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ORO-0041/34/2009 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXXIV/09 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 14 LIPCA  2009 ROKU 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 

 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1506, a zakończyły o godz. 1540. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. Na podstawie listy 
obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 16 radnych, obrady są prawomocne. W chwili 
otwarcia obrad sesji nieobecni byli radni: P. Tomasz, K. Grochowski i T. Fidler. Lista 
obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, iŜ XXXIV sesję zwołał na wniosek Zarządu 
Powiatu  Złotowskiego z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej 
wyraŜenia woli dofinansowania planowanej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Złotowie 
oraz zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok.  
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania planowanej rozbudowy 

Szpitala Powiatowego w Złotowie. 
3/  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok.   
4/ Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przekazał 
autopoprawkę do pierwotnego projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu, która 
będzie rozpatrywana łącznie z projektem w punkcie 2 porządku obrad. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały i poinformował, Ŝe w dniu 
dzisiejszym, przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetu, która pozytywnie 
zaopiniowała projekty uchwał. Dodał, Ŝe projekt przedstawi  Dyrektor Szpitala Powiatowego    
a następnie głos zabierze Skarbnik Powiatu.  
Dyrektor J. Teusz poinformował, Ŝe Rozporządzenie Ministra Zdrowia zobowiązało 
wszystkie jednostki słuŜby zdrowia do spełnienia określonych standardów i wymogów, aby te 
zakłady mogły funkcjonować, dotyczy to szpitali a takŜe przychodni i gabinetów lekarskich. 
Termin końcowy dostosowania placówek upływa w 2012 roku. Szpital musiał złoŜyć do 
Urzędu Marszałkowskiego, zaakceptowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno 
Epidemiologiczną, program dostosowawczy, jeŜeli nie spełniał oczekiwanych standardów. 
Szpital Powiatowy złoŜył taki zaakceptowany program i realizacja obowiązuje do 2012 roku. 
W ubiegłym roku przedmiot rozbudowy szpitala był dyskutowany na Zarządzie Powiatu, 
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którego posiedzenie odbyło się w szpitalu a takŜe rozpatrywany był przez Radę Społeczną 
przy Szpitalu Powiatowym. NajwaŜniejsze problemy, które są związane z duŜymi nakładami 
finansowymi dotyczą oddziału intensywnej terapii medycznej, bloku operacyjnego i oddziału 
chirurgii oraz w pewnej części szpitalnego oddziału ratunkowego. Wymagania w porównaniu 
do tych sprzed 8, czy 10 lat bardzo wzrosły. NajwaŜniejszy problem w odniesieniu do 
oddziału intensywnej opieki medycznej wiąŜe się z tym, Ŝe na oddziale łóŜek intensywnego 
nadzoru powinno być od 2 – 5% bazy łóŜkowej szpitala. Szpital ma aktualnie 312 łóŜek a to 
znaczy, Ŝe na oddziale intensywnej opieki medycznej powinno ich być od 7 – 15. Obecnie po 
dokonaniu remontów i adaptacji oddział ten liczy 4 łóŜka ale nie spełnia standardu bo na 
jedno łóŜko musi być zapewniona powierzchnia 16 m2, co dla 6 łóŜek stanowi 96 m2, jest to 
oddział o duŜym usprzętowieniu i dojście do pacjenta musi być zapewnione z czterech stron. 
W obecnych warunkach starego budownictwa nie ma juŜ moŜliwości powiększania 
pomieszczeń poprzez wyburzanie ścian, bo groziłoby to zawaleniem się stu letniego budynku. 
W związku z powyŜszym naleŜy do niego dobudować nową część. Został juŜ opracowany 
projekt za wstępną zgodą i akceptacją Zarządu Powiatu, poniewaŜ za dokumentację trzeba 
było zapłacić. Wniosek z dokumentacją został złoŜony do Urzędu Marszałkowskiego                  
w połowie czerwca. Jako zabezpieczenie wskazano promesę Spółdzielczego Banku 
Ludowego w Złotowie, z której wynika, iŜ bank zapewnia kredyt w kwocie 2.163.968 zł. 
uznając szpital za wiarygodnego klienta.  
8 lipca wpłynęło pismo zobowiązujące szpital do skorygowania wszystkich uwag                        
w formularzu wniosku, a szczególnie uzupełnienie o dofinansowanie, w terminie do dnia 15 
lipca. Jeśli w tym terminie szpital nie dostarczy korekty to wniosek nie będzie podlegał 
dalszej weryfikacji, będzie odrzucony. Dokonano korekty wniosku dołączając zgodę 
konserwatora ale najwaŜniejsza sprawa dotyczy projektu rozbudowy z grudnia zeszłego roku, 
gdzie kosztorys był na kwotę ok. 5.800.000 zł. a termin realizacji – 1 kwietnia 2010 do              
31 marca 2011. Jeśli w tym terminie inwestycja byłaby zrealizowana to koszt mógłby być 
niŜszy o ok. 10%, poniewaŜ jest tendencja spadkowa cen materiałów budowlanych na rynku.                  
W związku z tym sądzą, iŜ koszt inwestycji w drodze przetargowej powinien być niŜszy, czy 
tak będzie okaŜe się w postępowaniu przetargowym. Oczekiwanie Marszałka jest takie, Ŝe 
zabezpieczenie finansowe ma być ze strony organu załoŜycielskiego a nie jest wystarczające 
poręczenie banku.  
W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą                        
o zabezpieczenie środków. Istnieje teŜ druga moŜliwość, aby zrezygnować z dotacji z WRPO,  
robić remont we własnym zakresie za 5.800.000 zł.  
Dyrektor J. Teusz przybliŜył radnym wygląd i funkcjonowanie szpitala po zakończeniu 
inwestycji. Dodał, iŜ konieczna jest trzecia sala operacyjna, obecnie wykonuje się 1.400 
operacji rocznie, i jeśli przeniesiony będzie oddział intensywnej opieki medycznej to będzie 
miejsce na trzecią salę operacyjną, wszystkie będą w jednym ciągu. Ponadto oddział 
chirurgiczny powiększy się o sześć nowych sal z sanitariatami.  
Odpowiadając na pytanie radnego zadane na posiedzeniu Komisji BudŜetu Dyrektor J. Teusz 
stwierdził, ze nie jest w stanie przewidzieć, czy będą planowe kolejki. Sprawy pilne 
pacjentów szpitalnych zawsze są załatwiane na bieŜąco na ambulatoryjne naleŜy czekać 
poniewaŜ kontrakt na badania TK jest zbyt niski. 
Propozycja ze strony Zarządu i Starosty jest taka, aby z budŜetu powiatu pokryć 25% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, co stanowi 932.039 zł. Ponadto szpital przeznaczy na ten cel 
własne środki – ok. 400 do 500 tysięcy, na resztę, tj. ok. 1.500.000 zł. weźmie kredyt. Na 
kredyt Marszałek takŜe potrzebuje dokumentów zapewniających poręczenie przez organ 
załoŜycielski. Dyrektor podpisał w dniu dzisiejszym porozumienie, w którym zobowiązuje się 
do dnia 15 listopada 2009 roku wyłonić bank, który udzieli szpitalowi kredyt. Powiat będzie 
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poręczycielem kredytu w formie hipoteki na nieruchomościach powiatu złotowskiego, 
znajdujących się w uŜytkowaniu szpitala.  
Porozumienie w sprawie planowanej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Złotowie stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 
Podsumowując Dyrektor J. Teusz powiedział, Ŝe łatwo podejmuje się proste decyzje 
natomiast to jest trudna decyzja i trochę ryzykowna, poniewaŜ nie jest znany rozwój sytuacji 
gospodarczej a równieŜ działań Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ jest powiązany                   
z podejmowanymi przez szpital inwestycjami planowanej rozbudowy, moŜe mniej płacić 
szpitalom niŜ do tej pory. Bez ryzyka nie ma moŜliwości postępu. Pozostaje wybór, Ŝe po 
2012 roku, bez przeprowadzonej inwestycji będzie funkcjonował tylko oddział pediatrii, 
wewnętrzny, psychiatrii i Ośrodek w Piecewie. 
Następnie głos zabrał Skarbnik G. Piękoś, który powiedział, Ŝe wyznaczono krótki termin na 
podjęcie decyzji, który upływa 15 lipca, dlatego uzasadnionym było zwołać dzisiejsza sesję. 
Ten termin uniemoŜliwia teŜ przeprowadzenie pełnej procedury związanej z uzyskaniem 
typowej, bankowej promesy kredytowej. W piśmie Marszałek zwrócił się o podjęcie uchwały 
przez organ załoŜycielski, stąd ten dzisiejszy projekt. Bezpośrednie dofinansowanie z budŜetu 
powiatu to pokrycie 25% kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 932.039,96 zł. 
Pozostała część w kwocie 2.163.968,26 zł. – na tą kwotę jest zobowiązanie dyrektora, Ŝe do 
15 listopada 2009 roku, czyli do dnia, w którym powinien być złoŜony projekt budŜetu na rok 
przyszły, szpital zakończy procedurę związaną z wyborem instytucji kredytującej. Wówczas 
powiat zostanie zwolniony z tej części zobowiązania wynikającego z rozwaŜanej uchwały. 
Środki, które dziś będą głosowane, tj. kwota 3.096.008,22 zł. po podjęciu uchwały zostaną 
ujęte w uchwale budŜetowej, w załączniku długoletnich planów inwestycyjnych. Na dzień 
dzisiejszy, Ŝeby móc się wykazać przed Marszałkiem, który moŜe sprawdzić dokumenty 
złoŜone przez dyrektora szpitala i moŜe zaŜyczyć sobie kopii uchwały budŜetowej, zostaną 
one wpisane w budŜecie, w załączniku wieloletnich programów inwestycyjnych, w układzie: 
kwota wydatków kwalifikowanych będzie ujęta jako wydatek roku przyszłego, pozostała 
kwota będzie wpisana jako wydatek roku 2011. Jest to zgodne z projektem składanym przez 
szpital, poniewaŜ projekt rozbudowy przewiduje termin zakończenia robót do 2011 roku. 
Natomiast z chwilą unormowania sytuacji związanej z kredytami to oczywiście będzie moŜna 
ta kwotę z budŜetu roku 2011 usunąć. Na dzień dzisiejszy jest to zabezpieczenie do 
ewentualnej kontroli Marszałka Województwa.  
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe jeszcze na posiedzeniu Komisji nie był przekonany, aby 
poprzeć uchwałę sądząc, Ŝe uchwał ta zobowiązuje powiat do wyasygnowania kwoty ponad 
trzech milionów złotych, poniewaŜ powiatu nie stać na takie dofinansowanie. Po otrzymaniu 
podpisanego porozumienia między Zarządem Powiatu i Dyrektorem Szpitala Powiatowego, 
które zwalnia powiat z ponoszenia całości kosztów inwestycji, a jedynie do poniesienia ich         
w kwocie ponad 900 tysięcy, co stanowi 15% kosztów inwestycji. Radny stwierdził, Ŝe dla 
zdrowia nie ma ceny, jest szansa na cywilizacyjny rozwój szpitala, na poprawę ochrony 
zdrowia. Dodał, Ŝe działania są odwaŜne ale rozwaŜne. Dlatego radny poprze tą uchwałę. 
Radny Z. Pietrzak zwrócił się z pytaniami do Skarbnika, w celu pogłębienia wiedzy, nie w 
kontekście dać, czy nie ale czy powiat na to stać. Czy budŜet powiatu wytrzyma skutki 
podjęcia tej uchwały biorąc pod uwagę obecne zadłuŜenie? Czy na lata następne nie będziemy 
zabierali środków z dróg, szkół? Czy będziemy w stanie spłacać raty długu, które powinniśmy 
spłacać, chyba, Ŝe będzie ich prolongata. Stwierdził, Ŝe Skarbnik jest fachowcem od budŜetu  
i to jego odpowiedź będzie nagrana. 
Skarbnik G. Piękoś odpowiedział pytaniem, czy stać nas na to, aby rozbudować ten szpital za 
rok, czy dwa z własnych środków, gdybyśmy nie otrzymali dopłaty ze środków unijnych? 
Stwierdził, Ŝe ubiegamy się o ponad dwa miliony i trzeba podjąć to ryzyko, przy załoŜeniu, Ŝe 
powiat poniesie koszt 932.039 zł. Skarbnik uwaŜa, Ŝe powiat jest w stanie ponieść taki koszt. 
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Dodał, Ŝe będzie cięŜko, jest to duŜa kwota dla naszego budŜetu. Natomiast naleŜy 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stać nas za rok zrobić tą inwestycję w całości, czyli 
oprócz tych 900 tysięcy znaleźć jeszcze 2.900 tysięcy. Wybór jest trudny, Skarbnik oznajmił, 
iŜ teŜ był początkowo przeciwny takiemu zapisowi w uchwale, ale po burzliwych rozmowach 
ze Starostą i Dyrektorem szpitala i uświadomieniu, Ŝe staramy się o duŜe środki zewnętrzne 
dla naszego budŜetu zmienił zdanie. Odpowiadając na pytanie o cięcia w drogach i szkołach 
Skarbnik oznajmił, Ŝe pewnie takie będą czynione ale zaleŜy to od wielu czynników, na które 
nie mają wpływu; od sytuacji gospodarczej, od dofinansowania w roku przyszłym z budŜetu 
państwa, jak będą wyglądały podatki. JuŜ po tegorocznym budŜecie widać, Ŝe trzeba szukać 
oszczędności na większą skalę niŜ do tej pory. Odpowiadając na pytanie o moŜliwości spłaty 
długu Skarbnik powiedział, Ŝe jest to bardziej złoŜone. Przy obecnie obowiązujących 
przepisach ustawy o finansach publicznych nie ma zagroŜenia dla spłaty kredytu, spełniamy 
wszystkie kryteria ustawowe. Natomiast gdyby ustawa miała być przyjęta w takim kształcie, 
jak czytany dziś w Sejmie projekt ustawy o finansach publicznych to sytuacja nie jest juŜ tak 
dobra dlatego, Ŝe nowa ustawa wyznacza inny sposób moŜliwości samorządu do zaciągania 
zobowiązań, który dla takich powiatów jak nasz jest bardzo niekorzystny i moŜe się okazać, 
Ŝe w przyszłym roku będziemy w stanie obsługiwać spłatę długu natomiast moŜe być problem 
z pozyskaniem następnych. Trzeba będzie zmierzać do zrównowaŜenia budŜetu i to moŜe być 
trudne. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 15 za, przy 1 wstrzymującym podjęli uchwałę w sprawie 
wyraŜenia woli dofinansowania planowanej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Złotowie. 
Uchwała nr XXXIV/147/2009 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Godz. 1535 obrady opuścił radny J. Podmokły. 
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe Komisja BudŜetu omawiała zmiany do budŜetu powiatu               
i wyraziła pozytywne stanowisko. 
Skarbnik G. Piękoś omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego 
na 2009 rok wraz z autopoprawką. Powiedział, Ŝe zasadnicze zmiany dotyczą: 
- wprowadzenia do wieloletniego programu inwestycyjnego kwot związanych z inwestycją            
w Szpitalu Powiatowym, zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą; 
- w najbliŜszym czasie dojdzie do podpisania umowy z Marszałkiem Województwa                      
w sprawie dofinansowania przebudowy drogi Jastrowie – Borucino – Pniewy ze środków 
Unii Europejskiej. W związku z tym, Ŝe jest juŜ projekt umowy, moŜna dopasować budŜet do 
projektu umowy – jest to przesunięcie kwoty 4.806.127 zł. w zadaniach inwestycji 
drogowych z paragrafu 6050 na paragraf  6058, 6059, czyli paragrafy typowo dotyczące 
środków unijnych. Za tą zmianą idzie zmiana w załączniku dotyczącym wydatków 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. załącznik nr 6; 
- zwiększenia kwoty dochodów i kwoty wydatków budŜetowych o 44.600 zł., są to środki               
z dotacji z samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup cięŜkiego samochodu 
uterenowionego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie. Sprawa 
jest z dnia dzisiejszego, przesłana faksem o godzinie 12, a terminy wyznaczono krótkie na 
zawarcie umowy z wykonawcą, przetarg jest juŜ rozstrzygnięty. 
Skarbnik poinformował, Ŝe w załączniku nr 3 wkradł się błąd, w nazwie zadania źle wpisano 
pochodzenie środków. Błąd będzie poprawiony; 
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-  przesunięcia w załączniku wydatków inwestycyjnych kwoty 47.000 zł. z zadania 
modernizacji budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych, po 
przetargach kwota uległa zmniejszeniu w porównaniu do zakładanej stąd przesuniecie 
środków do rozdziału 801 na wykonanie chodnika przy I Liceum Ogólnokształcącym w 
Złotowie. Kończy się budowa hali widowiskowo – sportowej, w 2006 roku była uchwała 
Rady Powiatu o przekazaniu terenów pod jej budowę, była takŜe uchwała Zarządu Powiatu, w 
której Zarząd zobowiązał się do wykonanie pewnych prac, między innymi do 
zagospodarowania tego terenu. Zasadne jest więc wykonanie chodnika, tym bardziej, Ŝe są 
zaoszczędzone na warsztatach środki. 
- przesunięcia w planie finansowym Starostwa Powiatowego, są to przesunięcia między 
paragrafami, dostosowanie do bieŜących potrzeb.   
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym radni jednogłośnie, liczbą 15 głosów podjęli uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu złotowskiego na 2009 rok. Uchwała nr XXXIV/148/2009 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XXXIV sesji o godz. 1540.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 
 


