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Posiedzenia Prezydium WRDS
wrzesień 2020
1. Proces restrukturyzacyjny spółki PKS Kłodzko.
W związku z nieobecnością wyznaczonego przez sąd zarządcy spółki PKS Kłodzko
2. Problematyka połączeń autobusowych w powiecie Wicewojewoda Bogusław Szpytma wniósł o przełożenie tematu na następne
kłodzkim.
posiedzenie Prezydium. Po dyskusji ustalono, że na obecnym posiedzeniu zostanie
3. Informacja
dotycząca
sytuacji
finansowej przedstawiona informacj a z UMWD dotycząca połączeń komunikacyj nych w powiecie
samorządów i stanu rozmów w Komisji Sejmowej.
kłodzkim i dopłat realizowanych przez urząd. Przedstawił ją Kierownik Działu Dróg i
Transportu Drogowego Departamentu Infrastruktury UMWD.
Pełnomocnik
Wojewody
Dolnośląskiego,
przedstawił
stan
rozmów
w Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na temat
sytuacji finansowej samorządów lokalnych. Wg informacji uzyskanej od członkini
Komisji sytuacja finansowa samorządów lokalnych w związku z pandemią
koronawirusa będzie analizowana na jesieni br. i w zależności od tego, jakie wynikną
z tego wnioski, w następnej tarczy antykryzysowej będzie uwzględniona pomoc
finansowa JST. Przedstawiciel Wojewody poinformował także, że cyklicznie są
organizowane wideokonferencje z samorządowcami i jeśli mają oni jakieś wątpliwości
odnoszące do zasad i podziału tych środków, to można wyjaśniać wątpliwości.
Wicewojewoda dodał, że planowane są narzędzia wsparcia ze strony banków - mają
one być długofalowe. Trwają prace, aby uelastyczniać wskaźniki zadłużenia. W sumie
12 mld zł z funduszu lokalnego ma już trafić do samorządów. Sytuacja jest na bieżąco
monitorowana. W tym temacie ustalono, że na posiedzenie Zespołu doraźnego zostaną
zaproszeni przedstawiciele samorządów, którzy sygnalizowali trudną sytuację
finansową, aby skonfrontować informację ze strony rządowej z obecnym stanem.
Członek Zarządu WD poruszył problem trudnej sytuacji w ochronie zdrowia związanej
z nierealizowaniem przez szpitale kontraktów w związku z ograniczeniami
wynikającymi z pandemii, co pociąga za sobą brak wypłat z NFZ. Temat ten został
skierowany na posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej.
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Sytuacja PKS w Kłodzku S.A. - w restrukturyzacji.
Problem przewozów samochodowych w powiecie
kłodzkim.

Członkowie Prezydium ustalili także, że w tej sprawie zostanie zwołane Prezydium z
udziałem dyrektora DOW NFZ.
Zgłoszono problem dostępu pacjentów do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
którzy udzielają obecnie porad on-line. Temat ten także ma zostać omówiony na
posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia.
Zgłoszono temat związany z konsultacjami Regionalnej Strategii Innowacji. Będzie on
procedowany na posiedzenie Zespołu doraźnego i Zespołu polityki regionalnej.
Ustalono także, że następne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium poświęcone tylko i
wyłącznie tematowi spółki PKS Kłodzko w stanie restrukturyzacji odbędzie się 11
września.
Zwrócono uwagę na problematykę transportu publicznego w województwie
dolnośląskim, ale też w całym kraju, kwestie odpowiedzialności za przewozy
samochodowe na poziomie samorządów lokalnych. Właścicielem spółki PKS Kłodzko
jest powiat kłodzki, który realizuje przewozy samochodowe na tym terenie. Starosta
podkreślił, że od 5 lat leży przygotowany w Sejmie RP projekt ustawy o transporcie
publicznym, który mógłby rozwiązać problem nieopłacalnych dla samorządów
przejazdów. Wyjaśnił też, skąd kłopoty spółki PKS Kłodzko, który to przewoźnik w
większości dowozi dzieci i młodzież do szkół. W związku z ogłoszoną pandemią te
przejazdy zostały od marca br. zawieszone.
Wyjaśniono dlaczego firma PKS Kłodzko zdecydowała się złożyć wniosek
restrukturyzacyjny. Taki ruch pozwolił zdaniem mówcy, zapobiec upadłości firmy i
zabezpieczyć jej interesy, by móc przeprowadzić restrukturyzację. Wyjaśniono na
jakim etapie procesu restrukturyzacyjnego znajduje się firma.
Potwierdzono konieczność zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby prowadzenie
transportu samochodowego i uporządkowały rynek przewozów.
W trakcie spotkania ustalono, że Rada po zasięgnięciu opinii Departamentu Transportu
UMWD oraz partnerów społecznych w sprawie projektu ustawy o transporcie
publicznym przygotuje wystąpienie do Ministra Transportu dotyczące podjęcia prac
nad powyższym projektem. Zaproszeni goście zobowiązali się także do przygotowania
propozycji zapisów do tego dokumentu.
Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych poinformował, że podczas posiedzenia
Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy rozpatrywane było stanowisko dotyczące transportu. Zaproponował, aby
członkowie Prezydium i zaproszeni goście przygotowali zagadnienia z tego obszaru
wymagające interwencji. Propozycja została przyjęta.

