorzeniami wspotistniejqcymi.

Przewodnicz^cy Komisji- zauwazyt, ze dps m\esa sIq w dwoch budynkach- na Placu Szpitalnym
i na ul. Gornej. Zapewne generuje to podwojne koszty. Zapytat, czy jest jakakolwiek opcja, aby
przeniesc dps do jednego budynku, na potrzeby oszcz^dnoki.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- poddata pod wqtpliwosc takie rozwi^zanie, uznaj^c, ze
nie jest to mozliwe. Pojawit sIq kohcem lat 90-tych plan wybudowania nowego obiektu, przy
budynku na ul. Gornej. Stqd tez rozbudowana kottowania CO, ktora miata to obstugiwac, Ze
wzgl^du na brak srodkow finansowych nie rozpoczQto tej inwestycji. Aktualnie nie jest to
mozliwe.

Przewodnlczqcy Komisji- zapytat o ogrzewanie w obu budynkach. W jednym budynku jest
ogrzewanie na gaz ziemny.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze na ul. Gornej budynek jest ogrzewany
olejem opatowym. W 2019 roku przy pomocy wktadu wtasnego starostwa i pozyskanej dotacji
z UrzQdu Wojewodzkiego udato sIq wymienic piec i catq instalacj^ na gazowq w budynku na
Placu Szpitalnym. Byta to pozytywna zmiana dIa mieszkancow.

Przewodnlcz^cy Komisji- zadat pytanie, czy jest mozliwosc zrealizowania takiej inwestycji w
budynku na ul. Gornej?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- poinformowata, ze kiedy orientowata sIq o ustalenie
warunkow gazowych obu budynkow w 2015 roku, to na ul. Gornej nie byto tych warunkow.
Aktualnie docieraj^ informacjQ, ze sq plany zwi^kszenia mozliwosci przeptywu gazu, wi^c
prawdopodobnie b^dzie taka mozliwosc po dokonaniu wymiany przytqcza gazowego przez
firm^.



Radny p. Jacek Hecht- zadal pytanie w kontekscie pozycji 4260- gaz do ogrzewania budynkow-
przy Placu Szpitalnym, gdzie widnieje kwota prawie 50 tys. zt za rok 2020- na jakq kwot^
wczesniej opiewat koszt ogrzewania budynku przy Placu Szpitalnym?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- oznajmita, ze przed modernizacjq instalacji grzewczej

budynek ogrzewany byt ekogroszkiem. W 2018 roku byt to koszt zuzycia 62 ton tegoz w^gla

(do ogrzewania budynku 1 wody uzytkowej) - 54 284 zt, natomiast za gaz w 2020- 49 600 zt. 5

tys. zt roznicy. Opalanie gazem jest tansze.

Radny p. Jacek Heclit- zaznaczyt, ze opalanie gazem Jest rowniez bezobstugowe, w

porownaniu z opalaniem ekogroszkiem. Zapytat o oszczQdnosci na obstudze.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- wyjasnita, ze nie byto oszczQdnosci na etatach

konserwatorow- palaczy. Zatrudnieni sq cztere] konserwatorzy- palacze oraz kierowca. Pracujq
w systemie pracy rownowaznej. Z uwagi na specyfikQ dziatalnosci i organizacjQ dps, z uwagi na

fakt, ze s^ to dwa budynki i istnieje koniecznosc przewozenia prania, positkow mi^dzy
budynkami zaden z konserwatorow nie zostat zwolniony w 2020 roku. Jeden z konserwatorow

wtym roku odctiodzi na emerytur^.

Radny p. Jacek Hecht- zauwazyt, ze w rezultacie zmiany sposobu ogrzewania Jednego z
budynkow konserwatorom na pewno ubyto obowiqzkow. Opalanie ekogroszkiem jest

absorbujqcq pracq. Piec na gaz pracuje w zasadzie bezobstugowo.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze obstuga ogranicza s\q do biezqcego
dozoru wody i temperatury w uktadzie.

Radny p. Jacek Hecht- stwierdzit, ze w takich okolicznosciach sytuacja wydaje sIq dziwna i

niezrozumiata. Jezeli dokonuje si^ modernizacji, polegajgcej na zast^pieniu pieca
wymagajqcego zaangazowania cztowieka do praktycznie catodobowej obstugi na system
bezobstugowy i nie ma oszcz^dnosci na zatrudnieniu to wyttumaczenie pani dyrektor jest
niewystarczajqce.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- podkreslita, ze konserwator- palacz ma w swoich
obowiqzkach rowniez inne zadania. DPS to dwa budynki, dwoch konserwatorow pracuje na
jednym budynku, dwoch na drugim. Pracujg w soboty i niedziele, wIqc w jeden dzieh w
tygodniu jednego z nich nie ma. Wykonujq naprawy, naprawiaj^ usterki, malujg pomieszczania
w miarQ potrzeb. Wciqz ta praca jest niezb^dna na obu budynkach.

Radny p. Jacek Hecht- zapytat o pozycjQ budzetowq 4210- budynek przy ul. Gornej z kwot^
93 tys. zt.- czy dps dysponuje symulacjq kosztow ogrzewania gazem ziemnym w sytuacji
przeprowadzenia modernizacji wtym zakresie?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze taka symulacja nie byta robiona, ze
wzgl^du na brak warunkow przytqcza na ul. Gornej. W zwi^zku z faktem, ze coraz czQsciej
zdarzajq sIq awarie instalacji grzewczej, a kotty montowane byty jeszcze w 1997 roku, w tym
roku dyrekcja planuje zlecenie opracowanie dokumentacji projektowej na wymian^
centralnego ogrzewania i zrodta zasilania. Budynek dps zostat wtqczony przez zarzqd do klastra



energetycznego i w przysztym roku ma bye zamontowana farma fotowoltaiczna do wielkosci
40 kW. Naszq inwestycjq bytby remont instalacji wewnQtrznej, a reszta w ramach srodkow z
klastra, Szacunkowe koszty wymiany zrodta ogrzewania i catej instalacji w budynku na ul.
GorneJ to ok. 500 tys. zt.

Radny p. Jacek Hecht- zapytat, czy dps dysponuje przytqczem energetycznym wystarczajqcym
do zamontowania pompy ciepta?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze kwestie zwigzane z ogrzewaniem
budynku na ul. Gornej b^dq przedmiotem analizy tegorocznej.

Radny p. Jacek Hecht- zapytat, czy b^dzie sporz^dzona analiza porownawcza na podstawie
operatu szacunkowego, gdzie wskazane b^dq koszty ogrzewania poprzez pompQ ciepta, gaz
ziemnyjako alternatywa w porownaniu do kosztow obecnych?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- potwierdzita.

Radny p. Jacek Hecht- zapytat, czy pani dyrektor posiada informacj^ na temat mozliwosci
pozyskania srodkow zewnQtrznych- srodkow unijnych, srodkow z narodowego funduszu
ochrony srodowiska. Aby nie obciqzac budzetu starostwa powiatowego.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze pogt^bi wiedzQ wtym zakresie. Na ten
moment dps moze pozyskac srodki na remont obiektu dotyczqcego rehabilitacji osob
niepetnosprawnych z Urz^du Marszatkowskiego oraz na remonty z Urz^du Wojewodzkiego.

Radny p. Borystaw Zatoka- zapytat o zdanie pani dyrektor na temat optymalnego rozwiqzania
w zakresie systemowych rozwiqzan organizacji pomocy spotecznej. Przypomniat, iz na
ostatniej sesji zwrocit si^ do starosty z dtugofalowq propozycjq wykorzystania srodkow
unijnych na jakis duzy projekt. Projekt jest na razie abstrakcyjny, nieprzeliczony finansowo, a
chodzi o budowQ nowego szpitala. Bye moze zespolenie naszych jednostek, bye moze nawet
wszystkich naszych dps-6w pozwolitoby na ograniczenie kosztow. Moze taki osrodek mogtby
wspotistniec razem z nowym szpitalem. Dobrq praktykq jest praktyka przedktadania i dzielenia
siQ lokalnymi problemami na forum zwiqzku powiatow polskich, gdyz zaczynajq istniec na
planie krajowym. Czy w ramach dziatalnosci dps-6w widzi pani dyrektor jakis problem, ktory
mozna bytoby zatatwic zmianq przepisow?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze gtowny wptyw na koszty utrzymania
majq kwestie pracownicze- wynagrodzenia. Kazda podwyzka wynagrodzenia, ktora jest
niezb^dna, bo to ci^zka i wymagajgca praca, niesie za sobq podwyzszenie kosztow utrzymania
mieszkahca. Istniejq w Polsce rozwigzania, ktore tqczq administracj^ domow pomocy
spotecznej. Nie wiadomo, jak sprawdzitoby s\q wspolne administrowanie pod wzgl^dem
organizacyjno- finansowym, gdyz specyfika poszczegolnych domow jest inna. Rozne
schorzenia osob przebywajqcych w danych domach, pocigga za sobq rozne formy
funkcjonowania. Jest opracowywane odgorne rozwi^zanie mi^dzyministerialne, aby
pielQgniarki pracujqce w dps-ach byty finansowane przez NFZ. Nie ma jednak finalizacji tych
prac juz od prawie 2 lat. Starostowie podnoszq takq potrzebQ, ze wzgl^du na wielkg roznicQ w



wysokosci wynagrodzenia piel^gniarek mi^dzy zatrudnieniem w szpitalach, a w dps-ach jako
pracownikow samorz^dowy.

Radny p. Borystaw Zatoka- zasugerowat Panu Staroscie wsparcie tego obszaru, gdyz koszty
ponoszone na obstugQ piel^gniarskq sq olbrzymie.

Starosta Ktodzki - zauwazyt, ze dps w Scinawce i Nowej Rudzie zostaty potgczone
administracyjnie i trwa obserwacja, jakto si^ sprawdza. Podobnie wspoinq obslugQ finansowq
wprowadzit powiat dia szkot powiatowych w postaci centrum ustug wspolnych, Jednak nie
zawsze takie rozwiqzania dobre dIa danej jednostki. Nalezy pamiQtac, ze jest to dom- czyli
miejsce catodobowe. Zapewnit, ze w ramach zwiqzku powiatow polskich taki benchmarking
Jest sosowany. Sprawdzamy wzajemnie, co komu sIq udaje w ramach pewnych rozwiqzah.
W cz^sci naszych dps-6w pielQgniarki sq zatrudnione, a w cz^sd sq to ustugi zewn^trzne. Jest
to ogolnopolski problem, gdyz ta obstuga medyczna powinna bye zatrudniana przez najblizszy
POZ, ktory niekoniecznie ma takie mozliwoki. Ponadto ci^zko znalezc granicQ pomi^dzy
obstug^ opiekuhczg a obstugg medycznq, ktora powinna bye ptacona ze sktadek chorobowych
i optacana przez NFZ. System stuzby zdrowia ogolnie potrzebuje naprawy, ale nie w tym
kierunku, ktory teraz jest obrany- czyli skupienie siQ na kwestiach wtascicielskich. CiQzko jest
siQ przepchnqc przez taki tok myslenia, chodzi bowiem o procedury medyczne. Nieustajqco od
paru lat zwi^zek powiatow zgtasza ten problem i nie jest on rozwi^zany jednoznacznie.
Rozmawiajqc o dps-ach nalezy pami^tac, ze gtownie dotycz^ one osob w powiecie ktodzkim,
ktore nie posiadajq wysokich dochodow. Wspotdziatajq w tym zakresie gminy, co zostato przed
paroma laty odgornie ustalone. Procedury medyczne powinny bye niemniej jednak
finansowane przez NFZ. Jesli chodzi o dps w Bystrzycy to pani dyrektor jest dyrektorem od
niedawna, jednak osobq pracujqcq w tej jednostce juz jakis czas. Wyrazit zadowolenie ze
wspotpracy. Zauwazyt, ze trudniej b^dzie znalezc dofinansowanie na wymian^ ogrzewania
olejowego, gdyz jest ono, mimo iz najdrozsze, to traktowane jako ekologiczne. Wyrazit
nadziejQ, ze uda s\q pozyskac srodki. Jest niewgtpliwie celem odejscie od drogich form
ogrzewania olejem opatowym na rzecz rozwiqzah gazowych bqdz rozwigzah ekologicznych. W
tym budynku jednak na ten moment decyzje dotyczq modernizacji elewacji, gdyz wymaga ona
pilnej interwencji i na to zabezpieczone sq srodki finansowe.

Radny p. Tadeusz Zielihski - zasugerowat, ze komisja odbiega od tematu kontroli. Zapytat, czy
budynki dps wpisane sq do rejestru zabytkow, bo to rowniez bytaby jedna ze kiezek
pozyskania srodkow. Przy budynku na Placu Szpitalnym jest kaplica, ktora wpisana jest w
rejestr. Zapytat rowniez o kwestie zwi^zane z epidemic Sars- Cov- 2- stan zdrowia i szczepienia
pensjonariuszy i pracownikow.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze budynek na Placu Szpitalnym nie jest
w rejestrze zabytkow, lecz w wykazie i nie moze korzystac z wszystkich zwiqzanych z tym
mozliwoki. Obj^ty jest pewnymi rygorami dIa obiektow obj^tych nadzorem konserwatora
budynkow. Kaplica jest w rejestrze zabytkow Bystrzycy Ktodzkiej. Budynek na ul. Gornej
rowniez nie jest w rejestrze zabytkow.

Radny p. Tadeusz Zielihski - poprosit o wyttumaczenie zasad odptatnosci za dps wedtug
starych i nowych zasad.



Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze do pobytu mieszkahcow przybytych
do dps-6w przed 2004 rokiem doptaca panstwo. Jest to kwota 3381 zt. t^cznie w ubiegtym
roku Dom Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej otrzymat doptatQ 829 tys. zt. Srednia
optata ponoszona przez mieszkanca to kwota 1337 zt. Po 2004 roku na koszt utrzymania
mieszkahca sktada sIq 70%]ego uposazenia, a reszt^ doptaca albo gmlna kieruj^ca, albo gmina

wspolnie z rodzinq mieszkanca lub inn^ osobq zobowiqzan^, jesli Jq na to stac. Jesli chodzi o
szczepienia, to pracownicy dps zostali potraktowani priorytetowo, wi^c szczepienia byty juz w
styczniu. Sposrod pracownikow 40 z 61 osob. Natomiast Jesli chodzi o mieszkahcow to 75 osob
zaszczepionych jest dwoma dawkami, piQC osob pojutrze b^dzie miato drugq dawk^. Wszyscy

szczepionk^ pfizer. Procentowo wychodzi to ok. 65% pracownikow sposrod tych, ktorzy mogli
siQ zaczepic i 95% mieszkahcow.

Radny p. Borystaw Zatoka- zauwazyt zwracajqc siQ do starosty, ze w historii nigdy domy

pomocy spotecznej nie byty az tak medialne. Bye moze to dobry czas na sformutowanie

pewnych postulatow dotyczqcych reformy tych jednostek. To dobry czas na zaproponowanie

zmian i zainteresowanie mediow tym tematem.

Radny p. Tadeusz Zielihski- zakomunikowat, ze w dps-ie prowadzona jest ksi^zka skarg,
wnioskow i zazaleh. Zapytat, ile takich skarg wptyn^to od lipca ubiegtego roku.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze pisemnych skarg nie byto, natomiast

ustne uwagi dotyczqce biezqcego funkcjonowania dps wyjasniane sq z radq mieszkahcow.

Radny p. Tadeusz Zielihski- zapytat o sposob gromadzenia, pobierania i wydatkowania
srodkow finansowych mieszkahcow. Te kwestie zawsze budzity kontrowersje w roznych dps-
ach w Polsce.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze rozporzgdzenie naktada na dps taki
obowiqzek. Ma to form^ depozytow, za zgodq mieszkahcow. ̂rodki sg przekazywane pocztq
lub przelewane przez opiekunow prawnych i gromadzone sq na wydzielonym rachunku
bankowym w ramach rachunkow prowadzonych przez dps i ewidencjonowane przez
pracownikow socjalnych, w podziale na mieszkahcow. W zaieznosci od sytuacji ponoszona jest
ze srodkow doptata do kosztu utrzymania mieszkahca. Mieszkahcy dokonuj^ rowniez
codziennych, drobnych zakupow, na podstawie wnioskow depozytowych, zgodnie z potrzebq.
To rowniez jest ewidencjonowane. Po smierci mieszkahca, jesli srodki pozostanq, zostajq
przejmowane przez spadkobiercow na podstawie postanowienia sqdu o stwierdzeniu nabycia
spadku. Jesli nie ma takich osob, to dps ich poszukuje, zgodnie z ustawg o likwidacji
niepodj^tych depozytow.

Starosta Ktodzki- skomentowat informujqc, ze powiatowe dps-y zostaty jako pierwsze
zaszczepione na terenie Dolnego Slqska, dzi^ki szpitalom WQztowym na tym terenie.
Odpowiadaj^c radnemu Zatoce powiedziat, ze w ramach Zwi^zku Powiatow Polskich zgtaszane
sq postulaty dotycz^ce zmiany przepisow. Odestat do stron internetowych - zpp.pl i
wartowiedziec.pl, gdzie mozna znalezc odpowiedniq rubrykQ dotyczqc^ pomocy spotecznej.
Co do skutecznosci tych postulatow bywa roznie. Rzqd jest raczej zapatrzony na swoje
rozwiqzania i niekoniecznie korzysta z samorzgdowych pomystow.



Radny p. Jacek Hecht- zapytat o pralnie i ewentualnie wyszczegolnienie jej w sprawozdaniu
finansowym. Jak jest zasilana?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze funkcjonuje pralnia w budynku na
Placu Szpitalnym. Zaplecze to 2,5 etatow. Zasilana Jest elektrycznie. Sq dwie suszarki. Dwie
pralnlco-wirowki 16 kg 1 praiki starszego typu. Potrzeby tej praini sq o wiele wi^ksze, niz

mozliwoki Jakie zapewnia przytqcze energetyczne

Radny p. Jacek Hecht- zauwazyta, ze mamy Juz materiat porownawczy jesli chodzi o koszty

praini w dps w Podzamku. Wowczas byta informacja, ze na olej opatowy do praini, gdzie Jest

kottownia parowa, wydano blisko 50 tys. zt. Stqd pytanie- czy Jest osobno rozliczana energia?

Jest to pozycja budzetowa 42.10.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- poinformowata, ze energia nie Jest osobno rozliczana.

Wyliczone sq tyiko koszty srodkow czystosci uzywanych w teJ praini, to byto 10 700 zt. Zuzycie

energii na Placu Szpitalnym Jest mniejsze niz na ul GorneJ. Koszt podniesiony to wi^ksze

zuzycie wody w budynku na Placu Szpitalnym.

Radny p. Jacek Hecht- zapytat o zakup zewn^trznych ustug pielQgniarskich, w ramach ktorych
rozpisywany Jest przetarg na rok. Kazdy dps robi to we wtasnym zakresie? A Jak wygl^da

zaopatrzenie w zywnosc?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze kazdy dps organizuje wtasny przetarg.

Jesli chodzi o zakup zywosci rowniez odbywa siQ to na podstawie przetargu. Wytaniani sq

dostawcy poszczegolnych artykutow.

Radny p. Jacek Hecht- zapytat, czy dps posiada wtasnq kuchniQ, czy korzysta z cateringu?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze dps posiada wtasnq kuchniQ. Catering
byt zapewniony przez okres zamkni^cia kuchni z powodu zakazeh i przebywania osob tam
pracujqcych na kwarantannie. Catering dotyczyt obiadow.

Radny p. Jacek Hecht- odpowiedziat, iz probuje porownywac pewne obszary w tych dwoch
dps-ach- w Podzamku i w Bystrzycy Ktodzkiej. W dps-ie w Bystrzycy Ktodzkiej przebywaj^ 82
osoby. W Podzamku mielismy ponad 100 osob. Rzuca si^ w oczy roznica, statystycznie istotna,
a na zywnosc w obu dps-ach wydaje siQ praktycznie tyle samo, co w dps-ie w Podzamku.

Stawka w Bystrzycy to 8,72. Z czego wynika ta roznica?

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze w Podzamku przebywajq osoby
niepetnosprawne intelektualnie, nie wiadomo Jak sprawne fizycznie, aby przyjmowac positki o
okreslonej konsystencji. W Bystrzycy Ktodzkiej nie ma szczegolnych wymagah pod tym
wzgl^dem.

Radny p. Tadeusz Zieiihski- zasugerowat, ze porownywanie dps-6w na tym etapie Jest
bezpodstawne.



Radny p Jacek Hecht- stwierdzii iz patrzy na to pod kgtem menagerskiem, gdyz zajmuje si^
zawodowo restrukturyzacjq jednostek rozproszonych. Wiemy, ze mamy kllka dps-6w na
terenie powiatu. Struktura jest taka sama, Jak w czasach, gdy powiat byt tworzony. Jako radni
jestesmy zobligowani do dbania o pieniqdze publiczne i wyszukiwanie optymalnych rozwiqzari.
Te pytania maj^ to na celu. Nie robimy zadnej polityki, tyiko wspolnie zastanawiamy siQ nad
wnioskami do Zarzqdu i nad obraniem pewnego kierunku.

Radny p. Tadeusz Zielinski- ad vocem odpowiedziat; ze nie do kohca sIq zgadza z tq
wypowiedziq, gdyz jest za wczesnie na takie porownania. Nalezy skontrolowac wszystkie dps-
y 1 wowczas b^dzie petny obraz sytuacji.

Radny p Jacek Hecht- zaznaczyt, ze juz dzis wiemy, ze zarowno zywnosc jak i paliwo do kottow
jest kupowane przez kazdy z dps-6w osobno.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- sprostowata, ze starostwo organlzuje przetarg na zakup
oleju opatowego 1 energii elektrycznej. Jednostki dostajg tyIko InformacjQ, gdzie majq
zamawiac olej opatowy 1 kto b^dzie wystawiat rachunki za energlQ elektrycznq w zakresie
sprzedazy. Zakup zywnosci wynika po prostu z roznic w sposobie przygotowywania tych
positkow. Trudne b^dzie sprostac wszelkim tym wymaganiom. Zamawiane przez dps w
Bystrzycy Ktodzkiej produkty s^ dobrej klasy.

Radny p. Jacek Hecht- potwierdzif, iz wspolny zakup energii i opatu jest dobrym kierunkiem.

Starosta Ktodzki- powiedziat, ze starostwo jest w konsorcjach zakupowych w zakresie opatu,
energii elektrycznej. Mamy tez brokera do kwestii ubezpieczen. Rzeczy, ktore mozna kupic
taniej w wi^kszej skali, staramy s\q tak wtasnie kupowac. Jesli chodzi o zywnosc to sg pewne
wqtpliwosci, jak chociazby wsparcie lokalnego rynku. Roznice w poszczegolnych dps-ach s^
widoczne, jak roznica diet, czy dochodow, co wynika m.in. z roznych klientow. Podzamek jest
duzym dps-em, sq tam ludzie mtodzi, choc niepetnosprawni umystowo. Zupetnie inaczej
wyglqda opieka lekarska, piei^gniarska i kwestia zywienia. Stqd tez roznica kwot. Trzeba
dobrze przemyslec tez pewne sfery dziatalnosci, aby nie zatracic specyfiki domu. Wnioski
radnych sq jak najbardziej cenne i dobrze spojrzec na dom pomocy spotecznej z innej
perspektywy.

Radny p. Stawomir Karwowski- zauwazyt, ze mowa o kontroli konkretnego dps-u, ale nalezy
zwrocic uwagQ, ze to, co powiedziat radny p. Jacek Hecht jest stuszne. My powinnismy
porownac i wyciqgn^c wnioski. TyIko na podstawie porownania pewnych elementow mozna
dokonac oceny. Jest obawa, ze skontrolowanie wszystkich dps-6w moze zajqc czasowo catg
kadencjQ. Nie starczy czasu na wnioski. Analiza powinna miec charakter biezqcy, ale nie w
momencie rozmowy z panig dyrektor na temat dps-u, ktorym zarzqdza. Komisja otrzymata
analizQ ogrzewania obiektow zarzqdzanych przez starostwo. Komisja po spotkaniach z
dyrektorami dps-6w bye moze wyciggnie pewne wnioski, proszqc starostQ o pewne
informacje. Zaproponowat zakoriczenie dyskusji, w ktorej uczestniczy pani dyrektor i
zakohczenie kontroli. Zaproponowat nastQpnie zajqc siQ dyskusji w pozostatym wymiarze.

Przewodniczqcy Komisji- zaznaczyt, ze planuje podsumowanie spraw kontroli dps-6w i na
pewno komisja sformutuje swoje wnioski.



Radny p. Tadeusz Zielihski - przypomniat, ze ideq kontroli jest porownanie czegos do wzorca.

To Jest idea kontroli. Na razie tych wzorcow nie mamy. Zaproponowat, aby wniosek z

poprzedniego posiedzenia poszerzyc o informacj^ na temat zywienia pensjonariuszy we

wszystkich dps-ach. Mozna tez wskazac na potrzeb^ informacji na temat stawki za 1 kW

energii. B^dzie mozliwosc porownania. Na ten moment, po kontroli dwoch dps-6w jest za

mato materiatow do analizy. Oczywiscie rzecz^ wazn^ jest pilnowanie publicznego grosza,

obnizanie kosztow. Odpowiedziat, ze jest otwarty na wszelkie pomysty, twierdzqc, iz lepiej

remontowac dotychczasowe obiekty, niz budowac nowe. ZgtosH formalny wniosek o

rozszerzenie informacji tabelarycznej dotyczqcej ogrzewania powiatowych obiektow o stawkQ
zywieniowq, koszt energii elektrycznej, koszty prania- katalog jest otwarty.

Radny p. Borystaw Zatoka- zapytat paniq dyrektor, czy widzi obszary w zakresie dziatalnosci

dps-6w, ktore mozna porownac. Poprosit o komentarz, co jest ewentualnie nie do

porownania.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- odpowiedziata, ze informacje te mog^ zostac

przygotowane, wedtug zyczenia komisji. Np. w przypadku praini dps nie prowadzi osobnych

licznikow, ktore podliczatyby zuzycie energii. Stawka zywieniowa i zasady zywienia wynikaj^ z

przepisow prawa, dps s^ kontrolowane przez stacjQ sanitarno- epidemiologicznq. Roznice

wynikajq z ilosci biatka, ttuszczow, WQglowodanow, ktore dps musi uwzglQdniac w positkach.

Zestawienia porownawcze sg cenne, gdyz pomagaj^ wysuptac pewne niuanse,

nieprawidtowosci i ewentualnie obszary do wspolnego poprowadzenia i ujednolicenia.

Matryc^ kontroli dia dps-6w jest to, do czego jednostki te sq zobowiqzane na podstawie
przepisow prawa. Standardy, ktore muszq spetniac jednostki s^ wskazane w rozporz^dzeniach.

Te standardy Dom Pomocy Spotecznej spetnia. W 2015 roku, na zlecenie Starosty,

przeprowadzony byt audyt energetyczny wszystkich obiektow domow pomocy spotecznej.

Wszelkie opcje zostaty przedstawione. Budynki s^ stare, wiQc czasami zysk, wynikajqcy z

wprowadzonych rozwiqzan termomodernizacyjnych nie jest taki, jaki bytby spodziewany.

Przewodnicz^cy Komisji- zaznaczyt, ze catkiem inne koszty generuje nowy i catkiem inny stary
budynek. To jest nieporownywalne.

Starosta Ktodzki- odpowiedziat, ze wiedza zawsze jest cenna, jak tez mozliwosc porownania.

Zarzqd rowniez dokonuje porownah na roznych ptaszczyznach dziatalnosci naszych dps-6w,

jak rowniez czerpie wiedzQ z doswiadczeh innych dps-6w poza terenem powiatu. Ma to na

celu ulepszenie opieki nad mieszkaricami. Kwestie finansowe sq bardzo wazne, chociaz

drugorzQdne. Chodzi o polepszenie jakosci zycia. Pani dyrektor zwrocita uwagQ na bardzo

istotnq kwestiQ- zasadniczg roznicq jest funkcjonowanie domu pomocy spotecznej i domu

seniora. Standardy prawne, zatrudnia, opieki, zywienia sg bardzo bardzo wysokie. Jednak

jestesmy w rejestrze domow pomocy spotecznej Wojewody Dolnoslgskiego i te warunki muszq

bye spetnione. I tak jest. Jednak te standardy sq bardzo szczegotowe, zwtaszcza w

rozporzqdzeniach i okazuje siQ, ze jest niewiele mozliwosci zmiany sposobu zarzqdzania

jednostk^- jesli chcemy funkcjonowac jako dom pomocy spoteczne. Inaczej jest w przypadku

domu seniora. Zastanawiamy si^ nad tym, czy nie spowodowac jakis dodatkowych zrodet

dochodow w tym obszarze, na zasadzie pokojow hotelowych w znaczeniu dtugoterminowym.
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Sq rozne mozliwoki. Jednak jesli chodzi o dps-y to przepisy prawne mocno ograniczaj^

mozliwosci.

Przewodniczqcy Komisji- pozegnat pani^ dyrektor, podzi^kowat za dyskusje i przygotowanie

materiatow.

Dyrektor DPS w Bystrzycy Ktodzkiej- zaprosita cztonkow komisji do wizytacji obiektow Domu

Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej, kiedy obostrzenia Juz zostanq znlesione.

Zespof kontrolny w wyniku kontroti nie przyjqt zadnych wnioskow i zaiecen pokontrolnych

w powyzszym zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej
I zakonczyt kontrofq.

Przewodnicz^cy Komisji- zaproponowat dyskusjQ nad tabel^ dotycz^c^ sposobu ogrzewania

budynkow nalezqcych do mienia powiatu, ktora stanowi odpowiedz na wniosek komisji z
poprzedniego posiedzenia.

Radny p. Jacek Hecht - zwrocit uwag^ na stabq czytelnosc wykonania przedtozonych

materiatow.

Przewodniczqcy Komisji - zwrocit si^ do Starosty o komentarz odnosnie omawianego

zagadnienia, wraz ze wskazaniem ewentualnych mozliwosci, jakie mogtyby usprawnic kwesti^

zrodet ogrzewania wjednostkach podlegtych Powiatowi Ktodzkiemu.

Starosta Ktodzki - w odpowiedzi poinformowat, ze najwi^kszy problem, jaki mozna stwierdzic

wtym wzgl^dzie dotyczy dostQpnoki gazu grzewczego. Wyjasnit, ze „gazownictwo nie uznaje

za stuszne" zwi^kszanie swojej dost^pnoki na niektorych terenach, od wielu lat i niezaleznie

od rzqdzqcej opcji politycznej argumentujgc to brakiem optacalnosci inwestycji i interesem

spotki. Rozwinqt, ze faktycznie jest to sytuacja ktopotliwa w kontekscie ekologicznym,

zwazywszy na miejscowe ogrzewanie w^glem, czy tez eko-groszkiem, jak rowniez pod kqtem

finansowym z powodu miejscowego korzystania z ogrzewania olejem opatowym. Dodat, ze

decydowano siQ na takie rozwi^zanie w czasach, gdy ogrzewanie grzejnikami olejowymi byto

optacalne, jednakze na przestrzeni lat sytuacja zmienita sIq drastycznie a ponadto, w

niektorych lokalizacjach alternatywne skorzystanie z ogrzewania gazowego jest fizycznie

niemozliwe z powyzej wyjasnionych przyczyn. Jako przyktad takiej sytuacji podat Dom Pomocy

Spotecznej w Jugowie, b^dqcy duzq jednostkq, ktora powinna bye ogrzewana gazem, ale z

przyczyn niezaleznych powiat zmuszony jest do ogrzewania olejem, ktory pomimo

pozyskiwania w grupowym systemie zakupowym, nadal generuje wyjqtkowo duze koszty.

KwestiQ rozwiqzania problemow natury ekologicznej ocenit jako mniej skomplikowan^, z
uwagi na biezqce pozyskiwanie zewn^trznych srodkow finansowych, bezposrednio

dedykowanych na rzeczony cel. PodjQto rowniez starania, aby klaster energii skutecznie objqt

caty Powiat Ktodzki wraz z powiatem jako jednostk^ samorzqdu, poza jedynie dwoma gminami

- Gminq Wiejsk^ oraz Gminq Miejskq w Nowej Rudzie. Ponadto jest jeszcze obecne wsparcie

ze strony Narodowego i Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ̂rodowiska. Poinformowat tez, ze
poza bezposrednim rozwiqzywaniem problemow natury ekologicznej, bgdz finansowej,

rowniez planowane sq zmiany lokalizacyjne niektorych jednostek powiatowych co m.in.

11



wptynie na kwest'iQ ogrzewania. Taka sytuacja ma miejsce np. w obiektach przej^tych po

dawnej Komendanturze Strazy Granicznej w Kiodzku przy ul. Wyspiahskiego, gdzie planuje siq

przeniesienie niektorych wydzialow Starostwa, ktore dotychczas znajdowaty siQ w lokalach

wynajmowanych. Podobna sytuacja dotyczy planowanych zmian lokalizacyjnych m.in. w

jednostkach powiatowych w Nowej Rudzie i rowniez pozyskiwane sq srodki zewn^trzne z

programow dedykowanych na modernizacjQ grzewcz^ oraz poprawQ sytuacji ekologicznej, W

przypadku niektorych jednostek planowana jest rowniez sprzedaz obiektow, ktore b^dqc

wtasnosciq samorzqdu nie sq istotnie wykorzystywane, jednoczesnie generujqc koszty ich

biezqcego utrzymywania. Podkreslit, ze wszystkie starania samorzqdu mogq skutkowac

ogolnym usprawnieniem sytuacji finansowej dopiero w szerszej perspektywie, np. po

zakonczeniu obecnie planowanych projektow.

Przewodniczqcy Komisjl - nawiqzat do wczesniejszej dyskusji cztonkow Komisji, ktorej

skutkiem byt wniosek radnego Tadeusza Zielihskiego o rozszerzenie zakresu porownawczego

przedtozonych materiatow, szczegolnie w jednostkach takich jak DPS-y i popart w imieniu

Komisji faktycznq potrzebQ pozyskania takich informacji.

Starosta Ktodzki - zadeklarowat aprobatQ dia rzeczonego wniosku i poinformowat, ze

wtasciwe materiaty dia Komisji sq kazdorazowo redagowane w oparciu o sugestie oraz

zgtaszane potrzeby cztonkow komisji. Nadmienit, ze w przypadku kwestii energetycznych oraz

grzewczych analizy porownawcze nie sq konieczne z uwagi na stosowanie wspomnianych

wczesniej zakupow w systemie grupowym, co powoduje doktadnie takie same stawki w

poszczegoinych jednostkach. Podkreslit, ze wyrazna potrzeba operowania danymi

porownawczymi zachodzi na pewno w kontekscie kwestii zywnosciowych, obstugi

administracyjnej, zakresu swiadczeh w poszczegoinych DPS-ach itp. Podsumowat, ze potrzeba

zredagowania odpowiednich danych porownawczych jest zasadna, jednakze nalezy si^

wpierw zastanowic nad tym, ktore dane i w jakim zestawieniu dadzq informacji istotne dia

dalszych dziatah. Zaopiniowat rowniez, ze system zakupow grupowych nie jest jednoznacznie

stuszng form^, z uwagi na generowanie absurdalnych sytuacji jak np. zaopatrywanie DPS-6w

w produkty spozywcze dowozone z Wroctawia i przy pomini^ciu lokalnych przedsiibiorcow.

Podkreslit rowniez, ze najbardziej odpowiednim zrodtem informacji na temat dalszej redakcji

danych porownawczych jest PCPR.

Przewodnlczicy Komisji - zwrocit sii z pytaniem, czy w Starostwie Powiatowym w Ktodzku

jest zatrudniona osoba w postaci audytora wewn^trznego.

Starosta Ktodzki - udzielit odpowiedzi twierdzgcej, rozwijajqc rowniez, ze utworzony jest w

tym kontekscie dwuosobowy zespot, przeprowadzajgcy zarowno planowe jak i specjalne

kontrole.

Przewodniczqcy Komisji - w zwiqzku z powyzszym spytat, czy przy dalszym procedowaniu nad

redakcji omawianej analizy porownawczej, bytaby mozliwosc dodatkowego positkowania siQ

danymi zebranymi przez zespot kontrolny.

Starosta Ktodzki - nie zaprzeczyt takiej mozliwosci, jednoczesnie oceniajqc jako bardziej

zasadne positkowanie sii danymi PCPR, z uwagi na specyfiki i zakres informacji posiadanych

przez obie jednostki. Wyjasnit, ze zespot kontrolny zbiera dane do kontroli doraznie i za okres
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do dnia przeprowadzanej kontroli, z kolei PCPR codziennie aktuaiizuje stan posiadanej wiedzy

w swoim zakresie merytorycznym.

Radny p. Jacek Hecht - odnoszgc si^ do wartosci wykazanych w przedtozonych materiatach

ocenit, ze u bardzo nielicznych jednostek stwierdza siQ proces termomodernizacyjny w

zaawansowanym stopniu, co zostawia ogromne mozliwosci dalszego dziatania. Postuzyt siQ

przyktadem fotowoltaiki, niemaize nieobecnej w jednostkach podlegtych Powiatowi

Ktodzkiemu, za wyjqtkiem niewielkiej infrastruktury fotowoltaicznej na terenie ZOZ Klodzko.

Podsumowujqc dotychczasowy przebieg dyskusji stwierdzit, ze celowym bytoby potgczenie

obecnie rozproszonych jednostek w Jednq, ze wspolnym zarzqdem i ujednoliconym pionem

administracyjnym. Jako przyktad w dyskusji omowit pokrotce kwesti^ prowadzonych obecnie

na szerok^ skalQ rozmow nad ujednoliceniem formatu i racjonaiizacjq kosztow prowadzenia

Spotecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Radny p. Borystaw Zatoka - w kontekscie starzejqcego siQ spoteczehstwa nawiqzat do

przebiegu rozmowy i sugestii, aby sprzedawac niepotrzebne lokale celem pozyskiwania

srodkow na inwestycje. Powotujqc siQ na ogolnie zauwazainq tendencjQ stwierdzit

prawdopodobn^, wzmozonq potrzebQ opieki spotecznej w powiecie, co rowniez generuje

obieg na rynku nieruchomoki. ZwrocH s\q z pytaniem, czy na przestrzeni lat wptyw

odpowiednich wnioskow zwi^kszyl siQ. Ponadto podniost temat partnerstwa publiczno-

prywatnego. Czy w zwiqzku z cz^kiowym zabezpieczaniem niektorych elementow poprzez

jednostki zewnQtrzne nie bytoby optacalnym pozostawienie tego zadania w catosci

podmiotom zewn^trznym.

Starosta Ktodzki - w odpowiedzi wyjasnit rozrozniaj^c, ze o ile optacatoby si^ prowadzenie tzw.

Domow Seniora o tyle w przypadku DPS juz nie. Rozwin^t, ze w tym momencie kilkadziesiqt

podmiotow zewn^trznych prowadzi dziatalnosc w kontekscie osob, ktore stac na takq opiekQ

jak w Domach Seniora. Domy Pomocy Spotecznej zapewniajg opiek^ najczQSciej innej grupie

docelowej. W kontekscie ilosci wnioskow wyjasnit, ze praktycznie bez przerw stwierdza si^

maksymalne obtozenie DPS.

Radny p. Borystaw Zatoka - zasugerowat, ze zasadnym bytoby przeanalizowanie takiego

nasycenia pod kqtem faktycznej ilosci osob oczekuj^cych na takie miejsce, w ramach zbierania

danycti porownawczych.

Starosta Ktodzki - podkreslit, ze nalezy zauwazyc, iz pomimo obowiqzku dziatania samorzqdu

powiatowego w porownaniu do prosperujgcego przedsi^biorstwa, to jednak zarobek

bezposrednio nie jest najwazniejszym zadaniem powiatu.

Przewodnicz^cy Komisjl - zwrocit si^ z pytaniem do radnego Tadeusza Zieliriskiego o
ewentualne pilotowanie kwestii wyboru pozycji waznych dia dalszej analizy porownawczej.

Radny p. Tadeusz ZielinskI - wyrazit zgodQ i zadeklarowat orientacyjny termin zaj^cia si^ tym

zadaniem.

Starosta Ktodzki - zadeklarowat swojq pomoc w powyzszych ustaleniach z PCPR.
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Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja ustalifa termin kolejnego posiedzenia no 11 maja 2021 roku, godz. 10.00. Komisja

dokona kontroli wykonania budzetu Powiatu Kfodzkiego za 2020 rok, w oparciu o zakres

ustawy o samorzqdzie powiatowym i ustawy ofinansach publicznych.

b) przyj^cie protokotu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 marca

2021roku.

Komisja 5 gfosami za przyj^fa protokoi.

Przewodnicz^cy Komisji w wyniku braku dalszych gtosow w dyskusji, zakonczyt posiedzenie

komisji.

Na tym protokoi zakonczono.

Protokotowala:

Marta Paprocka —^rzegorz Kuzak

odniczgc^Komisji
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