Protokół Nr 4/2007
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w dniu 25 czerwca 2007 roku
Posiedzenie

zostało

zwołane

przez

Przewodniczącego

Komisji

Budownictwa

Stanisława Jagielskiego i Przewodniczącego Komisji Oświaty Jacka Goździa. W posiedzeniu wzięli
udział członkowie komisji oraz Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, Dyrektor SP ZOZ w Lipnie
Edward Zagórski, Wicestarosta P. Wojciechowski, Naczelnik Wydziału OKSZ Anna Smużewska,
K. Kwiatkowska- inspektor ds. służby zdrowia w Wydziale Oświaty /listy obecności w załączeniu
do protokołu/.
1. Otwarcie posiedzenia.
Pan Stanisław Jagielski powitał wszystkich członków komisji i zaproszonych gości. Powiedział, że
dzisiejsze posiedzenie komisji zostało zwołane celem zaopiniowania materiałów i projektów
uchwał na Radę Powiatu dotyczących SP ZOZ w Lipnie.
2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji Budownictwa St. Jagielski stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest
5 członków Komisji, zatem wszystkie podejmowane opinie i wnioski będą prawomocne.
Przewodniczący Komisji Oświaty J. Góźdź stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest 4 członków
Komisji, zatem wszystkie podejmowane opinie i wnioski będą prawomocne.
3. Przyjęcie porządku obrad.
St. Jagielski przedstawił proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji i zwrócił się do
członków obu komisji o ewentualne uwagi. Uwag nie było.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. Członkowie komisji
jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Zaopiniowanie programu restrukturyzacji SP ZOZ w Lipnie
6. Zakończenie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Budownictwa S. Jagielski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniego posiedzenia komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół.
Przewodniczący Komisji Oświaty J. Góźdź poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniego posiedzenia komisji. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół.
5. Zaopiniowanie programu restrukturyzacji SP ZOZ w Lipnie.
Przewodniczący Komisji S. Jagielski udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Lipnie Edwardowi
Zagórskiemu.
P. Zagórski przedstawił się i powiedział, że na dyrektora SP ZOZ w Lipnie został powołany
z dniem 21 maja 2007 r. W latach 1993-2007 pełnił funkcję dyrektora oddziału PKO BP SA we
Włocławku. Wcześniej pracował w Kujawskiej Fabryce Manometrów we Włocławku. W chwili
objęcia stanowiska głównego księgowego w Fabryce Manometrów zakład był na skraju
bankructwa. Udało się mu się jednak wyprowadzić zakład z kryzysu i zaczął on generować zyski.
Dodał, że styczność z SP ZOZ w Lipnie miał juz w czasie gdy był dyrektorem PKO BP ponieważ
bank obsługiwał SP ZOZ. Już wtedy miał świadomość, że zakład ten znajduje się w bardzo trudnej
sytuacji ekonomicznej.
P. Zagórski powiedział, że od czasu objęcia funkcji dyrektora SP ZOZ zapoznawał się
z funkcjonowaniem jednostki i przygotowywał program jej restrukturyzacji. Ze względu na
ograniczony czas opierał się w dużej części na programie restrukturyzacji poprzedniego dyrektora,
jednakże wprowadził istotne zmiany.
P. Zagórski powiedział, że wyliczył zadłużenie szpitala na dzień 31.07.2007r. ponieważ minie
pewien okres czasu zanim podejmie się wszelkie decyzje dot. SP ZOZ, a w ciągu jednego miesiąca
szpitalowi przyrasta zadłużenie ok. 400 tys. zł. Za punkt wyjścia programu restrukturyzacji
wyznaczył sobie więc tę datę. P. Zagórski podkreślił, że sytuacja w tej jednostce jest dramatyczna,
komornik zajmuje konto szpitala (są to koszty ok. 100 tys. zł miesięcznie). Dyrektor powiedział, że
w programie restrukturyzacji SP ZOZ założył umorzenie odsetek od towarów i usług, od podatków,
od PFRON, od ZUS, od wynagrodzeń pracowników. Łącznie daje to kwotę 6 mln 54 tys. zł. Dodał,
że jeśli chodzi o odsetki z ZUS to umorzenie może objąć tylko składki pracodawcy, natomiast
odsetki od składek pracownika muszą zostać uregulowane.
Wspomniał również o dwóch kredytach, jakie SP ZOZ zaciągnął. Jeden kredyt został zaciągnięty
w BGKa, drugi w Nordea. Kredyty te należy należy spłacać nadal na uzgodnionych wcześniej
warunkach.
Kwota zobowiązań jaka by była objęta kredytem to 31 mln 734 tys. zł. Kredyt w kwocie 32 mln zł
byłby zaciągnięty na 30 lat. Od niedawna na rynku pojawiły się banki, które oferują kredyty na tak

długi okres czasu. Dyrektor powiedział, że przeprowadził juz wstępne negocjacje z jednym
z banków. Udało się wynegocjować niską marżę- 0,7 %, oprocentowanie kredytu wynosiło by
5,05%.
Podkreślił, że jest to kredyt na bardzo dobrych warunkach.
Pan M. Kwiatkowski zapytał czy prowizja jest płatna z góry.
P. Zagórski odpowiedział, że prowizja wynosi 1,2 % i jest płatna w momencie uruchomienia
kredytu.
Pan Zagórski podkreślił, że wnioskuje o kredyt w wysokości 32 mln bo tylko taka kwota pozwoli
na spłatę wszystkich zobowiązań oraz spowoduje zaprzestanie dalszego zadłużania się przez
SP ZOZ w Lipnie. Są oczywiście możliwe umorzenia niektórych zobowiązań, ale w tej chwili nie
może tego zagwarantować.
Dyrektor powiedział, że kredyt dla SP ZOZ można pozyskać bez przetargu, w drodze odstępstwa od
przepisów. Jednakże do Urzędu Zamówień Publicznych wniosek o to odstępstwo musi być dobrze
uzasadniony, np. że jest to działanie ratujące byt danej jednostki, a tak jest w przypadku SP ZOZ
w Lipnie.
Dyrektor podkreślił, że restrukturyzacja szpitala to także redukcja kosztów pracowniczych. Założył,
że szpital psychiatryczny zostanie przeniesiony na ul. Nieszawską. Ponadto bierze pod uwagę
połączenie oddziałów, tzn. chorób wewnętrzych i geriatii oraz położniczego i ginekogii.
Powiedział, że ponadto będą wprowadzone pewne zmiany w statucie- zostaną połączone niektóre
komórki organizacyjne, zmniejszy się przez to liczba stanowisk kierowniczych, a co za tym idzie
koszty pracownicze. Dodał, że do Statutu SP ZOZ będzie dołączony graficzny schemat
organizacyjny, którego do tej pory nie było.
E. Zagórski powiedział, że będą dwa stanowiska zastępców Dyrektora, w tym jeden
ds.medycznych.
Ponadto Dyrektor poinformował, że w SP ZOZ trwa procedura wdrażania ISO.
Powiedział, że z obecna kancelaria prawna ma podpisaną umowę z SP ZOZ do końca lipca.
Postanowił nie przedłużać tej umowy, gdyż nie widzi możliwości dalszej współpracy.
Ponadto utworzono nowe stanowisko- archiwista. Podkreślił, że taka osoba jest bardzo potrzebna
w SP ZOZ ponieważ nie ma w tym zakładzie dobrze prowadzonej archiwizacji dokumentów.
Dodał, że będą ogłaszane także konkursy na ordynatorów.
Z. Chmielewski, sekretarz powiatu zapytał dyrektora jaką zakłada kwotę z tytułu sprzedaży szpitala
psychiatrycznego.
E. Zagórski odpowiedział, że 2 mln 215 tys. zł.
Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że nieruchomość szpitala psychiatrycznego zostanie
podzielona na działki, którymi już w tej chwili jest duże zainteresowanie i według niego uda się

uzyskać większą kwotę za tę nieruchomość.
P. Gęsicki powiedział, że Burmistrz był zainteresowany kupnem całej działki, Zarząd miał w tej
sprawie prowadzić z nim rozmowy.
Wicestarosta wyjaśnił, że Burmistrz już nie jest zainteresowany kupnem tej działki.
P. Gęsicki powiedział, że to działania obecnego Zarządu doprowadziły do takiej sytuacji. Trzeba
wziąć pod uwagę to, że w tym miejscu może powstać konkurencyjna dla szpitala klinika.
E. Zagórski stwierdził, że ryzyko powstania konkurencyjnej kliniki istnieje zawsze.
Wicestarosta P. Wojciechowski powiedział, że zadaniem Zarządu jest uzyskać jak najwięcej
środków finansowych ze sprzedaży szpitala psychiatrycznego, co będzie bardziej możliwe po
podzieleniu tych działek. Zarząd musi głównie myśleć o interesie SP ZOZ w związku z jego
dramatyczną sytuacją. Podkreślił, że rozumie interes Urzędu Miasta Lipna ale w chwili obecnej to
szpital jest najważniejszy.
Następnie Wicestarosta zapytał Dyrektora SP ZOZ czy są zabezpieczone i przygotowane
pomieszczenia przy ul. Nieszawskiej na przeniesienie szpitala psychiatrycznego.
Dyrektor odpowiedział, iż trzeba jeszcze czasu aby to wszystko dokładnie opracować ale
przeniesienie szpitala psychiatrycznego jest możliwe.
Wicestarosta dodał, że pomieszczenia szpitala psychiatrycznego mogą byc umiejscowione tylko do
I piętra.
Dyrektor powiedział, że wie o tym i wszystko zostanie przygotowane tak, aby było zgodne
z przepisami.
P. Gęsicki powiedział, że kwota kredytu jest bardzo wysoka. 32 mln zł wynosi przecież budżet
powiatu. Ponadto wyraził zaniepokojenie tym, że poręczenie tak wysokiego kredytu może odbyć się
kosztem innych jednostek organizacyjnych powiatu.
Zapytał jakie stanowisko w tej sprawie ma Zarząd Powiatu.
Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd nie ma jeszcze do końca wypracowanego stanowiska w tej
sprawie. Nie wyraziły opinii wszystkie komisje, a Zarząd chciałby się z nimi zapoznać.
P. Smużewska zapytała Dyrektora czy założone przez niego połączenie oddziałów w SP ZOZ nie
będzie skutkowało zmniejszeniem kontraktów z NFZ.
E. Zagórski odpowiedział, że wstępnie to konsultował i nie powinno się nic zmienić w kwestii
kontraktów ale oczywiście jeszcze to sprawdzi. Jeśli okazałoby się, że spowoduje to zmiejszenie
kontraktów to zrezygnuje z tego pomysłu.
P. Gęsicki zapytał P. Skarbnik o zdanie w kwestii poręczenia kredytu dla SP ZOZ.
P. Skarbnik powiedziała, że kredyt wynosi tyle co budżet powiatu. Trzeba mieć na uwadze to, że
konsekwencją poręczenia kredytu dla SP ZOZ będzie utrudniona droga do uzyskania innych
kredytów dla powiatu, a przecież potrzebne są środki na inwestycje.

K. Kwiatkowski również wyraził zdanie, iż przez poręczenie tego kredytu można zamknąć drogę do
pozyskania kredytów na inwestycje.
P. Gęsicki zapytał czy Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię, co do poręczenia kredytu.
P. Małkiewicz, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jeszcze nie.
K. Kwaitkowski zapytał o możliwość wzięcia kredytu w obcej walucie.
E. Zagórski wyraził zdanie, że nie powinno się brać kredytu w walucie, w której nie ma się
dochodów. Jest to zbyt duże ryzyko, zwłaszcza w przypadku osoby prawnej.
K. Kwiatkowski zapytał ile dokładnie wynosi obecne zadłużenie szpitala.
Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że 56,5 mln zł.
Na zakończenie P. Skarbnik podkreśliła, że dotychczas zaciągnięte kredyty przez SP ZOZ są
terminowo spłacane.
Komisja Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziły opinię, iż nie widzą możliwości poręczenia
kredytu w wysokości wskazanej przez Dyrektora SP ZOZ w Lipnie, a propozycję kwoty kredytu
pozostawiają w gestii Zarządu Powiatu w Lipnie.
6. Zakończenie
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu
25 czerwca 2007 roku.
Protokołowała:
Izabela Pączkowska
Przewodniczący Komisji
Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
Stanisław Jagielski

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Jacek Góźdź

