
Protokot nr 4/21

z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 12.35

Godz. zakohczenia: 13.25

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

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

Posiedzenie odbywato s\q w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjQ 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 wywofywanych nimisytuacjikryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.)

W posiedzenia wzi^to udziat 9 cztonkow komisji oraz:

- p. Henryka Popiel- Skarbnik Powiatu,

- p. Magdalena Macioszek- pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych i pozostafych osob zdalnie uczestniczqcych w posiedzenia stanowiq

zafqcznik do protokotu.

ZAU^CZNIKI

ZAU^CZNIKI

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany no strong internetowq i stanowi zaiqcznik do

protokofu.

ZAtACZNIK3

Ad. 1 Ustalenie porzgdku obrad komisji.

Przewodniczqcy Komisji oznajmit, ze cztonkowie komisji otrzymali zawiadomienie wraz z

porzqdkiem obrad. Zapytat, czy sq jakies uwagi.

Czfonkowie komisji nie wniesli uwag do zaproponowanego porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia:

Porzqdek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad V sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego w sprawie:



a) zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego.

3. Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku, domow pomocy
spotecznej, piacowek- opiekunczo- wychowawczych oraz innych zadan reaiizowanych przez

PCPR, prowadzonych przez Powiat Ktodzki.
4. Sprawy rozne

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i FinansoW;
b) przyjQcie protokotu nr 3/21 z posiedzenia w dniu 29 marca 2021 roku.

Ad. 2 Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad V 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 Popiel - omowita zmiany w projektach uchwat w zakresie zmian

w dochodach i wydatkach- w ramach inwestycji drogowych, oswiaty, pomocy spotecznej- dps,

prac geodezyjno- kartograficznych, optat dot. srodowiska.

Przewodnicz^cy Rady p. Zbigniew tiopusiewicz - zapytat o kolejnosc podejmowania uchwat

podczas sesji. Wydaje siQ, ze nie przeszkadza fakt, iz jako pierwsz^ rada rozpatrzy uchwat^

budzetow^, a nast^pnie uchwat^ dotycz^ca intencji przej^cia zadania oswiatowego.

Skarbnik Powiatu - zaznaczyta, ze podczas podejmowania uchwaty intencyjnej, musi zostac

wskazane zrodto finansowania i to jest czynione w uchwale budzetowej.

Brak uwag i gtosow w dyskusji.

Przewodniczqcy Komisji - zarz^dzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania

projektu uchwaty w sprawie zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.

Komisja 7 gfosami za- jednogfosnie, pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaty w sprawie

zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.

Przewodniczqcy Komisji - zarz^dzit gtosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania

omawianego projektu uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Ktodzkiego.

Komisja 8 gtosami za- jednogtosnie, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie
zmiany Wieioletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego.



Ad. 3. Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ktodzku, domow
pomocy spotecznej, placowek- opiekunczo- wychowawczych oraz innych zadah
realizowanych przez PCPR, prowadzonych przez Powiat Ktodzki.

Materiat dotyczqcy tematu zostat radnym udostqpniony przed posiedzeniem i stanowi zafqcznik do
protokofu.

ZAt/^CZNIK4

Pani Magdalena Madoszek- pracownik PCPR w Ktodzku omowita przekazany radnym
materiat dotyczqcy finansowania zadan z zakresu pomocy spotecznej 1 Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ktodzku, w obr^bie trzech dziatow 852- pomoc spoteczna, 853- pozostate
zadania z zakresu polityki spotecznej oraz dziat 855- rodzina. Plan dochodow i wydatkow
zrealizowany zostat w 2020 roku zgodnie z planem. Plan wydatkow zabezpieczat w petni
potrzeby w obszarach pomocy spotecznej Jak i wspierania systemu pieczy zastQpczeJ. Dochody
zostaty zrealizowane na poziomie 4 412 000 zt, czyli 100% zatozen planowanych. NastQpnie
omowione zostaty szczegotowe zrodta dochodow. Wydatki zamkni^te zostaty kwotq 14 min zt,

czyli 96% zatozen. Plan wydatkow na 2021 rok Jest zblizony. Omowiona zostata realizacja
wydatkow w poszczegolnych dziatach. Szczegotowa informacja dotyczyta rowniez realizacji
programow realizowanych przez PCPR wraz z kwot^ wydatkowanq. Istotna zamiana w

budzecie PCPR w roku biezqcym to wprowadzenie rozdziatu 85220- osrodek interwencji

kryzysowej w PCPR a takze srodki na utrzymanie mieszkania chronionego treningowego dia
usamodzielnianych wychowankow pieczy zastQpczeJ - zabezpieczono srodki w kwocie 294 979

zt. Omowiona zostata rowniez sytuacja finansowa placowek opiekunczo- wychowawczych w

liczbie 15 na terenie powiatu- pozom dotacji, wydatkow, wktadu powiatu w funkcjonowanie

oraz realizacja inwestycji remontowych. Podobnie dokonano omowienia sytuacji domow

pomocy spotecznej- 6 na terenie powiatu. Przekazane zostaty informacje rowniez o
pozostatych zadaniach realizowanych w ramach dziatalnosci PCPR- prowadzenie Powiatowego

^rodowiskowego Domu Samopomocy w Ktodzku oraz Osrodka Interwencji KryzysoweJ-
prowadzonego na zlecenie powiatu do kohca 2020 roku (aktualnie w strukturach PCPR).

Przewodniczqcy Komisji zaznaczyt, ze materiat przekazany przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie Jest bardzo obszerny. Podzi^kowat za informacjQ.

Starosta Ktodzki zauwazyt, ze sytuacja covidowa spowodowata, ze np. Powiatowy

^rodowiskowy Dom Samopomocy Jest zamkniQty. To Jest dom dziennego pobytu i nie mozna
gromadzic siQ w takich miejscach. Oczywiscie srodki na dziatalnosc sq nadal przekazywane.

Kolejny problem, Jaki pojawit siQ w naszym powiecie to wiele prob samobojczych. Nie ma w
zasadzie tygodnia, aby nie byto na terenie powiatu proby samobojczej. Stqd potrzeba wsparcia
dIa Osrodka Interwencji Kryzysowej, ktory od stycznia tego roku Jest w strukturach PCPR.

WstQpnie analizujqc I kwartattego i poprzedniego roku to nalezy zauwazyc, ze wystqpito dwa

razy wiQceJ interwencji udzielonej pomocy mieszkahcom. Zarzqd zastanawia si^ rowniez nad
punktami doradztwa w Bystrzycy i NoweJ Rudzie, gdzie dost^pna bytaby pomoc
psychologiczna dIa osob w kryzysowej sytuacji zyciowej. Moze okazac siQ Jednak, ze koszty

dziatalnosci b^d^ wyzsze niz w latach poprzednich. DIa zobrazowania sytuacji nalezy

podkreslic, ze oddziat psychiatryczny w ktodzkim zoz-ie Jest caty czas obtozony. Jest bardzo

duzo nietypowych sytuacji, z ktorymi bardzo dobrze radzie sobie PCPR i osrodek. Podzi^kowat



za prac^ jednostkom i poprosit obecnego pracownika o przekazanie podzi^kowan wszystkim
pracownlkom.

Ad. 5 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow

Komisja ustalita, ze kolejne posiedzenie odb^dzie si^ 28 maja 2021 roku, o godz. 12.30
wtematyce:

1. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespo^u Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku.
2. Zaopiniowanie Raportu o stanle Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowlqcego zat^cznik do

projektu uchwaly w sprawie udzielenia Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.
3. Opinia na temat sprawozdania zarz^du z realizacjl budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2020.
4. Informacja za 2020 rok o realizacjl dziatan naprawczych i osiqgni^tych efektow okreslonycti

w programie naprawczym dia Powiatu Ktodzkiego.

b) przyj^cie protokotu nr 3/21 z posiedzenia w dniu 29 marca 2021 roku

Nie byfo uwag do protokotu.

Komisja przyjqta protokof 9 gtosami za- jednogtosnie.

Przewodniczqcy Komisji po wyczerpaniu porzgdku obrad, zamkn^t posiedzenie.

Na tym protokot zakonczono.

Przewodniczj ̂  Komisji

Marek/i^: 3wicz
Protokoto^ta:

Marta Paprocka


