
Protokot nr 6/21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 26 maja 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 13.00

Godz. zakonczenia: 13.40

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 wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft

Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku a szczegoinych rozwiqzaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwaiczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

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

W posiedzeniu wzi^to udziat czterech cztonkow komisji oraz Pan Piotr Marchewka- Etatowy

Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego, Rani Renata Gajek- Bogusz - Dyrektor Wydziatu

Rozwoju, Promocji i Kultury oraz Pan Krzysztof BolisQga- Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy

w Ktodzku.

Listy zdainego uczestnictwa radnych i gosci w zatqczeniu do protokofu.

ZAU^CZNIKl

ZAU^CZNIKZ

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

ZAU^CZNIK3

Ad. 1 Ustalenie porz^dku 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. Informacja nt. realizacji wnioskow i zaiecen pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonych przez organy zewnqtrzne w 2020 roku.

3. Informacja z dziatalnosci Powiatowego Urzqdu Pracy w Ktodzku za 2020 rok.



Informacja nt. realizacji za 2020 rok Wieloletniego planu inwestycyjnego dia powiatu
ktodzkiego na lata 2015-2020" przyjQtego uchwatq nr 1/4/2015 Rady Powiatu

Ktodzkiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Sprawy rozne:

a. ustaienia daty 1 tematow koiejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

b. przyjQcie protokotu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja
2021roku.

Ad. 2 Informacja nt. realizacji wnioskow i zaieceh pokontrolnych z kontroii
przeprowadzonych przez organy zewn^trzne w 2020 roku.

Cztonkowie Komisji otrzymali materiaf dotyczqcy powyzszego tematu wraz z zawiadomieniem
na posiedzenie komisji.

ZAU{CZNIK3

Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka zaznaczyt, ze kontroii nie
byto duzo z uwagi gtownie na czas pandemii. Wyjasnit, ze sporny przedmiot kontroii dotyczy
pkt 2- kontroii przeprowadzonej przez ZUS w Watbrzychu. Temat nie jest rozstrzygni^ty.
Kontrola stwierdzHa, iz starostwo nie odprowadzifo sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne od zawartych umow o dzieto. Przedmiotem umowy byty inwentaryzacja stanu
lasow. Wedtug ZUS-u ten rodzaj ustugi powinien zostac zakwalifikowany, jako umowa
zlecenie. ZUS jednak nakazat zaptatQ zaiegtych sktadek w wysokoki 35 tys. zt. Starostwo
odwotato siQ od tej decyzji do sqdu pracy, b^dzie to przedmiotem sporu. B^dq wyjasnienia
dodatkowe w tym zakresie. Jesli chodzi o inne kontrole byty zaiecenia, ale tyiko maj^ce na celu
dostosowanie danej procedury w przysztosci.

Radny p. Tadeusz Zielihski zauwazyt, ze Pan Piotr Marchewka odpowiedziat na wqtpliwosci,
CO do materiatu. Wydaje siQ, ze w zakresie pozostatych kontroii sq to tyIko kwestie
porz^dkowe. Nie ma uwag.

Ad. 3 Informacja z dziatalnosci Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku za 2020 rok.

Cztonkowie Komisji otrzymali materiaf dotyczqcy powyzszego tematu wraz z zawiadomieniem
na posiedzenie komisji. Dokument stanowi materiaf na VI sesjq Rady Powiatu Ktodzkiego.

Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku p. Krzysztof BolisQga pokrotce omowit
przekazany radnym materiaf.

Przewodniczqcy Komisji zapytat, czy firmy, ktore w czasie pandemii musiaty zostac czasowo
zamkniQte b^dq mogty liczyc na pomoc finansowq z Powiatowego Urz^du Pracy- np. w zakresie
tworzenia miejsc pracy.

Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku p. Krzysztof Bolis^ga odpowiedziat, ze
przedsiQbiorcy, ktorzy decyzjq rzqdu musieli ograniczyc czasowo dziatalnosc gospodarczq nie
byli bierni. Posktadali wnioski w zakresie roznych programow rynku pracy. Aktualnie trwa ich



weryfikacja. W niektorych przypadkach wydtuzane sq terminy na zatrudnienie osob

bezrobotnych. pracodawcy, ktorzy uruchomili miejsca pracy w majU; ktorzy zrobiq to w

czerwcu a nawet dopiero w lipcu. Pracodawcy, ktorzy chcieli skorzystac na pewno posktadali

wnioski. Ci, ktorzy b^d^ chcieli skorzystac dodatkowo, b^dq mieli okazj^, bo srodki sq jeszcze

dost^pne. Pracodawcy czy osoby bezrobotne b^d^ mogty w najblizszym czasie jeszcze

skorzystac ze wsparcia.

Przewodniczqcy Komisji stwierdzH, ze urz^d pracy jest przygotowany pod wzgi^dem

finansowym na takq pomoc, posiada rezerw^ srodkow. Zapytat rowniez o najbardziej

pozqdane formy pomocy dia przedsi^biorcow?

Dyrektor Powiatowego UrzQdu Pracy w Ktodzku p. Krzysztof Bolis^ga odpowiedziat, ze
podziat srodkow, proponowany do zaakceptowania przez rad^ rynku pracy. Jest oparty
0 wieloletnie doswiadczenie i obserwacj^ rynku. Dia przedsi^biorcow to przede wszystkim
doposazenia miejsc pracy, programy wsparcia zatrudnienia- jak roboty publiczne, prace
interwencyjne. To, co cieszy siQ uznaniem pracodawcow, jest kontynuowane przez urzqd pracy
w postaci programow. Pan Przewodniczqcy wspomniat o bonach na zasiedlenie i jest to tez
forma, ktora jest wykorzystywana przez osoby mtode, studiujqce, ktore tqczq edukacj^ z
zatrudnieniem oraz zamieszkaniem w miejscowoki oddalonej o co najmniej 90 km od miejsca
zamieszkania. Kolejnymi formami wsparcia jest szeroko poj^te doksztatcanie- szkolenia
indywidualne pod potrzeby osoby bezrobotnej, czy na wniosek osoby bezrobotnej, wskazujqce
potrzebQ szkolenia, przysztego pracodawcy a nawet firmy szkoleniowy. Urzyd wspiera rowniez
osoby juz pracujyce, Finansowane sy szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
1 cieszy siy to uznaniem przez pracodawcow. Wnioski sy weryfikowane dose szczegotowo,
indywidualnie dia kazdego pracownika, pod wzglydem celowoki szkolenia. Te formy
pomocowe sy realizowane. Jestesmy ciekawi jak zmieni siy rzeczywistosc i preferencje rynku
pracy po zakohczeniu pandemii. Bye moze zmieniy siy preferencjy i reakcja urzydu na rynku
pracy bydzie musiata ulec zmianie.

Nie byto uwag do materiafu

Ad. 4 Informacja nt. realizacji za 2020 rok Wieloletniego planu inwestycyjnego dia powiatu
ktodzkiego na lata 2015-2020'' przyjytego uchwaty nr 1/4/2015 Rady Powiatu Ktodzkiego z
dnia 28 stycznia 2015 roku.

Informacja zostafa radnym przekazana wraz z zawiadomieniem na posiedzenie komlsji,
stanowi material przewidzlany w porzqdku obrad VI sesji rady Powiatu Kfodzkiego.

Rani Renata Gajek- Bogusz- Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury oznajmita, ze
sprawozdanie zostato przygotowane w oparciu o procedury WPI oraz uchwaty Rady Powiatu
Ktodzkiego, na podstawie informacji przekazanych przez wydziaty starostwa i jednostki
organizacyjne powiatu. Zawiera listy podstawowy i rezerwowy zadari inwestycyjnych
realizowanych przez powiat w 2020 roku. Sy to gtownie zadania z zakresu infrastruktury
drogowej. Szczegotowy zawierajy przekazane materiaty. W 2020 roku zakoriczona zostata
realizacja rzeczonej uchwaty w sprawie WPI, wiyc tegoroczne sprawozdanie jest ostatnie.



Radny p. Tadeusz Zielinski zapytat o plany w latach nast^pnych- czy b^dzie podejmowana
kolejna uchwata o wieloletnim planie inwestycyjnym?

Etatowy Cztonek Zarzgdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka poinformowat, ze
wieloletni plan inwestycyjny sluzytjednemu- bytzat^cznlkiem do wnioskowofundusze unijne.
Mozna bylo ziozyc wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, ze zat^czone zostanie wlasnie
wpi. To, ze okres waznosci tego dokumentu wygast, nie oznacza, iz o niezrealizowanych
zadaniach zapominamy. 95% zadah to byty zadania drogowe. Aktualnie trzymamy sIq
wytycznych, ktore sq zapisane w uchwale rady o rozwoju sieci drog powiatowych, jak rowniez
bazujemy na wspotpracy z gminami, oraz na tym, gdzie jest mozliwosc pozyskania
dofinasowania do remontu drog.

Radny p. Tadeusz Zielinski potwierdzH informacje przekazane przez p. Piotra Marchewk^. WPI
byto potrzebne, szczegolnie na poziomie samorzgdu gminnego w konkretnych dzlafaniach.
Programow byto wiele. Aktualnie uchwata nie jest potrzebna. W obrocie prawnym funkcjonujg
inne wytyczne, ktore kierunkujq zarzqd powiatu na podejmowanie zobowlqzah. Pierwszym
krokiem jest budzet-jesli sq srodki, wowczas mozliwe sq inwestycje.

Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja nie ustalifa terminu kolejnego posiedzenia. Zapadia decyzja, ze kolejna komisja
odbqdzie si^ w II pofowie sierpnia, a tematyka zostanie ustalona blizej terminu komisji.

b) przyj^cie protokotu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja
2021roku.

Komisja 4 gfosami za- Jednogiosnie, przyj^fa protokof.

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

Na tym protokot zakohczono.

Protokotowata:

Marta Paprocka Grzego/z Kuzak


