Protokot nr 5/21
z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow
Rady Powiatu Ktodzkiego
w dniu 28 maja 2021 roku
Godz. rozpoczQcia: 1230
Godz. zakonczenia: 13.50

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. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku a szczegoinych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywofywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 zezm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 9 cztonkow komisji oraz:
- p. Henryka Popiel- Skarbnik Powiatu,

- p. Grzegorz Gredys- Sekretarz Powiatu,
- p. Jadwiga Radziejewska- Dyrektor ZOZ w Ktodzku,
- p. Jan Kalfas- Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczeristwa i Polityki
Zdrowotnej,
- p. Anneta Skurzewska - ZastQpca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Ktodzku.

Listy obecnosci radnych i pozostafych osob zdainie uczestniczqcych w posiedzeniu stanowiq
zafqcznik do protokofu.
ZAU^CZNIKl
ZAIACZNIK2

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany no strong internetowq i stanowi zafqcznik do
protokofu.
ZAU^CZNIK3

Ad.1 Ustalenie porz^dku obrad komisji.

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

Czfonkowie komisji nie wniesii uwag do zaproponowanego porzqdku obrad.

Porz^dek posiedzenia:
1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.
2. Monitorowanie sytuacji finansowej„Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku.
3. Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad VI sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie:
a) zmiany budzetu Powiatu Klodzkiego na 2021 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Klodzkiego,
c) zwi^kszenia wysokosci srodkow finansowych na utrzymanie dziecka w placowkach
opiekunczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Klodzkiego,
d) przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie budzetu obywatelskiego powiatu
klodzkiego na 2022 rok.

4. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Klodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zaiqcznik do
projektu uchwaly w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Klodzkiego wotum zaufania.
5. Opinia na temat sprawozdania zarz^du z reaiizacji budzetu Powiatu Klodzkiego za rok 2020.
6. Informacja za 2020 rok o reaiizacji dzialan naprawczych i osi^gni^tych efektow okreslonych
w programie naprawczym dia Powiatu Klodzkiego.
7. Sprawyrozne

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow,
b) przyjQcie protokolu nr 4/21 z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2021 roku.

Ad.2 Monitorowanie sytuacji finansowej„Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku.
Material dotyczqcy tematu zostal radnym udostqpniony przed posiedzeniem i stanowi
zatqcznik do protokolu.
ZAt^CZNIK4

Rani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku omowita
wynik finansowy ZOZ w Klodzku po zamkniQciu I kwartalu 2021 roku w kwocie - 997 441,00

zl. Po stronie kosztowej duzy wynik wygenerowaly srodki ochrony osobistej i utrzymanie
oddzialu covidowego, ktory byl obtozony w marcu w zasadzie w 98%. Generowat wysokie
koszty- stqd tez ta strata. Do miesiqca kwietnia narastajgco koszty wzrosly. Do miesiqca
kwietnia strata wyniosta 2 108 960, 00. Starta zostanie zmniejszona o konkretne kwoty:
stomatologia- 67 063, 89 zl (nie zostala rozliczona z przyczyn technicznych, byla korekta w
zakresie jednego lekarza w NFZ- taka kwota b^dzie uwidoczniona w maju), uzdrowisko128 620, 00 zl (w maju zostanie to zaksiQgowane) oraz oddzial dzieci^cy- 192 263, 00 zl (z
powodu komunikatu NFZ rozliczania zaiiczkowego I kwartalu 1/6, a w maju pojawit si^
komunikat,ze NFZ przedluza rozliczenie 1/6 do korica czerwca 2021 roku). Oczywiscie dqzymy

do tego, aby rozliczanie 1/12 bylo rowniez w II polroczu, diatego, iz pojawily s\q ustawy
mowiqce o tym, iz swiadczenia pediatryczne sq nielimitowane i placone tyiko do wysokosci

wykonania, a pandemia spowodowal rowniez w tym zakresie zdecydowanie mniejsze
wykonanie w oddziatach pediatrycznych, wi^c ptacenie tyIko na faktycznie zrealizowane

swiadczenia doprowadzitoby do ogromnej straty. WystQpowalismy z pismami i NFZ pochylit
si^ nad tym problemem- w pierwszej kolejnosci dat rozliczenie 1/6 ryczaltowq za trzy miesiqce,
a w drugim komunikacie przesunql rozliczenie do czerwca, a juz jest informacja o planowanym
komunikacie na temat rozliczenia ryczaltowego do konca grudnia. Po dodaniu tych naleznych
srodkow, ktore w maju sq naliczone i zaplacone, wowczas strata na dzien dzisiejszy za cztery
miesigce wyniosia 1 721968,00 zl. Generowane sq wystgpienia do ministerstwa o przyznanie
dodatkowych srodkow na oddzial covidowy placony poza ryczaltem. Jest ona w ilosci aktualnie

35 tozek wraz z jednym miejscem respiratorowym i tyiko do 31 maja, gdyz decyzjq Ministra
Zdrowia wszystkie oddziaty covidowe majq zostac zlikwidowane. Oddziat zostaje jedynie we
Wrodawiu i Bolestawcu. Tak wi^c od 1 czerwca nie ma dodatkowych srodkow skierowanych
na ten oddziat, ale nie ma tez duzych kosztow jego funkcjonowania. W zwiqzku z tym rowniez
szpital odchodzi od dodatkow covidowych dia pracownikow. Dodatek ten pozostanie jedynie
w ramach pogotowia,gdyz Jest zobowiqzanie zespotow ratownictwa medycznego do robienia
testow antygenowych kazdemu pacjentowi przywozonemu na izb^ przyjQC czy na szpitalny
oddziat ratunkowy. Czerwony pacjent ma trafiac od razu do oddziatu covidowego- dia nas
najblizej we Wrodawiu lub w Bolestawcu. Przychody za cztery miesigce z NFZ to kwota
39 697 336, 00 zt. Natomiast kwota pozyskana ze sprzedazy ustug to kwota 1415 225, 00 zt.
tqcznie 43 667 894,00 zt. Koszty wynoszq 45 776 811,00 zt. Stqd strata wyliczona ksiQgowa to
2 108 960, 00. Natomiast po odjQciu wskazanych wczesniej swiadczen- 1 721 968, 00 zt.

Zaznaczyta, iz nie zostaty rozliczone wszystkie swiadczenia z catego kwartatu. Trwa weryfikacja
swiadczen psychiatrycznych, z zakresu opiekuhczo- leczniczego oraz paliatywnego. Co do
wyniku finansowego w przysztych miesigcach nalezy zauwazyc, ze likwidacja oddziatu
covidowego spowoduje zmniejszenie przychodow, jednak tez z drugiej strony zmniejszenie
kosztow, gtownie w zakresie zasobow ludzkich, gdyz tymi samymi zasobami ludzkimi
obstugiwany byt dodatkowo 95- tozkowy oddziat covidowy, co powodowato albo dodatkowe
umowy z nowymi pracownikami lub godziny nadliczbowe, takze z powodu nieobecnoki
zwiqzanej z kwarantannq. Te koszty zostanq teraz zmniejszone. Jeszcze nie ma ostatecznej
decyzji, co do utrzymania w Powiecie Ktodzkim tozek covidowych na poziomie drugim (5 lub 9
i 1 respiratorowe), chociaz generalnie mowi siQ o tym,iz odchodzi siQ od wszystkich oddziatow
covidowych w catym wojewodztwie. Jesli dzis decyzja ostateczna zapadnie, to w poniedziatek
pozostali pacjenci covidowi zostanq przewiezieni do Wroctawia lub wypisani do domu. Jest
zdecydowanie mniej wymazow. Skrocony zostat czas pracy punktu wymazowego w
kontenerze (aktualnie od 8.00 do 10.00)- na polecenie NFZ. Wykonywanych Jest zdecydowanie
mnieJ wymazow w przypadku pacjentow planowanych. U pacjentow w trybie nagtym sq
wykonywane testy oraz u tych, co do ktorych planowane s^ zabiegi. Jest wystarczajqca ilosc
testow per. Sq robione we wtasnym zakresie w laboratorium zoz-u. Testy te sq rozliczane z
Narodowym Funduszem Zdrowia, z uwagi, iz szpitalne laboratorium zostato zakwalifikowane
do wykonywania badan na materiale biologicznym. Oznajmita, ze szpital Jest Juz w posiadaniu
karetki, zakupionej ze srodkow wojewodzkich, posiadaj^cej nosze bariatryczne. Zwrocita
uwagQ,ze Jest potrzeba zakupu Jeszcze dwoch karetek i o to aplikuje szpital do Wojewody. Bye
moze uda sIq w tym roku Jeszcze cos pozyskac.

Radna p. Joanna Walaszczyk zapytata, co miesci siQ w katalogu przychodow z osrodkow
ustugowych i zarzqdu (pkt 14- pozostate niemedyczne), na poziomie przychodow w kwocie
63 757,33 zt. Drugie pytanie- w kontekscie likwidacji tozek covidowych- co planowane Jest w
zakresie oddziatu wewn^trznego w NoweJ Rudzie? Od 1 lipca majg wzrosnqc wynagrodzenia
pracownikow medycznych,Jaki to b^dzie dodatkowy koszt dia szpitala w II potroczu biezqcego
roku?

Przewodnicz^cy Komisji zasugerowat, ze pani dyrektor b^dzie rowniez zaproszona na
posiedzenie czerwcowe. Gdyby nie byto mozliwosci udzielic odpowiedzi na zadane pytania.
Pani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku
odpowiedziata, ze w ramach pozycji 14- pozostate niemedyczne, przychody ze srodkow

ustugowych i zarzqdu- w tym mieszcz^ si^ wszystkie ustugi sprzedawane na zewnqtrz (np.
kserokopie, sprzedaz pozamedycznych swiadczen- konsultacje dia roznych instytucjl,
orzeczenia dIa roznych firm), zwi^zanych z dziatalnosci^ bardziej administracyjn^. Od 1 lipca
wchodzi w zycie ustawa o podwyzszeniu minimalnego wynagrodzenia dIa pracownikow
medycznych, W tej ustawie jest rowniez zapis, ze pracownicy niemedyczni rowniez powinni
otrzymac podwyzkQ, Jednak nie ma dookreslenia lie. W zwiqzku z powyzszym przygotowana
zostata szczegotowa analiza wszystkich pracownikow. Wyliczenie kosztow podwyzek na II
potrocze 2021 roku to kwota 5 900 000 zt na szesc miesi^cy. Przy ostatniej zmianie, gdzie
wskaznik dIa piel^gniarek z licencjatem zostat podwyzszony do 0,81. 1 to powoduje tak^ kwot^
podwyzek. Rozmawiamy rowniez na szczeblach ogolnopolskich, z przedstawicielami rzqdu,
ministerstwa i NFZ o ewentualnie zabezpieczeniu tych srodkow dIa realizacji zapisow ustawy.
7 lub 8 czerwca maj^ zapasc decyzje. Bye moze wraz z ankietami szpitale b^d^ sktadac
zapotrzebowanie miesiQczne na kwoty przeznaczone na podwyzk^. Mowa jest o roku 2021. W
przysztym roku b^dq rozne inne sposoby rozliczenia i finansowania, w tym rowniez
tegorocznych podwyzek,jak i przysztorocznych. Jesli chodzi o Nowq Rud^- oddziat covidowy z
dniem 31 maja br. na 99% zostaje wygaszony, w zwigzku z tym od 1 czerwca odzial b^dzie
dekontaminowany i wietrzony, planowane jest rowniez malowanie, a nast^pnie koto 10-14
czerwca przenoszony jest oddziat internistyczny z Nowej Rudy do Ktodzka. B^dzie liczyt 60
tozek.

Starosta Ktodzki zwrocit uwagQ na niew^tpliwie zt^ decyzjQ ministra o likwidacji oddziatow
covidowych w powiatach, w tym w naszym. Byty rozmowy i prosby o zmianQ tej decyzji. Nie
jest tak, ze ludzie nie choruj^ i nie umierajq- jeszcze przeciez w poniedziatek i wtorek byty
zgony. Jeszcze sq 24 osoby na oddziale covidowym. Nie jest tak, ze nie b^dzie nastQpnej fali
zachorowah, gdyz wyszczepianie globalnie nie jest zadowalajgce. Za chwilQ znowu b^dziemy
musieli te oddziaty otwierac, bo miejsc we Wroctawiu i w Bolestawcu nie starczy. Mato tego,
bQdziemy musieli chorych na covid transportowac naszymi karetkami. B^d^ one nieobecne na
terenie powiatu. Sytuacja b^dzie monitowana u pana Wojewody. Samorzgdy mowiq o tym
gtosno, uwazajqc, iz ta decyzja jest przedwczesna. Nie chodzi teraz o koszty, jakie ponoszq
szpitale, a takie koszty s^ generowane przez te oddziaty. Sprawa b^dzie mocno monitorowana.
Powiat b^dzie interweniowat. Starosta poprosit rowniez o interwencjQ wszystkich, ktorzy
mogq miec wptyw na zmian^ tej decyzji.

Rani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku zauwazyta,ze
w kwocie, o ktorej wspominata radna p. Joanna Walaszczyk najwi^kszq czqsc stanowi^ wptywy
z dzierzawy (pozycja 14). Co do oddziatu covidowego to wydaje si^, ze jego zamkni^cie b^dzie
problemem, np. z zamieszczeniem pacjenta we Wroctawiu. Jeszcze wczoraj przyjmowany byt
u nas pacjent z Wroctawia. Ktodzko ma jednak na biezqco informowac o sytuacji. Jezeli pokaze
siQ pacjent, ktorego nigdzie nie mozna byto przekazac,to wowczas Wojewoda wyda decyzji o
tym,ze tego pacjenta mozemy przetrzymac u siebie i mozemy go rozliczyc w ramach srodkow
w NFZ. Problem polega na tym,ze jak przeniesiemy oddziat wewn^trzny to juz skomplikowane
b^dzie to, gdzie tego pacjenta trzymac, jak rozliczyc. To jest jednak do rozwi^zania.
Poinformowata, ze szczepienia wydaj^ s\q bye realizowane bardzo dobrze. W ramach ZOZ-u
ktodzkiego dziataj^ trzy punkty. Ten tydzien byt bardzo zaburzony. Musiata nast^pic odmowa
szczepienia dIa 460 osob, z uwagi na niedostarczenie szczepionek pfizera. Mamy deklaracj^,
ze b^dq w przysztym tygodniu. Punkty sq na tyle zorganizowane, ze uda si^ wszystkich
zaszczepic, nawet przy skroconym tygodniu pracy.

Starosta Ktodzki- zauwazyt, ze na stronach internetowych sq informacje na temat
przekazanych dawek w powiecie ktodzkim- 70 955. Jestesmy zdecydowanie do przodu pod
tym wzgl^dem niz inne powiaty. Z tym, ze 23 501 osob zaszczepito si^ dwoma dawkami. To
nieduzo. Zwi^kszyta si^ ilosc szczepien dziennie - mamy 1600. Sq tez dwa punkty szczeplen w
Ktodzku i Nowej Rudzie (nieczynne codziennie), ktore czasami nie otrzymujq szczepionek.
Bystrzyca jeszcze nie zostata uruchomiona, chociaz czeka na odbior I wydaje sIq, ze jest
problem z iloscig szczepionek, a nie z mozliwosciami. Podsumowujqc jest 23 501 osob
zaszczepionych w Powiecie Ktodzkim na 150 tys., wi^c daleko nam do odpornosci zbiorowej.
Przewodniczqcy Komisji- przypomniat o dwukrotnym przekazywaniu przez Powiat Ktodzki

srodkow na kasowanie strat zoz-u. Zapytat paniq dyrektor, czy moze ocenic, czy sytuacja
finansowa szpitala pogarsza sIq, czy idzie ku lepszemu, czy moze jest stabilna?
Rani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku stwierdzita,
ze wynik finansowy jest lepszy. Zamkni^cie roku 2020 strata 2 min zt, czyli 1,5 min - 1,6 min
mniejszq niz amortyzacja dowodzi temu,ze tak naprawd^ jestesmy na plusie, bo amortyzacja
wynosi 3,6 min zt. Podkreslita, ze ten wynik jest bardzo dobry z powodu faktu, ze nie byto w

ogole wzrostu kontraktow, nawet o poziom inflacji. Szpital, jak i inne jednostki, poprzez
pandemic stat sIq ofiarq zwyzek optat za prqd,za zywnosc. Podata przyktad,ze przed pandemic
za odpady medyczne szpital ptacit 35 tys. zt, a w tej chwili ptaci 75 tys. zt. To juz jest 100%
wiQcej. W poszczegolnych kosztach rodzajowych tak te ceny rosnq. Niestety od 8% do 100%,
a nawet jeszcze wi^cej. O lie przedsi^biorcy mogq skorzystac z tarcz antykryzysowych, tak
szpital niestety nie moze. Jedynym przywilejem bytaby abolicja niedowykonah z roku 2020.
Nie byto w tym roku mozliwoki odpracowania zadnych niedowykonan. Komunikat mowi, ze

nalezatoby to zrobic do konca tego roku. Nie jest to mozliwe. Tym bardziej, ze w tym roku
rowniez b^d^ niedowykonania. Czynione sq deklaracje, ze b^dzie abolicja. Nie mamy jednak
ostatecznej decyzji i informacji, co do formy. W przypadku naszego szpitala jest to ok. 27%
globalnie we wszystkich zakresach. I to nie jest duzo, bo s^ szpitale, ktore majq wykonania
tyiko 30- 40%, wi^c niedowykonanie wynosi 60- 70%. Szpital ktodzki starat s\q przyjmowac
pacjentow, realizowac zaplanowane zabiegi i w miar^ mozliwosci zapewniac opiekQ
pacjentom, ktorzy tego wymagali. Czekanie w gotowosci generuje tyIko koszty state
pracownikow- nie ma kosztow lekow, krwi, itp. Realizacja na poziomie 67% poniosta za sobq
koszty wytworzenia. Dodatkowo ZOZ siQgat zewszqd po pieniqdze i udato sIq pozyskac bardzo
duzo srodkow zewn^trznych. W tym roku rowniez sq starania o aplikacj^ w ramach wszystkich
naborow, w ktorych miesci si^sektor stuzbyzdrowia. Reasumujqc-jednostka posiada ptynnosc
finansowy, sytuacja jest trudna, ale nie niebezpieczna. Zobowiqzania wymagalne sq
uzgodnione w kontekscie sptat ratalnych. To nie zagraza ptynnosci finansowejjednostki.

Radna p. Joanna Walaszczyk zauwazyta, ze wskaznik ptynnosci finansowej wynosi 0,65 zapytata, czy poprawit sIq w I kwartale tego roku? Nie wydaje sIq, aby byt na dobrym poziomie.
Rani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku zaznaczyta,ze
ten wskaznik utrzymuje sIq od kilku lat na podobnym poziomie. Moze poprawit sIq o 0,1.
Trzeba przyznac,ze wskazniki wynikajq z sytuacji, w jakiej znalazty si^ jednostki. Tak jak w roku
2019 strata wynosita 6 min zt., a zobowiqzania nalezato pokryc w roku 2020, wIqc to powoduje,
ze dtugi sq rolowane. Wynik finansowy poprawit s\q o 4 min zt, co rokuje poprawQ. Nalezy
podkreslic, ze nie mozemy sIq spodziewac w tym roku znacz^cego wzrostu wskaznika, a od

stycznia ptacimy duzo wi^ksze wyptaty pracownikom, na ktore zoz nie otrzymat wi^kszych
srodkow. W tym roku otrzymat 1/12 z kontraktu zesztorocznego. Na II potrocze
zaproponowane jest 1/12 z zesztego roku potrocza lipiec- grudzien. Nie ma wzrostu kontraktu,
czy ryczattu. WIqc utrzymywanie wskaznikow na tym samym poziomie to juz Jest sukces.
Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka przypomniat, ze w roku
2019 pokryta przez powiat strata wynosita 6,5 min zt. Byty oczekiwania wobec rzqdu po
wyroku Trybunatu Konstytucyjnego, ktory stwierdzat, ze powiaty nie mog^ pokrywac strat
szpitali. Niestety resort nie zareagowat. Sytuacja pozostata bez rozpatrzenia, W zwiqzku z
powyzszym Powiat Ktodzki przygotowuje pozew do o zwrot srodkow do Skarbu Paristwa. Nie

ma mozliwoki odzyskania tych srodkow, nie ma rowniez zadnych zast^pczych rozwi^zan.
Pan Jan Kaifas- Dyrektor Wydziatu Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczehstwa i Polityki
Zdrowotnej - poinformowat, ze w dniu wczorajszym w Ktodzku na stadionie byto ok. 500
zaszczepien. W NoweJ Rudzie wczoraj i dzis trwajq szczepienia. Jest to podobna liczba
podanych szczepionek.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad VI sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego w sprawie:

a) zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiei- omowita zmiany w projekcie uchwaty budzetowej na
2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ktodzkiego.
Nie byto uwag do projektow, ani gtosow w dyskusji.

Komisja jednogfosnie- 9 gtosami za, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie
zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.

Komisja Jednogtosnie- 9 gtosami za, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie
zmiany WieloietniejPrognozy FinansowejPowiatu Ktodzkiego.

c) zwi^kszenia wysokoki srodkow finansowych na utrzymanie dziecka w placowkach
opiekuhczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Ktodzkiego
Pani Anneta Skurzewska - ZastQpca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Ktodzku- omowita projekt uchwaty. Uchwata dotyczy zwi^kszenia srodkow na utrzymanie
dziecka w placowkach opiekuhczo- wychowawczych typu rodzinnego. Zgodnie z ustawq kwota
zryczattowana moze zostac zwi^kszona o wydatki na dofinansowanie wypoczynku dzieci poza
miejscem zamieszkania w wieku od 6 do 18 roku. Takie swiadczenie moze bye przyznane raz
w roku. Zwi^kszenie srodkow moze nast^pic w drodze uchwaty Rady Powiatu.
Nie byto uwag do projektu, ani gtosow w dyskusji.

Komisja jednoghsnie- 9 gtosami za, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie
zwiqkszenia wysokosci srodkow finansowych na utrzymanie dziecka w ptacowkach
opiekunczo- wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kfodzkiego.
d) przeprowadzenia konsultacji spotecznych w zakresie budzetu obywatelskiego
powiatu ktodzklego na 2022 rok

Starosta Ktodzkl- poinformowat,ze jest to powtorzenie tego,co powiat realizowat dotychczas.
Dziatania te bardzo pozytywHe, budzet obywatelski sprawdza sIq bardzo dobrze.Sktadanych
Jest wiele wnioskow, duzo ludzi bierze udziat w gtosowaniu. Poprosit o pozytywne odniesienie
sIq do projektu uchwaty.

Radny p. MIchat CisakowskI - popart stowa Starosty Ktodzklego. Zaproponowat symboliczne
zwi^kszenie kwoty o 10 tys. zt, aby nagrodzic wnloskodawcow. Wowczas przyznana kwota na
kazdy projekt zwi^kszytaby sIq o 1 tys. zt, lub tez do dofinansowania wszedtby jeden projekt
wi^cej. Zapytat, czy takie wnioski mozna sktadac teraz, czy w momencie projektowania
budzetu na 2022 rok?

Starosta Ktodzkl- zgodzit sIq z propozycjq przedmowcy. Zaproponowat, aby ztozyc wniosek do

Zarzgdu przy budowie budzetu na rok 2022, tymczasem zaopiniowac pozytywnie projekt
uchwaty dzis omawiany.

Radna p. Joanna Walaszczyk- przypomniat, ze w ubiegtym roku byta rozmowa o wykluczeniu
terenow wiejskich spod mozliwosci gtosowania on-line. Czy rozwazana byta zmiany w tym
zakresie?

Starosta Ktodzkl- odpowiedziat, ze zarzqd rozwazat wiele zgtoszonych uwag, ale uwazamy,ze
rozwiqzanie aktualne jest optymalne. DIatego propozycja, aby trzymac sIq dotychczasowych
zapisow. Wsie dobrze radz^ sobie ze zbieraniem podpisow pod wnioskami, wiQc nie ma
powodow do zmian. Widac to tez po tym roku. Mimo, iz mieszkahcow miast jest wi^cej.
Radny p. MIchat CisakowskI - potwierdzit, ze przyktadem jest Gmina Lewin Ktodzkl, ktora w

kazdorocznej edycji budzetu obywatelskiego otrzymuje dofinansowanie w ramach ztozonego
wniosku. Zapowiedziat, ze zgtosi rzeczony wniosek podczas projektowania budzetu Powiatu
Ktodzklego na 2022 rok.

Komisja w wyniku przeprowadzonego gtosowania jednogtosnie- 9 gtosami za, pozytywnie
zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie przeprowadzenia konsuitacji spotecznych w
zakresie budzetu obywatelskiego powiatu ktodzklego na 2022 rok.

Ad. 4 Zaoplnlowanle Raportu o stanle Powiatu Ktodzklego za 2020 rok, stanowl^cego
zat^cznlk do projektu uchwaty w sprawie udzlelenia Zarzqdowl Powiatu Ktodzklego wotum
zaufanla.

Materiaf dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony w ramach VI sesji Rady Powiatu Kfodzkiego
oraz na repozytorium plikow strony Rada365 1 na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Ktodzku.

Sekretarz Powiatu Ktodzkiego, p. Grzegorz Gredys- omowit przygotowany Report. Powiedziat,
ze Zarzqd Powiatu Ktodzkiego juz po raz trzeci przygotowuje Report o stanie powiatu za rok
poprzedni. Obowiqzek wynika z ustawy o samorzqdzie powiatowym, nalezy go przedtozyc do
31 maja. Jest on rozpatrywany na sesji absolutoryjnej. Jest elementem niezb^dnym
poprzedzaj^cym absolutorium. Wraz z Raportem podejmowana jest rowniez uchwata
dotyczqca wotum zaufania die Zarzqdu. Nad raportem przeprowadza siQ debatQ bez ograniczen
czasowych. Uczestniczq w niej radnijak rowniez osoba, ktora zgtosi poparcie 300 mieszkancow
powiatu do Przewodniczqcego Rady. Do tej pory takie zdarzenie nie miato miejsca. Report
zostat stosownie wczesniej opubiikowany przez Zarzqd na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) Jak rowniez na stronie powiatowej. Zawiera on zarowno sprawozdanie z
realizacji polityk strategii i programow, sprawozdanie z budzetu obywatelskiego za rok
poprzedniJak rowniez wszystkich zadan zleconych i wtasnych. Odnosi siQ do kazdego elementu
dziatalnoki powiatu.

Nie byfo uwag do projektu uchwafy oraz zaiqczonego Raportu.

Komisja 8 gfosami za, przy 1 gtosie wstrzymujqcym, pozytywnie zaopiniowata projekt
uchwafy w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Kfodzkiego wotum zaufania wraz z
zafqczonym Raportem o stanie Powiatu Kfodzkiego za 2020 rok.
Ad.5 Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok
2020.

Materiaf dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony w ramach VI sesji Rady Powiatu Kfodzkiego
oraz na repozytorium piikow strony Rada365 i na Biuietynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Kfodzku.

Skarbnik Powiatu- pokrotce omowita sprawozdanie zarzqdu z wykonania budzetu Powiatu
Ktodzkiego za 2020 rok, informujqc, iz mimo roku pandemii powiat miat zachowan^ ptynnosc

finansowq. Wszystkie zobowiqzania byty reaiizowane w terminach. Roznica mi^dzy
dochodami a wydatkami stanowi nadwyzk^ budzetow^, przeznaczonq na sptatQ kredytow,
pozyczki, obiigacji i obstug^ zadtuzenia. W tej nadwyzce mieszczq siQ srodki, ktore
otrzymaiismy z projektow unijnych ERASMUS, ktore b^dq reaiizowane w obecnym roku.
istotne jest, ze zadania byty reaiizowane terminowo. Zadtuzenie powiatu na koniec roku 2020
to kwota ponad 32 719 968 zt. Poprosita o pytania do sprawozdania.
Nie byfo uwag i pytah do sprawozdania.

Komisja w wyniku gfosowania 8 gfosami za, przy 1 gfosie wstrzymujqcym pozytywnie
zaopiniowafa sprawozdanie Zarzqdu Powiatu Kfodzkiego z reaiizacji budzetu Powiatu
Kfodzkiego za rok 2020.

Ad. 6 Informacja za 2020 rok o realizacji dziatan naprawczych i osiqgniQtych efektow
okresionych w programie naprawczym dia Powiatu Ktodzkiego.
Materiaf dotyczqcy tematu zostafradnym udost^pniony przed posiedzeniem a takze w styczniu
20201 roku, w ramach dziafah sprawozdawczych.

Skarbnik Powiatu- oznajmita, ze istotq programu naprawczego jest posiadanie ptynnosci
finansowe], aby nie byto zobowiqzan wymagalnych. Powiat przedktada do Ministra Finansow
sprawozdania o tym,jak realizowane sq dochody, wydatki i czy sq zobowiqzania wymagalne.
Gdyby siQ pojawity bytaby konieczna korekta programu naprawczego. Pojawienie s\q pandemii
spowodowalo bardzie] rygorystyczne kontrolowanie wydatkow i dochodow. Pomlmo ubytku
w dochodach wtasnych powiatu, finanse pozwolity na terminowq realizacjQ zobowiqzari.
Istotnq kwestiq Jest rowniez zachowanie wskaznikow, m.in. tego wynikajqcego z art. 243
ustawy oraz wynikajqcego z art. 242, ktory okresia, ze wydatki biezgce nie mogq bye wyzsze
od dochodow biez^cych. Te wskazniki powiat spetnia.

Nikt nie zabraf gfosu w dyskusji.
Ad.7 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty I tematow kolejnego posledzenia Komlsjl Budzetu 1 Finansow
Komisja ustalita, ze kolejne posiedzenie odb^dzie si^ 25 czerwca 2021 roku, o godz. 12.30
w tematyce monitorowania sytuacji finansowej „Zespotu Opieki Zdrowotne]"' w Ktodzku w
kontekscie omawiania sprawozdania finansowego ZOZ w Ktodzku za 2020 rok.
b) przyjQcie protokotu nr 4/21 z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Nie byfo uwag do protokofu.
Komisja przyjqia protokof9 gtosami za-jednogfosnie.

Pan! Jadwiga Radzlejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku
poinformowata, ze po weekendzie, w zaieznoki od ilosci przyj^c, zapadnie decyzja co do
istnienia i czy w wymierzQ 5 tozek oddziatu covidowego. Odnoszqc s'lq do sytuacji finansowej
jednostki: marzec 2020 rok- strata 1348 000 zt, wskaznik ptynnosci- 0,52. Marzec 2021- strata
997 000 zt, wskaznik ptynnosci- 0,65. Czyli jest lepiej. Nalezy jeszcze przypomniec, ze w 2020

roku szpital otrzymat dotacjQ na pokrycie straty za 2018 w wysokosci 2 min zt. Tak naprawd^
dziatania i program naprawczy wskazuje na fakt, ze sytuacja jest lepsza, chociaz nadal bardzo
trudna. Zapowiedziata optymistyczne postrzeganie II potrocza 2021 roku, bo wr^cz mowi sIq
o tym,ze zaden ze szpitali nie przyjmie propozycji finansowania 1:1 z lustrzanego odbicia roku
2020, bo to absolutnie jest katastrofa przy podwyzkach i zmianach, ktore majq nast^pic. W
„nowym tadzie" zapisana jest centralizacja szpitali, jednak informacje medialne Ministra
Niedzielskiego zapowiadaj^ odst^pienie od tego pomystu i powotanie agencji rozwoju
szpitalnictwa. Miataby nastqpic zmiana w przypadku ztego zarzgdzania szpitalami- dyrektor na
komisarza z odpowiednimi uprawnieniami. To ma pojawic si^ w ustawie jakosciowej, ktora
prawdopodobnie ma trafic do konsultacji 10 czerwca br., a we wrzesniu/ pazdzierniku ma
zostac zatwierdzona. Wowczas, na podstawie tego dokumentu dowiemy siQ, jakie zakresy
sieciowe zostanq zamieszczone w sieci. Nie b^dzie juz sieci szpitali.

Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka- komentuj^c wypowiedz
Pani Dyrektor stwierdzit, ze to, co ministerstwo gtosi, czyli propozycji resortu zdrowia na

wprowadzenie rozwi^zari umozliwiaj^cym m.in. samorz^dom dobrowolne finansowanie strat
szpltali w okreslonych sytuacjach, niestety nie napawa optymizmem. Faktycznie zostanie to
zrzucone na samorzgdy, bo co ma zrobic szpital w sytuacji zatamania finansowego- b^dzie
polegat na organie zatozycielsklm.
Przewodniczgcy Komlsji- stwierdzit, ze zostato to inteligentnie wymyslone- jesll nie mozna
samorz^dom nakazac,to mozna dac im dobrowolnosc w sptacie dtugow szpitali.
Przewodniczgcy Komisji po wyczerpaniu porzqdku obrad, zamkn^t posiedzenie.
Na tym protokot zakonczono.

Przewodnlczq^Komisjl
Marek M^undewicz
Protokoiowata:

/Yo/fx^ ^-2/p
Marta Paprocka
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