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Protokół Nr 8/2019

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 25 czerwca 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:00 przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech

Spliter. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli także:

- Dorota Szkudlarek- Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Lilla Urbaniak - samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

- Iwona Wiśniewska - p.o. Dyrektor SP ZOZ w Kole

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Lech Spliter poinformował, że na najbliższej sesji zostanie wprowadzony

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia

Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło w Centrum

Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło i

projekt ten będzie omówiony na dzisiejszym posiedzeniu. Członkowie Komisji przyjęli do

wiadomości powyższe.

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco:

l. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i

Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600

Koło w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole

ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2018 rok.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

5. Wolne głosy i wnioski.



Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul.

Kolejowa 11, 62-600 Koło w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół

Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt

uchwały. Zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe,

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 września 2019r. dotychczasowy

ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego.

Komisja nie wnosiła uwag do w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania pozytywnie go

zaopiniowała. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej

kierownik SP ZOZ sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-

finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wspomniany Raport

przygotowany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w

szczególności: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018, prognozę sytuacji

ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz

informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuacje ekonomiczno - finansową SP ZOZ

w Kole. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna. Prognoza na kolejne trzy lata jest

również niekorzystna i nie przewiduje poprawy wskaźników.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Czesław Marek rozdał pozostałym członkom Komisji treść artykułu z Rzeczpospolitej, na

temat rankingu szpitali w Polsce, które mają podpisane kontrakty z NFZ na kwoty 30-69 mln zł za

rok 2018. Z treści artykułu wynika, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

jest na 9 miejscu z sumą punktów 46 (na tę punktację składają się: efektywność aktywów,

rentowność sprzedaży i dynamika kontraktu z NFZ). Radny dodał, że sytuacja szpitali w Polsce

ogólnie jest bardzo zła, sposób finansowania służby zdrowia powinien zostać zmieniony, obecnie

jest on niedoszacowany.

Główna księgowa SP ZOZ w Kole Pani Elżbieta Marciniak odpowiedziała, że w 2018r. dr

Cezary Chmielecki wynegocjował od NFZ wyższy ryczałt i utworzył trzy dodatkowe poradnie:

onkologiczną, pulmonologiczną i diabetologiczną, które objęte są dodatkową umową poza



ryczałtem. Pomimo tych starań rok 2018 pod względem finansowym nie był dobry dla szpitala.

Szpital w Kole musiał zaciągnąć kredyt na spłatę wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Postępowanie sądowe toczone było od 2013r. Jest to odszkodowanie dla pacjenta i obejmuje ono:

zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę dożywotnią oraz pokrycie kosztów sądowych. Dodatkowo

szpital musi zapłacić zobowiązania wynikające z wyroków sądowych dot. ustalenia podstawy

wymiaru składek na ubezpieczenia za lata 2012-2014. Koszty sądowe każdego wyroku to około

5 400,00 zł. Dr Chmielecki zlecił prowadzenie w/w spraw sądowych kancelarii prawniczej, dzięki

temu obniżono koszty procesowe nawet do 180,00 zł. Ostatnio do szpitala wpłynął kolejny pozew

dot. popełnionych błędów lekarskich na kwotę 800 000,00 zł. Strata za rok 2018 wynosi 1 020

553,28 zł. Pani Marciniak na koniec podkreśliła, że nie utworzyła rezerwy ponieważ, Zarząd

Powiatu polecił Jej, aby strata nie przekroczyła kosztów amortyzacji.

Starosta Robert Kropidłowski zaprzeczył, aby Zarząd Powiatu nakazał prowadzić sprawy

finansowe w ten sposób, żeby strata nie przekroczyła kosztów amortyzacji. W protokołach z

posiedzeń Zarządu nie ma takiego zapisu. Członkowie Zarządu zadawali jedynie pytania czy strata

pokryje koszty amortyzacji, wręcz polecano utworzenie rezerwy na nieprzewidziane zdarzenia.

Główna księgowa SP ZOZ w Kole Pani Elżbieta Marciniak zaproponowała, że jeżeli otrzyma

zgodę to utworzenie rezerwy, to utworzy ją w dniu dzisiejszym.

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że decyzje w tym temacie będzie podejmowała p.o.

dyrektor szpitala.

Radny Lech Spliter zwrócił się do Pani Elżbiety Marciniak z zapytaniem w jakich wysokościach

szpital musi wypłacić odszkodowania za popełnione błędy lekarskie?

Główna księgowa SP ZOZ w Kole Pani Elżbieta Marciniak jak wspomniała wcześniej szpital

musiał zaciągnąć kredyt na spłatę wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Postępowanie sądowe

toczone było od 2013r. Jest to odszkodowanie dla pacjenta i obejmuje ono:

- zadośćuczynienie - 432 716,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 28.11.2012r.

- odszkodowanie -121 406,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 28.11.20 12r.

- dożywotnia renta w wysokości 1 657,00 zł miesięcznie płatna renta od 01.08.2012r. plus odsetki

- łączne koszty sądowe- 78 697,07 zł.

P.o. dyrektor Iwona Wiśniewska dopowiedziała, że ostatnio została zawarta ugoda z osobą, która

żądała odszkodowania za popełniony błąd lekarski na kwotę 30 000,00 zł (pacjent Oddziału



Chirurgii), kolejna sprawa dotyczy 2016r. gdzie powód wnosi o wypłatę zadośćuczynienia

odszkodowania na łączną kwotę 850 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Lech Spliter wspomniał, że był Ordynatorem Oddziału Chirurgii i nie

miał wiedzy, że toczone jest jakiekolwiek postępowanie odszkodowawcze wobec pacjenta z

Oddziału Chirurgii.

P.o. dyrektor Iwona Wiśniewska

Poprzednia Pani Dyrektor szpitala podjęła działania, aby wysokość ubezpieczenia, które pokrywa

roszczenia odszkodowawcze była wyższa.

Pani Lilia Urbaniak uzupełniła wypowiedź Pani Wiśniewskiej, że poprzedni Zarząd Powiatu

również proponował zwiększenie kwoty ubezpieczenia.

Radny Marek Świątek prosi o odpowiedź czy firma brokerska, która obsługuje szpital bierze

czynny udział w procesach sądowych w celu negocjacji niższych kwot odszkodowań czy może bez

uwag wypłaca kwoty zasądzone?

P.o. dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że poprzedni broker, uczestniczył w sprawach

sądowych, nie jest w stanie stwierdzić czy obecny broker, czyli firma Mentor również będzie brała

czynny udział w postępowaniach, ponieważ umowa z tą firma została niedawno podpisana.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter zamknął dyskusje w tym punkcie.

Komisja nie wnosiła uwag do w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania pozytywnie go

zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2018 rok.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu

przez biegłego rewidenta Firmę Controlling kancelarię Biegłych Rewidentów Kaczmarek,

Adamczyk SpJ. ze Słupcy. Pani Urbaniak dodała, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie

Zarządu Powiatu, na którym biegli rewidenci omówili w/w raportu. Na tym posiedzeniu Zarząd

uznał, że w przedłożonym dokumencie powinien być zapis dot. konieczności utworzenia przez SP

ZOZ w Kole rezerw. Firma audytorska uzupełniła ten zapis w następującej postaci: "Ponadto

zwracamy uwagę na zobowiązania pokontrolne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz

procesy sądowe o zadośćuczynienie z tytułu domniemanych błędów lekarskich wymagające- naszym

zdaniem utworzenie dodatkowych rezerw zabezpieczających. SP ZOZ nie ustalił

prawdopodobieństwa i poziomu ewentualnych rezerw, a Dyrektor SP ZOZ złożył oświadczenie o



braku potrzeby tworzenia innych rezerw i dokonywania odpisów aktualizujących. Niekorzystne,

ostateczne rozstrzygnięcia wyżej wymienionych spraw mogą mieć negatywny wpływ na wynik

finansowy i sytuację majątkową w następnych okresach".

Przystąpiono do dyskusji

Starosta Robert Kropidłowski

Odniósł się do rankingu, który przedstawił radny Czesław Marek. Cieszy wysokie miejsce szpitala

w Kole w tym rankingu, ale niestety nie przekłada się to na kondycję finansową szpitala.

Zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów są wysokie, strata za I kwartał 2019r. wynosi 2 166

000,00 zł, a za rok 2018 strata netto wynosi l 020553,28 zł. Zarząd Powiatu prowadził rozmowy z

poprzednią dyrekcją szpitala w kwestii utworzenia rezerwy, które byłyby zabezpieczeniem w

przypadku przegranych przez szpital spraw sądowych - sprawy z ZUS-em. Starosta dodał, że biegli

rewidenci uznali, że w 20 18r. nastąpił gwałtowny wzrost zobowiązań z 22 223 245,03 zł (rok 2017)

aż do kwoty 30 742 145,48 zł. Wzrosły wynagrodzenia dla pracowników. Firma Audytorska

Controlling bada sprawozdania innych szpitali i nie spotkali się z taką sytuacją.

Główna księgowa SP ZOZ w Kole Pani Elżbieta Marciniak odpowiedziała, że w wymienionej

przez Starostę kwocie mieści się dotacja na rozbudowę szpitala, która wynosiła 7 000 000,00 zł.

Wzrost wynagrodzenia dla lekarzy podyktowane było tym, że jest deficyt lekarzy i często zdarzają

się sytuacje, gdzie inne szpitale oferują pracę za większe wynagrodzenie, aby zatrzymać lekarzy w

Kole należało zwiększyć im wynagrodzenia. Pani Marciniak nadmieniła, że w 2018r. szpital

otrzymał od poprzedniej Rady Powiatu dotacje na wykonanie pracowni endoskopowej na kwotę

420 000,00 zł i dostawę sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku

operacyjnego w kwocie 600 000,00 zł. Obie dotacje nie zostały wypłacone, co było przyczyną

powstania zobowiązań wymagalne po stronie szpitala.

P.o. dyrektor Iwona Wiśniewska

Potwierdziła, że w 20 18r. nastąpił wzrost wynagrodzeń dla pracowników na kontraktach o 13,16%.

Od 01.09.2018r. wzrosło wynagrodzenie dla pielęgniarek tzw. .zembalowe". W 20091'. pracownicy

szpitala wyrazili zgodę na obniżenie swoich wynagrodzeń, aby poprawić sytuację szpitala, która

wówczas była bardzo zła, obecnie nikt nie wyrazi takiej zgody. Poza tym niektórzy pracownicy

mają wypłacane wysokie dodatki funkcyjne.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter przyponmiał, że poprzednia dyrekcja

dokonała obniżki wynagrodzeń z obietnicą, że w przypadku polepszenia sytuacji finansowej

szpitala pracownicy będą mieli zwrócone środki, które zabrano im z uposażenia, jednak do tej pory

nie wyrównano tych kwot.

Radny Marek Świątek zapytał jak wygląda kwestia wynagrodzeń w innych szpitalach?



P.o. dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że te wynagrodzenia są na podobnym poziomie.

Dotychczasowe dodatki dla pielęgniarek zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego i od

01.09. ubiegłego roku wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek wzrosło o l 100,00 zł, środki te są

przekazywane przez NFZ.

Starosta Robert Kropidłowski nadmienił, że biegli rewidenci wyjaśnili, że wskaźnik płynności w

szpitalach określa zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań.

Prawidłowy wskaźnik mieści się w granicy 1,2-2 a szpital w Kole posiada wskaźnik na poziomie

0,46. Sytuacja szpitala jest zła, utrata płynności finansowej może spowodować zakończenie

działalności szpitala. Rada Powiatu będzie musiała podjąć decyzje czy pokryć stratę szpitala.

Pani Lilia Urbaniak potwierdziła, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej SP

ZOZ pokrywa we własnym zakresie stratę netto, jeżeli tego nie zrobi, to Podmiot tworzący jest

obowiązany pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu albo podjąć uchwałę o likwidacji SP

ZOZ. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik SP ZOZ, w terminie 3

miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, powinien sporządzić

program naprawczy na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawić go podmiotowi tworzącemu w

celu zatwierdzenia.

Radny Czesław Marek Biegli rewidenci co roku badają sprawozdanie finansowe. W 2018r.

Powiat Kolski przekazał dotacje dla szpitala w kwocie 7 000 000,00 zł, środki te były przeznaczone

na rozbudowę szpitala. Powiat jako organ założycielski nie pokrywał straty szpitala, tylko

przekazywał środki na inwestycje. Dr Chmielecki podniósł wynagrodzenia dla lekarzy, aby nie

przenieśli się do innego szpitala. Pamięta sytuację, kiedy pracownicy szpitala ostrzegali o

zorganizowaniu strajku ze względu na niskie wynagrodzenia, jednak po negocjacjach z dyrektorem

zrezygnowano z tego pomysłu. Trzeba podjąć działania, aby pomóc szpitalowi w tej trudnej

sytuacji. Na koniec dodał, że należy uporządkować teren przed szpitalem.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski Ma wątpliwości czy Zarząd poprzedniej kadencji

wizytował szpital. Stan Oddziału Chirurgii i Wewnętrznego jest zły, blok operacyjny nadal jest nie

skończony. Wykonawca jest skonfliktowany z podwykonawcami, potrzeba dużych środków, aby

szpital mógł dobrze funkcjonować. Obecna Rada Powiatu nadal przekazuje środki dla szpitala,

wszystkie faktury związane z budową bloku operacyjnego, które były prawidłowo opisane były

uregulowane. W planach jest modernizacja Oddziału Chirurgii, kosztorys tego zadania opracowany

jest na kwotę 800 000,00 zł, w związku z tym złożone zostały wnioski o dofinansowanie w/w

modernizacji. Podjęte są starania o pozyskanie środków zewnętrznych dla szpitala. Radni są na

bieżąco informowani o sytuacji szpitala, jedna i druga strona musi współpracować ze sobą.

Informacje, które otrzymujemy od szpitala muszą być rzetelne.



Radny Tomasz Barański Uważa, że sprzeczanie się w kwestii szpitala niewiele rozwiąże. Należy

zastanowić się jakie działania podjąć, aby uratować szpital.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter zamknął dyskusje.

Komisja nie wnosiła uwag do w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania pozytywnie go

zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła Pani Lilia Urbaniak. Zgodnie z przepisami art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 roku o działalności leczniczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pokrywa we

własnym zakresie stratę netto, jeżeli tego nie zrobi, to Podmiot tworzący jest obowiązany pokryć

stratę netto za rok obrotowy tego zakładu albo podjąć uchwałę o likwidacji SP ZOZ. Jeżeli w

sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik SP ZOZ, w terminie 3 miesięcy od

upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, powinien sporządzić program

naprawczy na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawić go podmiotowi tworzącemu w celu

zatwierdzenia. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości 11 272 148,44 zł, nastąpi z zysków

z lat następnych.

Komisja nie wnosiła uwag do w/w projektu uchwały i w wyniku głosowania pozytywnie go

zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.

Radny Czesław Marek zadał pytanie na jakim etapie jest procedura konkursowa na dyrektora SP

ZOZ w Kole?

Pani LilIa Urbaniak odpowiedziała, że powołana została Komisja Konkursowa. Komisja na

pierwszym posiedzeniu opracowała i przyjęła regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o

konkursie. W dalszej kolejności temat ten będzie poddany pod obrady Zarządu Powiatu Kolskiego.

Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu ogłoszenie o konkursie zostanie

zamieszczone na stronie BlP Starostwa Powiatowego w Kole oraz stronie BlP SP ZOZ w Kole.

Konkurs na dyrektora szpitala powinien być rozstrzygnięty do końca września 20 19r.

Główna księgowa SP ZOZ w Kole Pani Elżbieta Marciniak powiedziała, że jej stosunek pracy

wygasa 30.06.br. W związku z tym chciałaby uzyskać informacje, kto w szpitalu będzie zajmował

się sprawami finansowymi, ponieważ chciałby przekazać całą dokumentację.



p.o. dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że sprawy finansowe będą prowadziły 2

pracownice SP ZOZ w Kole.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter dopytał na jakim etapie jest

wykonanie bloku operacyjnego?

p.o. dyrektor Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że będzie rozpoczęta procedura przetargowa w

zakresie wyłonienia wykonawcy zastępczego. Instalację klimatyzacji i elektryki wykona

podwykonawca, z którym dyrekcja szpitala zawarła porozumienie, wykona on w/w pracę w ramach

ustalonej wcześniej kwoty. Uruchomienie bloku operacyjnego planowane jest na 2019r.

Radny Mariusz Kozajda Jakie są plany odnośnie starego bloku operacyjnego?

p.o. dyrektor Iwona Wiśniewska planuje utworzenie w miejscu starego bloku operacyjnego szatni

dla pracowników.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.30

Protokółowała
Malwina Morzycka
~o.t~"Q "'o~dMv


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Titles
	~o.t~"Q "'o~dMv 

	Images
	Image 1



