Protokół nr 36/21
z posiedzenia Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 23 września 2021 roku
Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BARBARA BURY- Przewodnicząca Komisji
ZOFIA KRZEMIŃSKA
MAREK CHART
ANDRZEJ MARACH
IWONA SIKORSKA
TOMASZ FIFIELSKI
KRZYSZTOF SZYMANOWICZ

Zaproszeni goście:
Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1)
Przewodnicząca Komisji otworzyła obrady od godz. 12:00, następnie przedstawiła
przesłany wcześniej porządek obrad. Członkowie Komisji

nie wnieśli uwag do

przesłanego porządku obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021
roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla
Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na
rok 2021.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. 1.

11. A/a

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z

wykonania

budżetu

na

2021

r.

Poinformowała, że dochody wykonano w wysokości: 34.599.722,35 zł, wydatki
wykonano

w

wysokości:

28.947.466,82

zł,

nadwyżka:

5.652.255,53

zł.

Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 28 947 466,82 zł. Oznacza to, że
w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 652 255,53 zł. Saldo
operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość
dodatnią

i

wyniosło

5

079

487,22

zł.

Przychody

budżetu

na

dzień

30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 075 530,00 zł, w tym: wolne środki, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 075 530,00 zł, tj. 100,00%. Rozchody
budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 027 500,00 zł, tj. 50,68%
planu.

Zgodnie

z

art.

243

ust.

1

ustawy

z dnia

27

sierpnia 2009 r.

o

finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r.
obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji
z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami
związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.
Następnie szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w działach
pomocy społecznej. Nie ma zagrożeń wykonania budżetu. Możemy się spodziewać
mniejszych wpływów od dochodów od osób fizycznych.
Wicestarosta A. Marach wspomniał, że w
Burmistrza

ubiegłym tygodniu było spotkanie u

w kontekście budowy windy w budynku. W pierwszej kolejności

sfinansowany będzie sam projekt budowy windy.
Mamy złożone trzy wnioski drogowe w ramach Nowego Ładu łącznie na kwotę 25 min
zł.
Radny T. Fifielski zapytał o wykonanie w oświacie w związku ze zwiększeniem ilości
oddziałów.
Pani Skarbnik po wstępnej kalkulacji ustalono, że środków na oświacie powinno
wystarczyć.
Radna I. Sikorska zaproponowała, aby symulacje w tej sprawie przygotować na
październikowe posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2.
A. Żychski Dyrektor PUP przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON dla Powiatu
Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021 r. Łącznie 51
tysięcy złotych zostanie rozdysponowane na wyposażenie w środki ortopedyczne i na
likwidacje barier architektonicznych. Zmniejszenie następuję dla PUP, stąd przeniesienie
środków.
Wicestarosta zaproponował, aby pozyskać informację jaka jest skala składanych
wniosków na sprzęt rehabilitacyjne w ostatnich trzech latach, na jaką kwotę składane
były wnioski ?
W związku z brakiem odpowiedzi, zgodnie ustalono, iż na następne posiedzenie Komisji
zaproszona zostanie Elżbieta Maziarz-Rudnik i złoży stosowne wyjaśnienia.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, pozytywnie.
Radny T. Fifielski zapytał, czy spółki wodne są wspomagane przez PUP.
Dyrektor PUP A. Żychski odpowiedział, iż pomoc udzielana jest w ramach możliwości.
Refundowane jest zatrudnienie w spółkach.
Ad. 3.
Radna Z. Krzemińska zapytała, czy w szpitalu powiatowym nie ma protestów
pracowników w kontekście sytuacji w kraju.
Wicestarosta A. Marach odpowiedział, że z informacji przekazanej przez Panią Prezes
Spółki Novum-Med że sytuacja związana z zatrudnieniem w szpitalu jest dobra. Tylko
jeden ratownik medyczny złożył wypowiedzeniem z pracy, ale było to podyktowane w
względami osobistymi.
W dalszej części spotkania członkowie komisji przyjęli informacje nt. powszechnego
punktu szczepień.
Radny T. Fifelski odniósł, się do zakazu przyjmowania dzieci do domu dziecka do 10
roku życia. Chciałaby, aby odpowiedź odnośnie stanu faktycznego była udzielona na
następne posiedzenie Komisji.

I •'

Przewodnicząca Komisji B. Bury zapytała o realizację wniosku złożonego na
poprzednim posiedzeniu komisji.
Wicestarosta A. Marach

poinformował, że kancelaria prawna obsługująca powiat

kontaktowała się sądem w kontekście pozbawienia praw rodzicielskich dwóch
podopiecznych przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka .
Ad.4.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
zamknęła posiedzenie o godz. 13.09.
Protokółowała: ,
Przewodnicząca Komisji
,»

