
BRZ.0012.4.2.2014
Protokół Nr 2/2014

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,

Komisji Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 10 grudnia 2014r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1400 przewodniczący Komisji Gospodarczej Rafał

Lawniczak, powitał wszystkich obecnych, stwierdził, iż w 3 Komisjach uczestniczą wszyscy

członkowie Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- skarbnik Zygmunt Sołtysiak

- Dorota Kropidłowska- główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Iwona Wiśniewska - z-ca dyrektora ds. administracyjno- gospodarczych SP ZOZ w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2015 rok

2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2024.

3. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rafał Lawniczak udzielił głosu Pani Dorocie

Kropidłowskiej, która poinformowała, 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. Firma ubezpieczeniowa

częściowo pokryje koszty, ale tylko do kwoty 500 000 zł. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu

uzgodniono, że Zarząd wystąpi do radnych o wyrażenie zgody na poręczenie kredytu dla

szpitala z przeznaczeniem na spłatę zasądzonych kwot.

Przystąpiono do dyskusji

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Jeżeli Rada Powiatu wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, to Zarząd w autopoprawkach do

projektu budżetu na 2015r. może wprowadzić zapis dotyczący maksymalnej kwoty

poręczenia kredytu dla szpitala.

Pani Dorota Kropidłowska

Pożyczka przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowania za doznane krzywdy, poniesione

koszty leczenia i rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wypłatę renty. Kwota kredytu
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w wysokości 482 000 zł spłacana byłaby przez 30 miesręcy. Suma ta obejmuje wartość

roszczeń oraz odsetki ustawowe, przyjmując dzień zapłaty wyroku do 31.12.2014r.

Odszkodowanie dot pierwszej sprawy obejmuje: z tytułu zadośćuczynienia kwota 559080 zł

wraz z ustawowymi odsetkami; na leczenia w turnusach rehabilitacyjnych 20338 zł (płatne

corocznie), dożywotnio comiesięczną rentę w kwocie 2500 zł rozpoczynając od 2013r. wraz z

ustawowymi odsetkami; odszkodowanie z tytułu kosztów opieki i poniesionych wydatków

211463zł.

W drugiej sprawie Sąd I instancji zasądził miesięczną rentę za okres poprzedzający wydanie

wyroku, czyli w sumie 50 000 zł. Pozostałe kwestie rozstrzygnie Sąd Apelacyjny.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy polisy, które posiada szpital pokrywają wszystkie kwoty odszkodowania? A może lepiej

będzie zwiększyć składkę ubezpieczenia?

Pani Dorota Kropidłowska

Jedynym ubezpieczycielem szpitala jest pzu. W 2004r. kwota ubezpieczenia wynosiła

500000 zł. Ubezpieczyciel wywiązał się w całości i wypłacił odpowiednią sumę, jednak

wszystkie zasądzone koszty wynoszą około 1 200 000 zł. 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.

Obecnie składka na ubezpieczenie OC wynosi 400 000 zł i co roku jest zwiększana.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Przypomina, że Rada Powiatu wyraziła w 201Or. zgodę na poręczenie dla SP ZOZ w Kole

długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 7 500 000 zł na okres nie dłuższy niż 15

lat. Całość kosztów kredytu wyniosła 12312 520 zł. Teraz szpital wnosi o poręczenie jeszcze

jednego kredytu w wysokości 500000 zł. To duże obciążenie także dla powiatu, przez te

poręczenia mamy wieloletnią prognozę finansową powiatu do 2024r. Powiat będzie

zmuszony pokryć czyjeś błędy medyczne. Uświadamia radnych, że jak szpital nie będzie w

stanie spłacić tego kredytu, to powiat będzie musiał to zrobić. Poprzedni kredyt jest spłacany

w terminie.

Radny Ryszard Kasiorek

Jak jeszcze można zwiększyć dochody szpitala? Może należałoby zastanowić się nad

wprowadzeniem dodatkowej działalności?
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Pani Iwona Wiśniewska

Cały czas staramy się poszerzać zakres usług medycznych. Utworzyliśmy gabinet położnej

podstawowej opieki zdrowotnej, która sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę

położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem,

Poradnie Lekarza Rodzinnego. Jeżeli środki finansowe nam pozwalają to zakupujemy sprzęt

medyczny.

Radny Ryszard Kasiorek

Jak można ustrzec się takich zdarzeń sądowych w przyszłości?

Pani Iwona Wiśniewska

Ustawodawstwo stanowi, że sprawy medyczne ulęgają przedawnieniu po 10 latach, jednak są

takie przypadki kiedy sąd zawiesza przedawnienie i przywraca termin. Są na rynku również

firmy adwokackie, które wyszukują klientów i w ich imieniu prowadzą takie sprawy

odszkodowawcze przed sądem. Przypomina, że ubezpieczenie wypłacane jest z roku, w

którym zdarzenie miało miejsce, a w latach ubiegłych suma polisy nie opiewała na dużą

kwotę.

Radny Ryszard Kasiorek

Jakie jest całkowite zadłużenie szpitala?

Pani Dorota Kropidłowska

Na dzień dzisiejszy zobowiązania wymagalne wynoszą 2500000 zł, w tej kwocie są raty

kredytu, świadczenia ZUS bieżąca działalność tj. zakup leków, sprzęt medyczny, świadczenia

naZFŚS.

Pani Iwona Wiśniewska

Ustawa o lecznictwie, stanowi, że podmiot tworzący, czyli powiat jest organem nadzoru. SP

ZOZ w Kole utrzymywany jest ze środków podmiotu tworzącego oraz z kontraktu z NFZ.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Zwraca uwagę, że ustawodawca nie zabezpieczył żadnych środków w budżecie powiatu na

szpital. Wszystkie dotacje przekazywane dla lecznicy są przekazywane albo z kredytu albo ze

środków, które zaoszczędziły inne jednostki. Bez odpowiedniego sprzętu szpital nie pozyska

nowych kontraktów z NFZ i nie zmniejszy ryzyka wykonywanych świadczeń.

Radny Rafał Ławniczak

Uważa, że samorządy gminne, powinny się włączyć w pomoc dla szpitala. Proponuje, aby

gminy samoodpodatkowały się w zależności od ilości mieszkańców w danej gminie i

wypłacały szpitalowi taki fundusz pomocy.
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej nie poddał pod głosowanie propozycji poręczenia

kredytu dla szpitala na wypłatę zasądzonych odszkodowań. Sprawa zostanie przedstawiona na

sesji Rady Powiatu.

Ad.1 Analiza projektu budżetu powiatu na 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rafał Ławniczak poprosił skarbnika o przedstawienie

głównych założeń projektu budżetu powiatu kolskiego na 2015r.

Skarbnik poinformował, że plan dochodów ustala się na kwotę 73 679 594 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 6000000,00 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 Sołtysiak poinformował, że plan wydatków majątkowych wynosi

6010000 zł z czego:

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

Skarbnik przypomniał również obowiązujący tryb prac nad projektem uchwały budżetowej,

który określony jest w uchwale Nr LVIII/265/2010 Rady Powiatu Kolskiego.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Rafał Ławniczak
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Podziękował Zarządowi Powiatu, że uwzględniona została sugestia Komisji Gospodarczej w

sprawie zabezpieczenia kwoty 2 O 1O 000 zł na remont dróg.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Prosi o wyjaśnienie co składa się na kwotę:

- 700 000 zł w § 4300 Starostwo Powiatowe - zakup usług pozostałych?

- 167000 zł w § 4300 promocjejst- zakup usług pozostałych?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak odczytał szczegółowe zestawienie wydatków. Pismo stanowi

załącznik nr 2 do protokołu.

Radna Ewa Ochędalska

Jak będzie kształtowała się sytuacja w oświacie?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Subwencje w 2015r. wynosić będą:

- wyrównawcza - 39 008 525 zł

- równoważąca- 1 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 2015r. 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 2015-

2024.

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 2010r. dla SP ZOZ w Kole. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu

udzielonego poręczenia przypada w roku 2024. Przedstawił wieloletnią prognozę finansową

powiatu kolskiego na lata 2015-2024, szczegółowa analiza poszczególnych pozycji dotyczyła

roku 2015r.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Członkowie Komisji Gospodarczej, Komisji Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Spraw

Społecznych w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu

powiatu na 2015r. i projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-

2024. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad 3. Wolne glosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 1630.

Protokółowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący Komisji:

Spraw spo~ecznych.. ~~ r

Prawa t:~::S::W1C~.../?
Genowefa Szurgot-..... W .

Gospodarczej

Rafał Ławniczak - .
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