BRZ.0012.4.32.2017

Protokół Nr 32/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 23 czerwca 2017 r.
Posiedzenie otworzyła o godz. 1030

zastępca przewodniczącej

Komisj i Ewa Ochędalska.

Powitała wszystkich obecnych i stwierdziła, że Komisja posiada quorum.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Cezary Chmielecki - dyrektor SPZOZ w Kole
Elżbieta Marciniak - główna księgowa SPZOZ w Kole
Lilia Urbaniak - główny specjalista
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
Anna Bednarkiewicz - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
l. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161120 16 Rady Powiatu
Kolskiego

z dnia 27 października

nauczycieli zatrudnionych

2016 r. w sprawie

Regulaminu

wynagradzania

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Powiat Kolski.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.
3. Analiza

projektu

uchwały

w sprawie

pokrycia

wyniku

finansowego

netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 20] 6 rok.

5. Wolne głosy i wnioski.
Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/16112016 Rady
Powiatu

Kolskiego

wynagradzania

z

dnia

nauczycieli

27

października

zatrudnionych

2016

w szkołach

r.

w

sprawie

Regulaminu

i placówkach

oświatowych

prowadzonych przez Powiat Kolski.
Projekt przedstawiła
Poinformowała,

p. Anna Bednarkiewicz

że wprowadzenie

Kolskiego w sprawie

Regulaminu

z Wydziału

Oświaty,

Kultury

zmiany do Uchwały Nr XXVI1l61/2016
wynagradzania

i placówkach oświatowych prowadzonych

nauczycieli

i Sportu.

Rady Powiatu

zatrudnionych w szkołach

przez Powiat Kolski dotyczy wykazu stanowisk

i funkcji, których zajmowanie lub pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego i podyktowana
jest

utworzeniem

z dniem

l września

2017

roku

Zespołu

Edukacyjno-Opiekuńczo-

Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13.

Komisja Spraw Społecznych

me wnosiła uwag do projektu uchwały

pozytywnie

go

zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik m 2 do protokołu.
Ad 2. Analiza projektu

uchwały w sprawie zatwierdzenia

finansowego Samodzielnego

rocznego

sprawozdania

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016

rok.
Projekt uchwały omówiła p. Lilia Urbaniak, która poinformowała,
o rachunkowości

roczne sprawozdanie

finansowe

że zgodnie z przepisami

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Przed zatwierdzeniem

finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta,

roczne sprawozdanie

którym była firma "Controlling"

Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp.J.
Natomiast ustawa o działalności leczniczej stanowi, że nadzór nad podmiotem leczniczym
niebędącym

przedsiębiorcą

sprawuje podmiot tworzący.

Podmiot ten dokonuje kontroli

i oceny, która obejmuje w szczególności gospodarkę finansową Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Ponadto p. Urbaniak poinformowała,

że w dniu sesji Rady Powiatu zostanie przedstawiona

propozycja wprowadzenia do porządku obrad Rady dodatkowego punktu - projektu uchwały
Rady Powiatu

Kolskiego

w sprawie

wprowadzenia

zmian do Statutu

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Zmiany w Statucie wynikają z planów
utworzenia

nowych

poradni

specjalistycznych

pulmonologicznej, endokrynologicznej,

Komisja

Spraw

Społecznych

przy

SPZOZ:

onkologicznej,

gastroenterologicznej.

rue wnosiła

uwag

do powyższych

projektów

uchwał

i pozytywnie je zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
Projekt

uchwały

z przytoczonymi

omówiła

p.

LilIa

Urbaniak,

która

poinformowała,

w uchwale przepisami ustawy o działalności

że

zgodnie

leczniczej ujemny wynik

finansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Zgodnie zaś z ustawą o rachunkowości
jednostek zobowiązanych
nastąpić

po

zastrzeżeń

netto

do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może

zatwierdzeniu

poprzedzonego

podział lub pokrycie wyniku finansowego

wyrażeniem

sprawozdania
przez biegłego

lub z zastrzeżeniami.

finansowego
rewidenta

przez

organ

zatwierdzający,

opinii o tym sprawozdaniu

bez

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto dokonany

bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa. Natomiast

przepisy

ustawy

o działalności leczniczej stanową, że nadzór nad podmiotem leczniczym sprawuje podmiot
tworzący. Podmiot ten dokonuje kontroli i oceny, która obejmuje w szczególności gospodarkę
finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Z uwagi na powyższe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole przedłożył
stosowną opinię biegłego rewidenta, którym była firma "Controlling" Kancelaria Biegłych
Rewidentów

Kaczmarek,

Adamczyk

Radzie Powiatu Kolskiego

Sp.J. bez zastrzeżeń

roczne sprawozdanie

oraz poddał do zatwierdzenia

finansowe

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016.
Wobec spełnienia powyższych wymogów oraz procedur formalno-prawnych

przez SPZOZ

w Kole podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Obecny na posiedzeniu
Przedstawił

Komisji

dyrektor

bieżącą sytuację finansową

SPZOZ w Kole p. Chmielecki

i organizacyjną

zabrał głos.

szpitala. Poinformował

także o

planach związanych z inwestycją rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kole.
Radny Ryszard Kasiorek
Zwrócił uwagę, że w kwestii rozbudowy i modernizacji szpitala rozmowy trwają od ubiegłego
roku a budowa nadal nie ruszyła, zapytał z czego wynika to opóźnienie?
Dyrektor Chmielecki
Poinformował,

że przeciągały

Się negocjacje

z firmą

SMIF, która

pierwotnie

miała

uczestniczyć w w/w inwestycji, ostatecznie SPZOZ zakończył współpracę z firmą i będzie
samodzielnie prowadził inwestycję. Ponadto zmieniła się koncepcja inwestycji, pierwotnie
zakładano wyłącznie modernizację oddziału chirurgii wraz z blokiem operacyjnym. Dyrektor
Chmielecki przekazał, że w przyszłym tygodniu dobiega końca termin składania ofert na
wyłonienie wykonawcy zadania. Budowa nowego skrzydła szpitala ruszy w tym roku.
Radny Jan StępiI'lski
Dopytywał o kwestię ujawnienia danych osobowych przez SPZOZ w Kole.

Dyrektor Chmielecki
Poinformował,

że nie doszło do wycieku danych wrażliwych.

Dane przechowywane

na

serwerze zostały obecnie odpowiednio zabezpieczone. Dyrektor przekazał, że zgłosił sprawę
do Prokuratury Rejonowej w Kole, sprawą zajmuje się także Komenda Powiatowa Policji
w Kole. Dwaj informatycy, zatrudnieni w kolskim szpitalu początkowo zostali zawieszeni do
wyjaśnienia sprawy, obecnie Dyrektor rozwiązał z nimi umowy. Kwestiami informatycznymi
zajmuje się obecnie zewnętrzna firma.

Komisja Spraw Społecznych

me wnosiła uwag do projektu uchwały

pozytywnie

go

zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
Naczelnik

Wydziału

z wykonania

budżetu

Finansów
Powiatu

p.

Amelia

Kolskiego

Woźniak

omówiła

i sprawozdanie

roczne

sprawozdanie
z wykonania

roczne
planu

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.
Wykonanie planu dochodów za 2016 rok przedstawia się następująco: plan ogółem wyniósł79 756 612,51 zł, natomiast wykonanie ogółem - 76446 860,62 zł (dochody bieżące plan 70
799 467,51 zł, wykonanie 71 491 050,13 zł).
O wyższym wykonaniu planu dochodów bieżących zadecydowały:
- wyższe niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, opiat za wydanie
prawa jazdy i z opłat za koncesje i licencje,
- wyższe wpływy z opłat za parkowanie,
- wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Wykonanie planu wydatków za 2016 rok przedstawia się następująco: plan ogółem wyniósł83 656389,79 zł, natomiast wykonanie ogółem -73 670 812,75 zł.
Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z:
- niższych wydatków

na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej

(składki na

ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych),
- niewykorzystania rezerwy celowej i ogólnej,
- mniejszego wykonania planu wydatków w jednostkach budżetowych powiatu.
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok: plan ogółem - 16 257 586,00 zł,
wykonanie ogółem - 8 900 804,80 zł.
Wykonanie

planu przychodów

i rozchodów

budżetu powiatu

kolskiego

za 2016 rok:

przychody zaplanowano na kwotę - 4915 841,20 zł, przychody wykonano na kwotę - 4916

343,54 zł; rozchody zaplanowano na kwotę - l 016063,92 zł, natomiast wykonano na kwotę
- l 016063,92 zł.
W wyniku realizacji budżetu za 2016 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości
2776047,87

zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 899777,28 zł.

Zobowiązania i należności:
•

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań
i gwarancji
zobowiązania

na dzień

31 grudnia

wg tytułów dłużnych oraz poręczeń

2016 roku w powiecie

na kwotę 4 096 990,25 zł oraz zobowiązania

poręcze!'].w wysokości 6490781,27

kolskim

wystąpiły

z tytułu udzielonych

zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:
- zaciągnięcia długoterminowych
- wartości nominalnej poręczeń
•

Według

sprawozdania

finansowych na dzień

kredytów - 4 096 990,25 zł
2 kredytów dla SPZOZ w Kole - 6 490 781,27 zł
Rb-N

o stanie

należności

oraz

wybranych

aktywach

31 grudnia 2016 roku wystąpiły należności w kwocie 8 291

559,38 zł z tego:
- pożyczki długoterminowe - 10 889,00 zł
- depozyty na żądanie -7 405 216,33 zł
- należności wymagalne - 722 876,00 zł
- pozostałe należności - 152 578,05 zł

Następnie Naczelnik Wydziału Finansów poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu Uchwałą nr SO-0954/1 0/5/Ko/20 17 z 5 kwietnia 2017 r. wyraziła pozytywną
opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2016 r.
Przystąpiono do dyskusji:
Radny Ryszard Kasiorek
Pozytywnie odniósł się do przedstawionego wykonania budżetu.
Radny Jan Stępi6.ski
Zgłosił zastrzeżenia

co do formy, zakresu

ilości wykonywania

inwestycji drogowych,

w szczególności remontów cząstkowych.
Naczelnik Woźniak
Poinformowała, że Powiat w pierwszej kolejności realizuje te zadania drogowe, które dostają
zewnętrzne dofinansowania z uwagi na ograniczone środki finansowe budżetu powiatu, które

byłyby niewystarczające na samodzielną realizację dużych zadań drogowych.

Radny Czesław Marek
Poinformował, że w bieżącym roku przekazano więcej środków finansowych niż w latach
ubiegłych na sfinansowanie zadań drogowych realizowanych wspólnie z gminami.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu kolskiego za 2016 r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Kolskiego (załącznik nr 5 do protokołu).
Ad 5. Wolne glosy i wnioski.
Radny Ryszard Kasiorek
Dopytywał o szczegóły wniosku IOWISZ złożonego przez SPZOZ w Kole oraz termin
wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników.
Radny Czesław Marek
Poinformował,

że IOWISZ to Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych

Zdrowia wykorzystywany
o celowości

inwestycji.

"Rozbudowa,

przebudowa

przez Wojewodów
SPZOZ

złożył

i modernizacja

do oceny wniosków

wniosek

o wydanie

oraz wyposażenie

w Sektorze

i wydawania

opinii

opinii

dla zadania

Samodzielnego

pn.:

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na
rzecz mieszkańców

powiatu". Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę.

Naczelnik Woźniak
Poinformowała, że środki finansowe na podwyżki płac zostały wprowadzone do propozycji
zmian w budżecie powiatu, środki zostaną wypłacone od lipca.

Na tym zakończono

posiedzenie o godz. 12: 15
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