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Protokół Nr 4212018

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

odbytego dnia 25 czerwca 2018r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina

Roszkiewicz. Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła że każda Komisja posiada quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Cezary Chmielecki - dyrektor SP ZOZ w Kole

- Elżbieta Marciniak - główna księgowa SP ZOZ w Kole

Lista stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porzqdek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017 rok.

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

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017 rok.

Projekt omówiła Pani Elżbieta Marciniak. Roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane

badaniu przez biegłego rewidenta Firmę Controlling kancelarię Biegłych Rewidentów Kaczmarek,

Adamczyk Sp.J. ze Słupcy. W opinii biegłych zbadane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny

i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SPZOZ w Kole na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa

i postanowieniami statutu jednostki. Nie zostały zgłoszone zastrzeżenia do prawidłowości i

rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwrócono natomiast uwagę na trudną sytuację

ekonomiczno - finansową SPZOZ w Kole wynikającą z niepokrytych strat z lat ubiegłych. Sytuacja

ta powoduje, iż w jednostce brak jest kapitałów własnych, a głównym źródłem finansowania są

zobowiązania wpływające negatywnie na jej płynność finansową. Ponadto zwrócił uwagę na

niekorzystny wynik kontroli ZUS, mogący wpłynąć negatywnie na sytuację finansową jednostki, w

przypadku negatywnego zakończenia sprawy.



Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła Pani Elżbieta Marciniak. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości

10.251.595,16zł., nastąpi z zysków z lat następnych. Zgodnie z przepisami art. 59 ust. l ustawy z

dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ujemny wynik finansowy pokrywa we

własnym zakresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępbiski

Zwraca uwagę, że obecne zadłużenie szpitala na ponad 10 000 000 zł, jest wynikiem działalności

poprzedniej dyrekcji szpitala.

Dvrektor Cezary Chmielecki

Uważa, że załamanie gospodarki finansowej szpitala nastąpiło w 2009r., kiedy to ówczesny

dyrektor szpitala przyznał wysokie podwyżki dla pracowników, zostało wówczas zatrudnionych

wiele dodatkowych osób. SP ZOZ w Kole od 201 ar. dysponował kredytem 7 500 000 zł, jednak to

nie spowodowało znacznej poprawy sytuacji finansowej szpitala. Dyrektor wspomniała, że

uruchomiona zostanie poradni pulmonologiczna, onkologiczna, diabetologiczna. Obecnie trwa

rozbudowa szpitala. Zakupione zostały nowe sprzęty medyczne.

Radny Ryszard Kasiorek

Odniósł się do zobowiązań szpitala wobec ZUS, są to duże kwoty. Może istnieje szansa

zredukowania tej kwoty?

Dyrektor Cezary Chmielecki

Sprawą zajmuje się kancelaria, która zajmuje się podobnymi przypadkami, czekamy na propozycję

rozwiązania sytuacji z ZUS-em.

Komisja Spraw Spolecznych pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwal. Opinia stanowi

załqcznik nr 2 do protokołu

Ad 7. Wolne głosy i wnioski

Wolnych głosów iwniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. II 30

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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