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Posiedzenie otworz ł o godz. II :00 przewodnicząc Komisji Spraw Spułecznych Lech

Spliter, Powitał wszystkich obecnych. stwierdził 'ŻJ! Komisja posiada quorum. W po iedzeniu

uczestniczyli także: Alicja Wapińska- Przev•••.rodnicząca Komisji Rewizyjnej. Łukasz Królasik -

Przewodniczą Komisji Gospodarczej S lwest r Chęcinski - Wic starosta Kolski, Zygmunt

Sołty iak - Skarbnik Powiatu, Cezary Chrnielecki - D rektor. P ZOZ w Kole, Elżbieta Marciniak-

Główna księgowa w SP ZOZ w Kole Waldemar Żubka - radca prawny, Liłla Urbanisk - Główny

specjalista Artur Szafrański - Kierownik referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, Amelia

Woźniak - aczelnik Wydziału Finansów. Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczą.c / Komisji prflw połe(."Zn ch Lech pliter przypomniał. że na ostatnim

posiedzeniu w dniu 28.01.br członkowie Komisji wyrazili aprobatę do propozycji którą Zarząd

Po- latu przed tav 'l dla SP ZOZ w Kole, tj. propozycja złożenia 2 wniosków, w jednym z

wniosków D. r ktor miał z rócić ię z prośbą o przyznanie dofinan o ania dla SP ZOZ w Koje w

kwocie 1 166 000,00 zł, które stanowi wkład własny szpitala do inwestycji "Rozbudowa,

przebudowa i modernizacja oraz wyposażeni SP ZOZ w Kol wraz z.rozwojem usług medycznych

ś, iadczonych na rzecz mieszkańców powiatu", Drugi wniosek miał zawierać dekla .acje do

uregulowania na rzecz Wykonawcy środków za realizację zadania .Rozbudowa pracowni

endoskopowych w P ZOZ w Kole" na i .otę 420000.00 zł oraz Dosta a przętu podlegającego

zabudowie na wypo. ażenie budowanego bloku opemc jnego w P ZOZ 'IN Kole" na: kwot

517 000 00 zł, czyli łącznie 9] 7 000 00 zł. Dyrektor Cezary hmielecki na spotkaniu zobowiązał

si złożyć w dniu 29 stycznia 20 19r. do g dz. l 0.00 pisma wyrażające zgodę na propozycję Zarządu

Powiatu, Dyrektor l ożył pisma w wyznaczonym dniu ale dopiero o godz. 14.30 i odpowiedź na

propozycję Zarządu Powiatu była negatywna (pisma stanowią załącznik nr 2 do protokołu).

W związku z powyższym przewodniczący Komisji Lech pliter poprosił Starostę o zajęcie

stanowiska w tym t ma ie .

._tarosta Robert Kropidło" ki po i dział te ytuacja szpitalu jest bardzo trudna. Z informacji
jaki posiada firma KOSBUD. która jest ,\'Vykonawcą inwestycji .Rozbudowa, przebudowa j



modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "y Kole

wraz z rozwoj em usług medy cznych świadczonych na rz cz m-e szkańców po,",'atu ' 'WY stą Pila do

szpitala z pismem v którym prosi o uregulowanie wszystkich należności z tytułu wykonanego

zadania. Firma skierowała jU7_ wcześni j 2 wezwania do zapłaty z zastrzeżeniem, że jeżeli szpital

nie dokona zapłaty wówczas skieruje pozew do S du, co spo oduje dodatkowe koszty po stronic

szpitala, Starosta przypomniał, że montaż finansowy h'i inwestycji był następujący:

- Powiat Kol ki zobowiązał ię do sfinansowania zadania w kwocie 6 683 259,03 zł. a wniosek

SP ZOZ w Kol Rada p, wiatu Kolskiego Uchwałą z sierpnia 2018r. dokonała zwi kszenia tych

środków o kwotę 245 38500 zł (środki miały być przeznaczone na wykonani obót dodatkowych

związanych z rozbudową zpitala i obejmcwały m.in, przeniesienia agr gatu wody lodowej

zamianę c ntrali v entylacyjnej), Powiat Kolski tym samym zwiększył wysokość udzi lonej dotacji

do kwoty 6 928 644.0"" zł i \\. iązał ię ze swojej strony przekazując do końca 20 18r. całą kwotę

dotacji;

- Szpital zobowiązał się do zapłaty wkładu własnego w wysokości 1 166600,00 zł.

a wniosek SP ZOZ w Kolt: w 20181' ..Rada Powiatu Kclsl iego na podstawie Uchwały przyznała w

20 lSr. jeszez d ie dotacje na zadania:

l) .Rozbudowa pracowni endo 1opowych w SP ZOZ \I Kole" na kwotę 420 000,00 zł;

2) .Dostawa sprzętu podlegającego zabudov ic na wyposażenie budov anego bloku operacyjnego w

p ZOZ w Kole •na kwotę 600 000,00 zł.

Starosta podkr ślił, że środki na rozbudowę endoskopij zostały uchwalone jako odrębn zadanie,

SP ZOZ w Kole we wniosku złożonym do Zarządu Po iatu o udziel nie dotacji na kwotę

420 00000 zł także wskazał. ze inwestycja stanowi odrębne zadanie. Jednak Dyrektor ezary

Chmielceki na podstawie aneksu do umowy zawartej w zakresie realizacji Inwestycji "Rozbudowa,

przebudowa i modernizacja oraz wyposażeni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mi szkańców

powiatu> zlecił firmie KG B D wykonanie pracowni endoskopowej . Ta ie działania zostały

podjęte bez zgody Zarza du Powiatu j było przyczyną wstrzymania wypłat dotacj L

Nie uregulowanie fi Ieżności wobec firmy KOSBUD może spowodować żądanie nalic enia odsetek

karny h na rzecz \Vy kona wt::y_

Radny Tom.3sz Barański zapytał czy jest możliwość ud ielenia pomocy finan owej dla szpitala,

któr POZ\ olą uregulować wszystkie zobowiązania i zakończyć inwestycje rozbudowy szpitala?



Starost:ł Robert Kropidłewski przypomniał, że Zarząd Powiatu wystąpił do szpitala z propozycją

rozwiązania sytuacji, al szpital nie prz jął t . ot-': rty. Członkowie Komisji Spraw Społecznych na

ostatnim posiedzeniu potwierdzili, że propozycja skierowana do szpitala jest dobrym rozwi zaniem,

Zarząd utracił zaufanie do Dyrektora. \ racając do spra szpitala w zakresie dotacji na zadanie

"Dostawa sprzętu podlegającego żabudowi na w po. ażenie budowanego bloku operacyjnego w

SP ZOZ W Kole', n· które 'łada Powiatu przyznała 600 000,00 zł Staro a pomniał, te termin

wykonania zadania był Vv')'znaczony na 20 grudnia 2018r. zpital do końca 2018 roku nie

przedstawił dokumentów potwierdzających zakończenie zadania, nie przedłożono również fa tur

ani protokołów odbioru.

Główna księgov n P ZOZ w Kole E1żbieła Marciniak powiedziała że szpital planowal że na

koniec inwestycji w zakresie rozbudowy szpitala zaciągni kr dyt na pokry ie kładu własnego

szpitala, Odnośnie omawianej dotacji, szpital nie był w stanie rozliczyć się do końca 2018r. gdyż

,,\ nikało to z opóźnień w dostawie sprzętu medycznego przez dostawców, Wystąpili pod koniec

ubiegłego 'oku do Zarządu Powiatu z prośbą o zakwalifikowanie środków finansowych

wysokości 600 000,00 zł jako środki niewygasające.

Skarbnik Zygmunt SoU}' tak odniósł się do wypowiedzi Pani Elżbiety Marciniak. Ustawa o

finansach publicznych przewiduje że organ stanowiący może podjąć uch, ałę dotyczącą wykazu

wydatków budżetu, które staną i wydatkami niewygasającymi. Taka sytuacja może mieć miejsce

w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności takich jak: zł warunki atmosferyczne lub

nieprzewidziana awaria. Skarbnik zaznaczył. że temat ten był poruszany na posiedzeniu Zarządu

Powiatu. Zgodnie z zawartym Porozumi niem pomiędzy SP ZOZ w Kole a Powiatem Kolskim

dotacja na zadanie "Dostawa sprzętu podlegając go zabudowie na wyposażenie budowanego bloku

operacyjnego w SP ZOZ Kole" powinna być zakończona do 20 grudnia 2018r. a rozliczona do

31 grudnia 2018r. Po otrzymaniu stoso me] w .pra\ te dokumentacji okazało się, że na realizację

w/w zadania szpital zawad 5 umów z czego jedna umowa wskazywała termin realiza ji do

20 grudnia 20] 8r., a pozostałe 4 zadania miały być wykonane w styczniu 2019r .• było to

nicprawidłowe post po anie ze stron P ZOZ w Koje, gdyż przyznana dotacja byłajednoroczna i

powinna być rozliczona w danym roku budżetowym, Za walifi wani przez Radę Powiatu dotacji

jako wydatki niewygasające byłoby możli e w sytuacji gdyby umowy z dostawcami podpisane

zostały z okresem wykonania zadania do 20 grudnia 2018]", Skarbnik przypomniał, że szpital

podpisał umowy z dostawcami z terminem wykonania wchodzącym w nowy rok budżetowy, czyli

2019, więc Rada Powiatu nie miała uprawni eń do podjęcia stosownej uchwały, Zgodnie z ustawą o

finansach publicznych jednym z rozwiązań mogło być zakwalifiko anie zadania jako \ ieloletnie ]



wywołanie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej. iestety na tym etapie realizacj i

budżetu takie rozstrzygnięcie nie jest już. możli to wy konania.

Starosta Robert Kropidlowski potwi rdził, że szpital wystąpił do Zarządu Powiatu z pismem, w

którym zwraca się z próśb o zakwalifikowanie środków finansowy h w ·wy okości 600000,'00 zł

jako środki niewygasające (wpływ do tarostwa Po iatowego 20.12.2018r.). Przypomniał: że

plerwotn_ termin zakończenia inwestycji rozbudowy szpital" miał nastąpić. 30 listopada 2018r .•

potem do 15 grudnia 2018r, a ostateczny termin zakończenia inwestycji to 28 luty 2019r. Tak więc

szpital posiadał wcz śni jr wiedzę. te in .sty -ja nie będzi zakońc xm w roku 201 R.

Radna. Ewa Oehędalska wspomniała Ż szpital otrzymując dotacje od Powiatu Kolskiego

jed rocze 'nie otrzymał prawo do zawierania umów z Wykonawcarni na realizację inwestycji oraz

zaciągnął zobox iązania z tego tytułu. Ob cnie Powiat wstrzymując wypłatę dotacji doprowadził do

sytuacji kiedy szpital nie jest w stanie uregulować należności wobec Wykonaw y.

Starosta Robert Kroptdlew 'ki odpowiedział, że Pov iat Kolski przekazał do końca 20] Sr, całą

~ otę dotacji na: rozbudowę szpi tala, która była sukcesywnie wypłacana na pod na ie

przedłożonych przez SP ZOZ w Kole faktur iprotokołów odbioru. Zarząd proponował rozwiązanie

probl mu finansowego, jednak Dyrektor nie wykazał dobrej woli współpracy. Należy jeszcze

zwrócić uwagę, że oprócz spraw szpitala są jeszcze inne jednostki, które równi ż oczekują od

PO\! 'atu pomocy finansowej, np. oświata stoi teraz przed trudnym zadaniem przyjęcia dwóch

roczników. Za każdym 7. uczniów jest dotacja, która pozwala na funkcjonowanie zkolom, jednak

dotacja wpłynie dopi ero w 2020r. wi c teraz trzeba będzi % wzi ć obowiązek run cjonov ania szkół.

Remonty dróg należy wykonać, dodatkowo budynek na ul. Sienkii wieża I będący własnością

Powiatu Jest złym stanie. Obiekt jest v.' eksploatowany i jedyne rozwi: zanie 10 rozbiórka

budynku. Obecnie zamieszkują. tam lokatorzy, których należy przenieść do nowego lokalu

rnleszkaniowego który Powiat będzie mu iał zakupić.

Radny Czesław Marek uważa, że zabrakło dobrej woli ze strony Zarządu Powiatu. Rozbudowa

szpitala jest bardzo ważną in estycją, Poprzedni Zarząd na każdym posiedzeniu poruszal temat

szpitala. Zdaniem radnego Rada. Powiatu miała możliwość podjęcia stosownej uchwały w sprawie

uznania środków na dostav sprzętu do zabudowy na wyposażenie bloku operacyjn go jako

wydatki niewygasające na sesji w dniu 27 grudnia 201Sr, Dyrektor Cezary Chmielceki podej mował

szereg działań w celu pozyskania środków na realizację inwestycji, Wnioskov ał w tym temacie do

Premiera Mat usza Morawieckiego. Wojewody Wielkopolskiego jednak otrzymał negatywne



odpnwiedzi. Komisja Spraw połecznych na ostatnim po. iedzeniu prz jęła propozycje Zarządu
Powiatu dla szpitala jako dobre rozwiązanie, Należy teraz. zastanowić się jakie działania podjąć, aby

zakończyć inwestycje rozbudowy szpitala.

Dyrektor Cezary Chmi.cleeki poinformował, że szpital planuje zaciągnąć kredyt na kwotę

2 500 000,00 zł który chciałby l'Iby Powiat KO.Iki poręczył. Potwierdził, te zgodni z li taleniami

poczynionymi na ostatnim posiedzeniu Korni 'ji . praw 'połecznych, zpital miał zło yć do Zarządu

Powiatu 2 wnioski, w jednym 7. wniosków mial' zwróci się o przyznanie dofinansowania dla

p ZOZ w Kole w \ ode] 166 000,00 zł, które stanowi wkład własny szpitala do inwestycji

"Rozbudowa, przebudowa imodernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu

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

mleszkańcóx powiatu". Koleiny wniosek miał zawierać deklaracje szpitala do ure ulewania na

rzecz Wykonawe środków za realizację zadania .Rozbudowa pracowni endoskopowych w

SP ZOZ w Kole" na kwotę 420 OOO~OO zł oraz "Dostawa sprzętu podleg jąćego zabudowie na

wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w P ZOZ w Kole" na kwotę 517 00000 zł.

D r k ja szpitala zredagowała iprzesłała pisma zgodnie z którymi przyjmie od Powiatu Kolskiego

pomoc finansową w kwa ie l 166600,00 zł, jednak nie wyraża zgody na zapłatę kwoty 916 000,00

zł'. Rez gnacja. z. wykorzystania dotacji przyznanej na mocy Porozumienia i powstanie przez to

zaległości ze strony 'zpitala z tytułu niezapłaconych faktur za w/w zadania, stanowiłoby rażące

naruszenie dyscypliny finansów publiczo ch przez d" rekcję P ZOZ w Kole.

Pani LiUa U I'bltniak zajmująca się spra runi zdro .ia poprosiła Dyrektora o potwierdzenie, czy

szpital zaciągając kredyt bankowy na kwotę 2 500 000,00 zł dokona. uregulox ania wkładu

własnego szpitala w zakresie realizowanej inwestycji rozbudowy szpitala oraz płaci wszystki .

zobowiązania wobec Wykonawców odnośnie wykot anych prac tj. pracowni endoskopowej oraz

dostawy sprzętu do bloku operacyjnego?

Dyrektor Cezar)" Chmielecki potwierdził powyższe, jednocześnie dodał. że planowane jest

również pokrycie zobowiązań za niekorzystne wyroki sadow dotyczące lat poprzednich, tj. sprawy

ZUS~u i spra\\o)' ądowe o odszkodowanie.

tar{J. ta Robert Krnpidłow ki l rzypomniał, że Zarząd Powiatu otrzymał zapcwmeme od

Dyrektora hmiele kiego, ż była zawiązana rezerwa w kwocie 1 OUO 000,00 zł tytułem wypłaty

od zkodowania za popełnione błędy lekar kle.



GłÓW.lla księgowa Elżbieta Marciniak potwierdziła, że r zerwa była zawiązana, Utworzenie

rezerwy związane jest ze skutkami toczącego 'ię po tępowania sądowego, jeż H przeciwko

szpitalowi wniesiono pozew i występuje duże prawdepodobi ństwo przegrania spTa...vy.Rezer a

tworzona jest w księgach. rachunkowych w pasywach bilansu. Podkreśla, że rezer a została

zawiązana na określoną kwotę bez uwzględni nia odsetek od przegranej sprawy 'ądowej- zpital

ostatnio przedłożył rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 3L 12.2018r.

taro ta. Robert Krop id lowskl oznajmił, Ze Zarząd PO\o\·atu na każdym posiedzeniu porusza

spraw szpitala i \ _raża dobra, wol , proponując korzystn dla szpitala rozwiązania któn szpital

nie przyjął. je było pOdSUiW prawnych do uznania kwot 600 000.00 zł jako wydatki

ni wygasające gdyż W konawca zgodnie z umową zawartą 'Ze szpitalem za ończy inwestycje w

2019r., czyli już w nowy roku budżetowym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych takie

zadanie powinno być pudzielone na.2 lata iujęte w W] loleini j progu Zł [inansow j Powiatu.

Rudny Ry zard Kasierek B_ ł jedn m ~ radnych v poprzedni J kad ncji, tórz nalegali na to, aby

dokonać rozbudowy szpitala. Jeżcli poczyniono pewne ustalenia pomiędzy szpitalem i Powiatem

Kols im i\-ladze szpitala zgodził. się na przedstawione warunki ..to nie można pot. m OZ11ajmiĆ.że

nie posiada si wystarczając. ch środków. Komisja Spraw Społecznych na ostatnim posiedzeniu

otrzymała od Dyre lora Cezarego Chmieleokiego zap wnieni ,że złoży pisma w rażąjąee zgodę na

propozycję Zarządu Powiatu dniu 29 stycznia 2019r. do godz. ]0.00. Pisma faktycznie zostały

złożone, ale dopiero o godz. 14.30 i~treści wynil a. I(: zostały zmi nion ,. usta] nia poczynion na

Komisji. Zwraca si o wypr cewanie kompron i 1..1 i zakończenia tego ternatu.

Pani Lilia Urbaniak uważa, że są dwa sposoby na rozwiązanie sytuacji, mianov ide albo szpital

zaciągnie kredyt na. kwotę 2 50.0 000.,00 zł (zostanie uregulov ana w ten sposób kwestia wkładu

własnego szpitala na zadanie .Rozbudcwa, przebudowa j modernizacja oraz wyposażenie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi ki Zdrowotnej w Kol wraz z rozwojem usług

medycznych Śwkidczonych na rzecz mieszkańcó powiatu 1 wykonani praco ni endoskopowej ]

dostawa sprzętu na blok operacyjny) a Powiat Kol ki poręczy te l kredyt, albo Powiat udzi li

pomocy finansowej dla P ZOZ w Kole w kwocie l 166 600,00 z la dokończenie zadania

.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług med cznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu" a szpital zobowiąże się do zapłaty na rzecz KOSBUD kwoty 9] 7 000.00 zł

(dotacje przyznane na sprzęt do zabudowy W bloku op racyjnym i wykonani praCQwm

endoskopii).



Radny arlu z Kozajda Inw stycja rozbudowy szpitala jest bardzo ważna dla mieszkańców

powiatu. Za wykonaną prac. Firma KOSBUD wystawiła faktury i należy uregulować te należności.

W szpitalu nal ey przeprowadzić jeszcze szereg remontów. Otwarcie bloku operacylu go j st

konieczne ponieważ p przedni nie spełniał wszy tkich wymagań sanitarnych. Należy wypracować

mądry sposób na wyjście z tej patowej sytuacji. Uważa że należy wyciągnąć konsekwencje wobec

o 'ób odpowiedzialnych za t n stan.

Przcwod.nieząc. Komisji Lech Sp,liter zadał pytanie czy na zadanie ,Rozbudowa praco ni

endoskop wych w SP ZOZ w Kole powinna być zastosowana procedura przetargowa?

Radca prawny Waldema,]- Żupka odpov iedział, ż specjaltzqie ą w zamówieniach publicznych,

Widzi brak zaufania v obec dy ekcji szpitala, Nie podziela opinii, że szpital naruszył przepisy

usta", Prawo zamówień publicznych. W zakresie wykonaula zadania rozbudowy pracowni

endo kopowej prace zostały zlecone do wykonania na pod ta vie podpisanego przez szpital i firmę

K:OSBUD anek u do umowy z _Ol?r. na .Rozbudowę przebudowę imodernizację SP ZOZ w Kole
wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mic: zkańców powiatu. Szpital
powierzył Wykona c r alizację prac polegających na robotach "'. kończeniowych pracowni

endoskopowej. \VS'Z stkie prace realizowane były w tym samym obie de co pr cc obj te umov ą

pierwotną, Zadanie zostało kor ane, ięc dotacja powinna być wypłacona na podstawie

przedłożonych faktur. Podtrzymule WOje tano . ko, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamówień publiczn ch nie b. lo konieczne t m zakresie prze[ rówadzenie odrębnego

po tepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pani Lilln Ul"bnniak zadała pytanie czy "'Ii sytuacji kiedy do awca me dostarczy sprzętu do

zabudowy w wskazań m terminie, czy szpital ma.prawo naliczyć kary umowne z tego tytułu?

Radca prawu WnIdemnr Zupka odpowiedział, ź zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia,

jako działania lub zaniechania zawinionego przez dłużnika. W umowie możliwe jest zastrzeżenie

kar umownych na wypadel opóźnienia czyli przekroczenia umov,rnego terminu wykonania dzieła

bez względu na przyczynę. Jeżeli zajdzie taka okoliczność, wówczas mOŻJIa Wf to. owoc notę

obciążającą Wykonawc, ewentualnie można dochodzić . \\ ch praw przed 'ądem. Dodał, że

Kancelaria nie zajmowała się dotacją w zakr sie .Do: ta a prz tu podlegajęćego zabudowie na

wyposażenie budowanego bloku operacyj lego w SP ZOZ w Kole",

Radny Łukasz Królasik zapytał co się dzieje 7. dotacją, która nie została wykorzystana?



Skarbnik Zygmunt Soltysiak oznajmił, że Powiat Kolski przekazuj c dotacje dla jednostek jest

zobowiązany do przestrzegania przepisóv prawa, Każda dotacja powinna być rozliczona w roku, w

którym została przyznana. Dotacja ni wykorzystana w hodzi do nadwyżki budżęto j. Zgodnie z

ObOVy1ąZUjąC. mi przepisami Powiat nie może Ilnansować zadań już wykonanych.

Starosta Robert Kropidlm\'ski jeszcze raz przypomina. że SP ZOZ w Kole w 2018r. wy tąpił z

wnioskiem o udzielenie dofinansowania na wykonanie zadania ••Rozbudowa pracowni badań

endoskopowych w SP ZOZ w Kole" wskazując, że roboty stanowią odrębne zadanie. Mimo to

dotacja została włączona w pierwotną dotacje czyli "Rozbudowa przebudowa imodernizacja oraz

wyposażenie P ZOZ w Koje Vm:1Z Z WZ\ ojem usług medycznych świadczot ych na. rzec]:

mieszkańców powiatu", Tak więc szpital przekazał do realizacji zadanie rozbudowy pracowni

endoskopewy h firmie KO BUD jako zadanie łą znc 00 b ło nicprawidłowym działani m.

weża podobnie jak adny ariu z Kozajda, że powinny zostać wyciągnięte konsekwencje wobec

osób cdpo iedzialnych za ten stan.

Radny Marek' wiątek pros' o odpowiedź czy możliwe jest rozwiążnie obecnej sytuacji poprzez

przyjęcie propozycji Zarządu Powiatu przez szpital w następujący sposób: Powiat udzieli pomocy

finansowej dla p zoz w Koje w kwocie 1 ]6660000 zł a szpital zobowiąże się do zapłaty kwoty

917 000,00 zł?

Główna księgowa Elżbieta Marciniak odpowi działa, że szpital przyjmie pomoc finansową od

Powiatu w kwocie l 1660 000.00 zł natomiast co do kwestii zapłaty na rzecz W konawcy kwoty

917 000,00 zł, zgoda na te warunki oznaczloby pociągnięcie do odpowiedzialności D rel tom

szpitala za naruszenie dyscypliny finasnów publicznych.

Radca prawny '\ aldemar tubka dopowiedział, że pracownia endoskop-owa została wykonana w

ramach jednej umow ~. al jako zadanie odrębne. Przedmiot urnowy zestal powiek zony o to jedno

zadanie. Obecnie szpital ma zobowiązania wobec Wykonawcy, który przystępując do realizacji

inwe tycji poniósł określone koszty, t]. dokonał zakupu materiałów, zatrudnij pracowników.

Zadani o tało wykonane przez Firmę więc dotacja powinna być wypłacona zgodn! z zawartym

Porozurui ni m.

Wieestal'o, tn Syh ester Chęcin. ki Czy szpital powini en ogłosić przetarg na kredyt. który planuj

zaciągnąć?



Główna księgGlva Elżbieta 1:arciniak odpowiedziała, że radca prawn' który je t zatrudniorr 'IN

szpitalu stwierdziła, że nie ma konieczności ogłoszenia prz -targu_

Przewodniczący Komisji Lech Spliter Planowany odbiór bloku operacyjnego został wyznaczony

na 28 lutego 20191'. z doświadczenia wi - że należy jeszcze wykonać szereg prac. ab można było

wykonywać zabiegi operacyjne.

Dyrel toJ' Cezary Chmielceki potwierdził, l; nie wszy. tl ie pomieszczenia będą oddane do użytku

w dni u 28 1uteg br. będzi e to nast powało sukc esywni e.

Skarbn~k Z gruunl oUy tak przy pomniał , że zgodę na poręczenie kredytu dla szpitala może

udzielić tyUw {_adaPowiani \v formie uchwały. Zgodnie z planem pracy Rad Powiatu najbliższa

sesja odbędzie się w dniu 28 lutego br. natomiast faktury od Wykonawcy prawdopodobnie wpłyną

po terminie zakończenia inw stycji czyli po 28 lutego 2019r, Podkreśla, że szpital musi zapłacić
odpov iedni w póle ~mik przychodów zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej do
zadania rozbudowy SP ZOZ w Koje.

Starosta Robert Krnpidlowski wspomniał. Ze rezerwa: tworzona jest na prz.e, idywenę skutki

postępowania sądowego, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo przegrania sprawy Ut orzona

przez szpital rezerwa nie pokrywa całości roszczenia Skarżącego. W pewnym czasie biegły

r wident dokonując badania sprawozdania finansowego sugerował. że niekorzystny wynik kontroli

ZUS, może wpłynąć negatywnie na sytuację finansowa jednostki, \,v związku Z tym zpital

powinien zav iązać rezerwę na powyż ,zy c I. Zgodnie z przedłożonym przez szpital rachunkiem

zysków i strat na dzień 31.12.2018r. wykazana j st. trata w wysokości l 036 197 60 zł, jeżeli do tej

sum dodamy środki szpitala na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1 166 600,00 zł raz spłatę

zobowiązań wobec ZUS-u w kwocie l 00000000 zł. wówczas zadłużenie szpitala wyniesie około

3000000,00 zł.

Glówna księgowa Elżbieta Marciniak nadmieniła że funkcję głównej księgowej w szpitalu objęła

"i 2015r. kiedy to zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły 1 7293] 462 zł,

wi ec sytuacja szpitala nie była dobra, N<1 koni c 20 l7r, vvypracowano zysk w kwocie 400 000.00 zł.

Obecnie z własnych środków szpital na bieżąco płaca kredyt który Powiat Kolski poręczył w

20l0r, w wysokości 7 SOO000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 3 750 OT] .00 zł. Dyrektor Cezary

Chmielecki po negocja jach z NFZ ustalił, że zostaną wypłacone środki za nadgodziny

wypra owane prz z zpital, Co miesiąc płacan jest l asing zakupiono z własnych środków



laparoskop, szpital posiada pakiet onkologiczny, otv arfo 4 poradnie pecjali t czne

W negocjowano z Z S em, Ze zobowiązania będą spłacane v' ormie ratalnej. iestety \:rzro: ły

kos' t)" osob we materialćw i energii.

Radny Marek 'wh!te.k pov t6rzył czy zpital wyraża zgodę na przyj de propozycji Zarządu

Powiatu \ obec szpitala tj. Powiat udzieli pomocy finansowej dla P ZOZ w Kol w kwo ie

I. 166600 00 zł a szpital zobowiąże się do zapłaty kwoty 917 000.000zł?

aezelnik \Vydzia,lu Fiaansćw _melia "'oźnIak zaproponowała, żehy szpital J piśmie do

Zarządu Powiatu zapis at,.:1': dokona zapłaty zob iwiązań ~ kwocie 9] 7 000,00 zł z własnych

środków, ponieważ szpital ni zrealizował otrzymanej dotacji.

D rektor Cezary hmleleeki odpowiedział, że musi skon ultować te . prawy z księgową. Nie ma

szpitala v Polsce, który nie miałby ciężkiej ytuacji finansowej. Podjął się zadania rozbudowy

szpitala i chce zakończyć te inwestycje. Ostatnio pozyskał "rodki w kwocie 160 00000 zł na salę

wybudzeniov ą, Potwierdza, ze złoży pi 'mo do taro t a Powi towego o treś ri, którą

zaproponowała naczelnik melia Woźniak.

Radna E·wli Oehędnl ka w podsumowaniu dzisiejsze] dyskusji PO\, iedziała, że mamy dernokrację

i każd może się wypowiedzieć v dan j k e tii, Szpital nałeżj traktować jako dobro wspólne.

Rada PO'.: iatu j st odpowiedzialna za to w jaki sposób b dzi funkcjonował. u j być współpraca

pomiędzy Powiatem a dyrekcją. szpitala. Apeluje CJ wi k.ze zrozumienie dla praw szpitala,

Stare ta Robert Krop.idłm\l ki na zakończeni POW] dział, że jak najszybciej oczekuj pisma od

Dyrektor" Cezarego Chmieleokiego z deklaracją. C' przyjmuj propozy j Zarządu" Przypomina

1: j żeli dvrektor będzie chciał. aby Powiat Kolski por czj ł Ja. dyt dla szpitala. to Rada Powiatu

musi w formie u hwały wyrazić zgodo. na takie rozwiązanie.

a tym zakończono po ledzenie o godz. J 3,00

Protokółowała
Malwina Morzycka
lY1 f;l1o6clu2-

P r.zcwodni.cąc
omi ji Spra,,' • pol sez

I 'v
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