PROTOKÓŁ Nr XV/2016
Sesji Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 4 lutego 2016r.
Obrady rozpoczęto o godz. 930, zakończono o godz. 1120.
Podjęto uchwały: Nr XV/117/2016 i Nr XV/118/2016.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Wojciech Paliński otworzył XV sesję Rady Powiatu w
Ostródzie
V kadencji, zwołaną w trybie art.15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym na
wniosek Zarządu Powiatu, powitał radnych, pracowników Starostwa, przybyłych
gości i media lokalne. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, przy którym
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu.
Wniosek Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
W sesji uczestniczyli:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej PZOZ w Ostródzie SA Cezary Wawrzyński
- Prezes Zarządu PZOZ w Ostródzie SA Janusz Boniecki
- Przedstawiciel Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Polskiego
Innowacyjnego Klastra Medycznego Jarosław Wołosiński
Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał radnego Artura Munje.
Porządek obrad, proponowany przez wnioskodawców, brzmiał następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016-2031.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
4. Zapoznanie się z informacją na temat aktualnej sytuacji w Powiatowym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA.
5. Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Drugim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk powiedziała, że Zarząd, przy okazji
wnioskowania o zwołanie sesji w trybie pilnym w celu poinformowania radnych o
sytuacji w szpitalu, zdecydował przedstawić również propozycje pilnych zmian w
budżecie. Zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na
2016 w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków. Wprowadzono
zmianę w planowanych dochodach bieżących, które wzrosły o 716 408 zł z tytułu
zwiększenia dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem środkami europejskimi
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Program profilaktyki chorób układu oddechowego. W zakresie dochodów
majątkowych nie dokonano zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały. Zmiany po
stronie dochodów bieżących wpłynęły na wprowadzenie zmian w wydatkach
bieżących, które zwiększono o kwotę 716 408 zł, z przeznaczeniem na realizację
projektu Program profilaktyki chorób układu oddechowego. Wydatki majątkowe, w tym
przyjęte do realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjne jednoroczne i przedsięwzięcia
wieloletnie pozostają bez zmian. Wprowadzenie zmian w wielkości wydatków na
realizację projektu Program profilaktyki chorób układu oddechowego, spowodowało
zmianę
w załączniku Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF, w pozycji wydatki
bieżące – wzrost o kwotę 716 408 zł w 2016 roku. W zakresie planowanego wyniku
budżetu na 2016 rok i lata kolejne nie wprowadzono zmian. Planowana na 2016 rok
nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej
zobowiązań. Łączna kwota spłat rat pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu
papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do
planowanych dochodów wynosi po wprowadzonych zmianach na 2016r. 3,32%
(poprzednio 3,34%). Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2016 roku pozostaje
bez zmian i ma wynieść 41 152 128,45 zł, co stanowi aktualnie 36,17% planu
dochodów (poprzednio 36,40%). Obowiązująca od 2014r. relacja określona w art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata objęte
prognozą jest zachowana.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XV/117/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016-2031, została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2016 rok.
Skarbnik Powiatu Bożena Szewczyk poinformowała, że Zarząd Powiatu proponuje
przyjęcie następujących zmian w budżecie powiatu na 2016 rok:
1) zmiany w planie dochodów:
 zwiększenie z tytułu zwiększenia dotacji na nieodpłatną pomoc prawną –
61 800 zł,
 zwiększenie z tytułu dotacji na realizację projektu dotyczącego profilaktyki
chorób układu oddechowego (środki z budżetu państwa) – 107 461 zł,
 zwiększenie z tytułu dotacji na realizację projektu dotyczącego profilaktyki
chorób układu oddechowego (środki z funduszy unijnych) – 608 947 zł,
 zmniejszenie w Starostwie dotyczące przesunięcia do rozdziału 75515,
w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na dotację celową
z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (decyzja dotyczy środków
na I kwartał br.) – 61 800 zł,
2) zmiany w planie wydatków:
 zwiększenie w Starostwie z tytułu zwiększenia dotacji na nieodpłatną pomoc
prawną – 61 800 zł,
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 zwiększenie w Starostwie na realizację projektu dotyczącego profilaktyki
chorób układu oddechowego (środki z budżetu państwa) – 107 461 zł,
 zwiększenie w Starostwie na realizację projektu dotyczącego profilaktyki
chorób układu oddechowego (środki z funduszy unijnych) – 608 947 zł,
 zmniejszenie w Starostwie dotyczące przesunięcia do rozdziału 75515,
w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na dotację celową
z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (decyzja dotyczy środków na
I kwartał br.) – 61 800 zł,
3) przesunięcia w Starostwie pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 6 200 zł
na opracowanie audytów na dwa zadania:
 Modernizacja i doposażenie pracowni informatycznych w trzech szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego – etap II – audyt na zakończenie
trwałości projektu – ok. 2 700 zł,
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół
Zawodowych im. Petöfi w Ostródzie – audyt realizowany w każdym roku
obowiązywania trwałości projektu do 2018r. – ok. 3 500 zł.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.
Uchwała Nr XV/118/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Kolejnym punktem porządku obrad było zapoznanie się z informacją na temat
aktualnej sytuacji w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA.
Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski stwierdził, że zgodnie z wcześniejszą
deklaracją, przedstawi Radzie informację na temat sytuacji szpitala, łącznie
z zakresem prac związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym. Poinformował, że
ok. 13 stycznia br., po negocjacjach prowadzonych przez zespół powołany
zarządzeniem Starosty, doprowadzono do podpisania ugody między lekarzami
i Zarządem Spółki. Kontrakty zostały podpisane na okres 2 lat i nie ma zagrożenia
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Rozpisany został konkurs na stanowisko
prezesa Zarządu Spółki i 27 stycznia br. upłynął termin składania ofert. Tych aplikacji
wpłynęło 9. Starosta stwierdził, że na podstawie rozmów z Radą Nadzorczą,
większość tych ofert wpłynęła od ludzi z zewnątrz, czyli spoza województwa. W
wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza wybrała
na stanowisko Prezesa Zarządu PZOZ Pana Janusza Bonieckiego, który jest obecny
na sali. W dniu wczorajszym została podpisana z nim umowa o pracę i od wczoraj
Pan Boniecki pełni funkcję Prezesa Zarządu PZOZ w Ostródzie SA. Nastąpiła
również zmiana na stanowisku dyrektora medycznego. Od 1 lutego br. tę funkcję
pełni Pan Zbigniew Kopliński, który jest ordynatorem oddziału neonatologicznego i
jest bardzo dobrze postrzegany przez lekarzy oraz właściciela Spółki. Nie bez
znaczenia jest też fakt, że w swoim doświadczeniu ma pracę w NFZ, co przyda się
we wspomaganiu Prezesa Zarządu. Pomysłem ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki
było „wyprowadzenie” lądowiska poza szpital i umiejscowienie go na terenie Areny.
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Po spotkaniu i rozmowie z Wojewodą i Wicewojewodą, Starosta podjął decyzję, że to
lądowisko musi być umiejscowione na terenie szpitala. Powiedział, że radni otrzymali
przed sesją materiały zawierające poglądowy rysunek tego lądowiska, które
ze względów technicznych musi być wyniesione ponad dach planowanych inwestycji.
Materiały dotyczące lądowiska stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
Starosta powiedział, że odbyło się spotkanie z grupą ludzi z dziedziny lotnictwa,
którzy stwierdzili, że inne rozwiązanie na terenie szpitala nie jest możliwe, ze
względu na usytuowanie budynków. Sytuacja przedstawiona na rysunku
poglądowym będzie realizowana. Pociąga to za sobą duże koszty, ale nie ma innej
możliwości dla naszego szpitala. Starosta przypomniał, że powiat ma
zagwarantowaną kwotę 9 mln zł na budowę szpitalnego oddziału ratunkowego i w tej
kwocie mieści się również budowa lądowiska. Z przedstawionych szacunków, tych
pieniędzy wystarczy i na budowę lądowiska, i na budowę SOR wraz z
wyposażeniem. 15% kosztów będzie po stronie Spółki. Powiedział, że ma deklarację
i zapewnienie Burmistrza udziału ze strony budżetu miasta w tych kosztach. Starosta
poinformował, że ma wstępne wyniki finansowe szpitala. Wyniki finansowe są
wstępne, ponieważ czekają szpital negocjacje z NFZ o zapłatę za nadlimity. Tych
nadlimitów w naszym szpitalu jest wykonanych na kwotę 1 350 000 zł. Obecnie, bez
zapłaty za nadlimity, szpital zamknąłby się stratą ponad 1 mln zł. Po rozmowie z
dyrektorem NFZ i analizie sytuacji z lat ubiegłych, gdzie w każdym roku te nadlimity
średnio były płacone w okolicy 50%, czyli w tym roku ok. 550 000 zł, to Spółka
zamknęłaby rok stratą ok. 550 000 zł. Po roku działalności Spółki strata zmniejszyła
się prawie o 600 tys. zł. „To jest dobry trend, który mam nadzieję, zostanie
utrzymany”. Stwierdził, że oddział zakaźny będzie funkcjonował na terenie naszego
szpitala, bo jest dobrze wyposażony i pracują tam bardzo dobrzy lekarze. Należy
tylko zawalczyć, żeby NFZ podszedł do naszego szpitala i oddziału zakaźnego w ten
sposób, że zabezpiecza on w tym zakresie połowę województwa. Nie może być tak,
że Spółka musi pokrywać w całości koszty utrzymywania tego oddziału. Drugim
elementem jest wykorzystanie potencjału, który istnieje jeszcze w tym oddziale, czyli
cała góra. Trzeba przymierzyć się do tego, żeby wykorzystać tą drugą część. To jest
zadanie na przyszłość. Zdaniem Starosty, jeżeli taka tendencja utrzymałaby się, to
ten szpital już niedługo będzie się zamykał w okolicy zera. Takie jest zadanie nowego
Zarządu Spółki przy wsparciu Rady Powiatu. Bardzo ważnym elementem jest
zwiększenie wpływów poprzez zwiększenie kontraktu, a to będzie mogło mieć
miejsce, gdy dokona się rozbudowa szpitala i pojawią się nowe możliwości. Do tego
trzeba dążyć i, zdaniem Starosty, jest to główne zadanie na tę kadencję Rady
Powiatu, jeśli chodzi o szpital. „Musimy doprowadzić do rozbudowy szpitala, do
możliwości pozyskania innych źródeł dochodu, niż on je teraz ma, bo to przyczyni się
do tego, że ten szpital będzie funkcjonował o wiele lepiej i o wiele lepiej finansowo”.
Stwierdził, że na podstawie rozmów z innymi starostami, tendencja finansowa w
naszym szpitalu jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o wyniki finansowe. Inne starostwa
przedstawiają, że rok 2015 w ich spółkach był bardzo trudny. Ewenementem jest
oczywiście szpital w Iławie, który wygenerował zysk w ubiegłym roku ok. 3 mln zł.
Takie są możliwości szpitali powiatowych, tylko trzeba je odpowiednio prowadzić i
odpowiednio dostosować do tego, żeby mogły zarabiać pieniądze.
Przewodniczący zarządził 5-minutową przerwę w obradach.
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Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił o zabranie głosu Pana
Jarosława Wołosińskiego.
Przedstawiciel Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Polskiego
Innowacyjnego Klastra Medycznego Jarosław Wołosiński przedstawił prezentację na
temat Powiatowego Programu Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu
Ostródzkiego w latach 2016-2031.
Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Po prezentacji Przewodniczący otworzył dyskusję w tym temacie.
Radny Stanisław Brzozowski stwierdził, że budynek przychodni zdrowia przy ul.
Kościuszki w Ostródzie nie jest wprowadzony do tego projektu, a jest to bardzo
istotne, ponieważ wymaga on kapitalnego remontu i będzie to obciążało albo powiat,
albo spółkę. Druga sprawą, którą radny poruszył, to kwestia zagospodarowania
dwóch działek w Miłomłynie. Zapytał, czy w I etapie będą realizowane dwie
inwestycje: ośrodek długotrwałej opieki i farma fotowoltaiczna.
Jarosław Wołosiński odpowiedział, że projektowana budowa ośrodka ma szansę
ruszyć zaraz po podpisaniu umowy. Natomiast czas realizacji projektu farmy
fotowoltaicznej, to okres dwóch lat. Przychodnia jest przewidziana w ramach prac,
ale są to plany szczegółowe. Wszystkie zasoby szpitala wymagające remontu lub
rozbudowy , są przewidziane w ramach tego programu.
Radny Stanisław Brzozowski zapytał, czy kadra szpitala będzie przygotowana, bo
w tym programie nie uwzględniony jest czynnik ludzki.
Jarosław Wołosiński odpowiedział, że specjaliści, których będzie posiadał partner,
będą przygotowani do szkolenia tutejszej kadry. Bez zapewnienia strony medycznej,
ten projekt nie miałby szans powodzenia.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął XV sesję Rady
Powiatu w Ostródzie V kadencji.
Protokołowała
Aneta Markowska

