BRZ.0012.1.2.2014
Protokół Nr 2/2014
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Rewizyjnej
odbytego dnia 15.12.2014r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Galemba otworzył posiedzenie o godz.
1400, stwierdził,

iż jest wymagane

quorum we wszystkich

Komisjach.

W posiedzeniu

uczestniczyli także:
- Zygmunt Sołtysiak - skarbnik powiatu
- Lilla Urbaniak- samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
- Barbara

Graczyk-

Malińska-

dyrektor

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Kole
- Dorota Kropidłowska- główna księgowa w SP ZOZ w Kole
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kolskiego
2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2015r.
3. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 20152024
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kolskiego
Projekt uchwały przedstawiła

Pani Lilla Urbaniak. Proponuje się dla Starosty Kolskiego

wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki:
1. wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6.000 zł
2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł
3. dodatek specjalny w wysokości 37,84% łącznie wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku

funkcyjnego w kwocie 3.065,04 zł
Poza tym Staroście przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie

dodatek za wieloletnią

pracę, nagrody jubileuszowe

roczne na warunkach i w wysokości określonej w powszechnie

obowiązuj ących przepisach.
Radny Mieczysław Pusty
Czy wynagrodzenie Starosty będzie na dotychczasowym poziomie?

i

Pani Lilla Urbaniak
Będzie nawet troszkę niższe, ponieważ kwota bazowa zgodnie z przepisami prawa w 2014r.
wynosiła 1766,46 zł, więc wynagrodzenie zostanie zmniejszone o kwotę 174,96 zł.
Członkowie

Komisji

nie wnosili

uwag

do przedstawionego

projektu

i jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowały. Załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2015r.
Na początek głos zabrała dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole Barbara Graczyk- Malińska, która poinformowała

radnych, że szpital zwrócił się do

Zarządu Powiatu z wnioskiem o udzielenie pożyczki na spłatę zobowiązań zasądzonych przez
Sąd Okręgowy w Koninie. Są to odszkodowania

za błędy lekarskie popełnione w czasie

porodu na Oddziale Położniczo- Ginekologicznym. Wyroki dotyczą spraw z lat 2004 i 2006.
Kwota kredytu w wysokości 482 000 zł spłacana byłaby przez 30 miesięcy. Suma ta obejmuje
wartość roszczeń oraz odsetki ustawowe, przyjmując dzień zapłaty wyroku do 31.12.2014r.
Firma ubezpieczeniowa częściowo pokryje koszty, ale tylko do kwoty 500 000 zł.
Rafał Ławniczak
Ile jeszcze spraw jest rozpatrywanych przez sąd?
Barbara Graczyk- Malińska
W toku są jeszcze 4 sprawy sądowe.
Radny Leszek Galemba
Czy można zwiększyć polisę ubezpieczeniową?
Barbara Graczyk - Malińska
Ubezpieczycielem

szpitala jest PZU. Jedno zdarzenie obecnie jest ubezpieczone

na kwotę

500000 zł do 2 mln na wszystkie zdarzenia. Obecnie staramy się pilnować wykonywania
jakości świadczeń medycznych,

ale żeby one były wykonywane

z należytą starannością

potrzebny jest odpowiednio serwisowany sprzęt medyczny, na który nie stać szpitala. Sprawy,
które sąd rozstrzygnął dotyczą lat 2004 i 2006, wtedy lekarze zatrudnieni byli na umowy o
pracę, więc to szpital poniesie koszty tych wyroków. Obecnie lekarze zatrudnieni są na
kontraktach i mają zawarte indywidualne ubezpieczenia i od nich możemy żądać wypłaty
odszkodowań. Niekorzystne

są również przepisy prawa, gdyż ustawodawstwo

stanowi, że

sprawy medyczne ulęgają przedawnieniu po 10 latach, jednak są takie przypadki kiedy sąd
zawiesza

przedawnienie

i przywraca

termin.

Polskich z 8.12.2014r. w sprawie finansowania
protokołu.
Radny Rafał Ławniczak

Odczytała

stanowisko

szpitali powiatowych.

Związku Powiatów
Załącznik nr 3 do

Proponuje,

aby w przyszłym

roku zwołać sesję, której jedynym

tematem będą sprawy

szpitala.
Pozostali radni poparli propozycje radnego.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Zarząd Powiatu zaproponuje radnym w autopoprawkach do budżetu powiatu kolskiego zapis
dotyczący

odszkodowań

za doznane

krzywdy

podczas

leczenia w SP ZOZ w Kole.

Poręczenie w wysokości 867600 zł (350 00 zł- 2015r., 290000 zł- 2016r., 227600 - 2017r.)
na zaciągnięcie długoterminowego

kredytu bankowego komercyjnego w wysokości 482 000

zł na okres nie dłuższy niż 3 lata. Jeżeli Rada Powiatu wyrazi zgodę na ww. propozycję, to
szpital

przeprowadzi

przetarg

w formie

zapytania

ofertowego.

Udzielenie

kolejnego

poręczenia dla szpitala, spowoduje zagrożenie dla naszej prognozy finansowej powiatu, gdyż
ograniczą

nam

możliwości

zaciągania

innych

kredytów.

W

budżecie

na

2015r.

zabezpieczyliśmy kwotę 982 311,10 zł na spłatę kredytu zaciągniętego dla szpitala w 201 Or.
Radny Ryszard Pusty
Czy Zarząd Powiatu rozważał inne formy zabezpieczenia pożyczki?
Wicestarosta Marek Banaszewski
Zarząd Powiatu brał pod uwagę trzy warianty: kredyt z poręczeniem, udzielenie pożyczki dla
SP ZOZ w Kole oraz pozyskanie środków z innych instytucji.
Radny Ryszard Pusty
Poręczenie

kolejnego

kredytu

dla szpitala

ogramczy

nasze możliwości

do zaciągania

kredytów, a może szpital powinien zaciągną kredyt pod hipotekę?
Wicestarosta Marek Banaszewski
Banki nie chcą zgodzić się na takie rozwiązanie.
Radny Grzegorz Fiałkowski
Inne formy zaciągnięcia pożyczki przez szpital byłyby droższe, więc najlepiej jak powiat
poręczy kredyt.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
SP ZOZ w Kole może negocjować z bankiem stopy procentowe. Uważa, że szpital powinien
negocjować wysokość stóp procentowych kredytu, który został zaciągnięty w 2010r. Takie
rozeznanie wykonuje się bezpłatnie, a może spowodowałoby to obniżenie kosztów kredytu.
Radny Leszek Galemba
Zadaje pytanie czy to prawda, że lotnisko przy szpitalu jest nieczynne i helikoptery nie mogą
tam lądować?
Wicestarosta Marek Banaszewski

Nie ma już SOR-u w szpitalu, więc pacjenci są kierowani do szpitala w Koninie, gdzie jest
również OlOM.
Analiza projektu budżetu powiatu na 2015 rok.
Skarbnik przystąpił do omawiania projektu budżetu powiatu na 2015r.
Plan dochodów ustala się na kwotę 73679594

zł z tego:

a) dochody bieżące 69 679 594 zł
b) dochody majątkowe 4 000 000 zł
Plan wydatków ustala się w wysokości 72 463 530 ,08 zł.
Zarząd Powiatu proponuje kwotę 6 000 000,00 zł, do której samodzielnie może zaciągać
zobowiązania na 2015r.
Projekt zawiera załączniki, w których ustalone zostały dochody, wydatki, plan wydatków
majątkowych, wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu, plan przychodów i rozchodów,
plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego ustawami na 2015 rok, dochody z tytułu
opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska
określone ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 rok.
Skarbnik

Zygmunt

6010000

zł z czego:

Sołtysiak

poinformował,

że plan wydatków

- budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce- 4000000

majątkowych

wynosi

zł

- wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego
w Kole - 280 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego,

oprogramowania

i licencji w Starostwie Powiatowym w

Kole - 30 000 zł.
- termomodernizacja

budynku A Starostwa Powiatowego w Kole - 24 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, czyli kwota 1 216063,92 zł zostanie przeznaczona
na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.
Radny Grzegorz Fiałkowski
Prosi o wyjaśnienie kwoty dot. rozdz. 75075 § 4300 zakup usług pozostałych 167 100 zł.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu m.in. organizacja Święta Mleka w
powiecie kolskim wraz z OSM w Kole- 40000 zł, dożynki gminno- powiatowe- 30000 zł,
Koło Bluesa - 5 000 zł, zawody strzeleckie- 3 500, współorganizacja
Kryterium Kolarskiego o srebrną szprychę- 10 000 zł.
Radny Leszek Galemba

Międzynarodowych

Dlaczego powiat współorganizuje Święto Mleka?
Radny Józef Rybicki
Kiedyś organizowane było Dni Miasta i Powiatu, ale Miasto Koło było bardziej promowane
niż powiat a byliśmy współorganizatorami.

Teraz podjęliśmy decyzje, że włączymy się w

organizacje Święta Mleka.
Radny Rafał Ławniczak
Proponuje, aby na tym Święcie Mleka wypromować nasze szkoły pozagimnazjalne, wówczas
może więcej uczniów zdecydowałoby się na przyjście do naszych placówek.
Radny Grzegorz Fiałkowski
Uważa, że nasze placówki oświatowe powinny się promować także poza granicami powiatu,
np. w Turku.
Radni dopytywali także o wspieranie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Radny Mieczysław Pusty
Ile wynosi dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kole?
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Dotacja wynosi 93200 zł. Została zwiększona o 5000 zł, przekazano także 50000 zł na
wyposażenie biblioteki. Subwencje w 20 15r. wynosić będą:
- wyrównawcza - 39 008 525 zł
- równoważąca- l 750861 zł
- oświatowa - 31 452 123 zł
Plan wynagrodzeń dla jednostek oświatowych został ustalony w wysokości zmniejszonej o
7 % w stosunku do założeń przyjętych przez jednostki oświatowe. Z planu wynagrodzeń
osobowych

na

20 15r.

wydzielono

środki

w

budżecie

Starostwa

Powiatowego

(Wydział Oświaty, Kultury i Sportu) kwoty odpraw zakładane przez jednostki oświatowe
Ad 2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 20152024.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wspomniał, iż dla powiatu kolskiego Wieloletnia Prognoza
Finansowa została opracowana na lata 2015-2024, okres ten uwzględnia poręczenie kredytu
udzielonego przez powiat w 20 l Or. dla SP ZOZ w Kole. Zarząd Powiatu zrezygnował z
zaciągnięcia

kredytu bankowego w kwocie 2 000 000 zł, gdzie umowny okres spłaty rat

kapitałowych upływa w 2024r., stąd skrócenie okresu WPF do roku 2021.
Więcej pytań nikt nie zadawał.
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja
Rewizyjna

pozytywnie

zaopiniowały

projekt budżetu

powiatu

na 2015r. oraz projekt

wieloletniej

prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2024.

Opinia stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1630
Protokółowała
Malwina Morzycka
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