Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr 17/2019 w dniu 20-11-2019r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz.18.30
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1

Iwona Tyll
- Przewodnicząca Komisji
Halina Sobota
- Wiceprzewodnicząca Komisji
Grzegorz Bałdyga
- Sekretarz Komisji

obecna

4

Małgorzata Osuch

obecna

5

Tomasz Kranc

obecny

6

Robert Woźniak

obecny

7

Andrzej Banaszyński

obecny

8

Leszek Zdrzałka

obecny

9

Irena Szewczykowska

obecna

10

Bogdan Fleming

nieobecny

2
3

obecna
obecny

Nieobecni członkowie Komisji:
1.
Bogdan Fleming

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu
2. Barbara Linetty – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia
3.Aleksandra Wentland – główna księgowa ZOZ w Wągrowc

1.

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1.1.

Powitanie

1.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

1.3.

Omówienie tematu posiedzenia

1.4.

Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.

1.5.

Zakończenie posiedzenia.

2.

OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ
KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.

3.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca pan, która
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejsze posiedzenie
komisji, a następnie przedstawiła porządek oraz temat
dzisiejszego posiedzenia.

OPINOWANIE MATERAŁÓW NA SESJĘ
ANALIZA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020
Pani Przewodnicząca poprosiła
panią
Barbarę
Linetty by przedstawiła pkt.11 porządku obrad sesji t.j.
Podjęcie uchwały dotyczącej, wyboru biegłego rewidenta w
celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Zarząd Powiatu zarekomendował do przeprowadzenia
kontroli, firmę Audyt Bilans ze Złotowa. Koszt tej kontroli
ponosi jednostka kontrolowana a sprawozdanie zatwierdza

Rada Powiatu, koszt tego zadania dla szpitala wyceniono w
kwocie 20910,00zł. za rok 2019 – 2020.
Następnie pani kierownik przedstawiła projekt uchwały
dotyczący upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, w skład komisji
kontrolującej wchodzą radni powiatu wągrowieckiego a
sekretarzem komisji została pani Anna Michalska Nowak
pracownik wydziału starostwa. Komisja Zdrowia wytypuje
dwóch członków komisji na dzisiejszym posiedzeniu.
Następnie pani Skarbnik Danuta Królczyk przedstawiła
Analizę projektu budżetu powiatu na rok 2020, na
wstępnie omówiła przepisy regulujące działalność Powiatu,
następnie procedurę uchwalania budżetu.
Projekt budżetu na przyszły rok zakłada.
Dochody ogółem będą wynosić kwotę 88.890.204,87zł.
Natomiast subwencja ogólna na 2020 rok to kwota
48.552.737,00zł a dotacje celowe z budżetu państwa to kwota
7.560.030zł. do budżetu powiatu również wpłyną dotacje z
innych samorządów w kwocie 2.224.727zł.
Dotacje związane z realizacją projektów
zaplanowano w kwocie 4.840.091,87zł.

unijnych

Dochody własne to kwota 24.153.386zł.
Następnie wydatki ogółem to kwota 96.623.137,87zł. w
tym bieżące to kwota 84.494.805,60zł. a majątkowe
12.128.332,27zł. największy udział według działów
gospodarki, w wydatkach powiat ponosi na oświatę
41.907.857zł. na drugim miejscu jest ochrona zdrowia i
polityka społeczna, na którą powiat przeznaczy kwotę
22.229.117zł.

Rezerwy to kwota 3.354.327zł. w tym
Rezerwa ogólna 103.800zł.
Rezerwa celowa 2.155.007zł.
Rezerwa inwestycyjna 1.095.520zł.
Zadłużenie na koniec 2020r. to kwota 33.300.570zł.
Starosta Tomasz Kranc wyjaśnił radnym, iż wskaźniki do
projektu budżetu zostały zachowane, choć sytuacja
finansowa samorządów jest w coraz słabszej kondycji
składa się na to wiele czynników takich jak, kolejny rok
dokładamy do strat ponoszonych przez szpital powiatowy w
związku z niezapłaceniem przez płatnika szpitalowi za nad
wykonania oraz nie zwiększono naszemu szpitalowi ryczałtu
na wykonywane usługi medyczne, pani skarbnik dodała, że
Powiat Wągrowiecki od roku 2004 do roku 2019 przeznaczył
kwotę 12,5mln.zł. na wyrównanie strat na działalności
podstawowej szpitala nie wystarcza również subwencja
oświatowa państwa na działalność szkół, co niestety
powoduje brakiem środków na modernizację i budowę dróg
czy chociażby remont budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego. Zmniejszyły się również wpływy
z podatków do budżetu powiatu o kwotę 170tyś.zł. po
zmianie reformy podatkowej zmniejszającej o jeden procent
podatek dochodowy i zwolnienie z podatku osób do 26 roku
życia.

Po debacie na temat projektu budżetu na rok 2020 pani
przewodnicząca podała pod głosowanie plan projektu
budżetu.

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni członkowie
komisji, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedłożony
projekt budżetu na rok 2020.
Następnie pani Aleksandra Wentland główna księgowa w
SP ZOZ w Wągrowcu przedstawiła zebranym radnym,
Program Naprawczy Szpitala na lata 2019 – 2021. Ze względu
na obszerny materiał Programu Naprawczego wraz z
arkuszem oceny proszę zainteresowanych o zajrzenie do
materiałów sesyjnych dostępnych na stronie BIP Powiatu
Wągrowieckiego.
Sentencją, jaką został podsumowany Program Naprawczy
ZOZ po jego analizie są słowa;
‘’ Kierując się nadrzędnym dobrem pacjentów, Zarząd
Powiatu proponuje, zatwierdzić przez Radę Powiatu
Wągrowieckiego przedstawiony Program Naprawczy na lata
2019-2021 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
z
przedstawionymi ocenami i uwagami. Umożliwi, to
dyrektorowi zakładu wprowadzenie zmian, funkcjonowanie
ZOZ w obecnej formie, z szansami na dobre świadczenie
usług oraz rozwój w przyszłości.’’
Pani Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch zwróciła
uwagę, że analizując program naprawczy szpitala na lata
2019-2021 brak jest odniesienia w nim do założeń z
poprzedniego programu, co utrudnia nam i pewnie dyrekcji
szpitala sprawdzenie czy założenia, które są w nim zawarte
są realizowane czy też nie, czy przykładowo są w stanie
realizacji i prosi by takie odniesienie było w tego typu
dokumentach byśmy mogli łatwiej oceniać ten program.

Starosta dodał, program naprawczy przedstawia
obiektywną analizę kluczowych obszarów funkcjonowania
szpitala. Przedstawia zagrożenia i ryzyka oraz określa
konieczność ich ograniczania. Program nie przewiduje
radykalnych działań, które powinny być podejmowane
wobec narastających problemów i zagrożeń finansowych.
Można przypuszczać, że wynika to z troski o zachowanie
nadrzędności, jakości świadczonych usług na rzecz
pacjentów dla których nasz szpital jest najbliższą jednostką
zabezpieczającą zdrowie i ratujący życie mieszkańców
Powiatu Wągrowieckiego. Należy tylko dodać że w
minionym roku z usług medycznych naszego szpitala
skorzystało prawie 16 tyś mieszkańców.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym, przyjęli
Projekt Naprawczy Szpitala na lata 2019 – 2021 przy jednym
głosie wstrzymującym się, pani Haliny Sobocie.
Następnie członkowie komisji wytypowali dwóch
przedstawicieli komisji zdrowia, do pracy w komisji, do
dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Wągrowcu.
Panią radną Halinę Sobotę oraz pana
radnego Leszka Zdzałke.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.
4.1 Zapytania

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska.

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na najbliższą
sesję.
Oraz przyjęli protokoły z poprzednich komisji
4.4 Wnioski

5.

ZAKOŃCZENIE.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia
Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz dyskusję na ww.
temat.

Protokołował / Protokołowała:
Grzegorz Bałdyga

Przewodnicząca Komisji:
Iwona Tyll

