Protokół Nr 5/2007
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
w dniu 26 września 2007 roku
Posiedzenie

zostało

zwołane

przez

Przewodniczącego

Komisji

Budownictwa

Stanisława Jagielskiego i Przewodniczącego Komisji Oświaty Jacka Goździa. W posiedzeniu wzięli
udział członkowie komisji oraz Edward Zagórski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie, Maria Zielińskainspektor w Wydziale Budżetu i Finansów oraz Edyta Zielińska- inspektor ds. oświaty /lista
obecności w załączeniu do protokołu/.
1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji powitali członków komisji oraz zaproszonych gości na wspólnym
posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju SpołecznoGospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji Budownictwa Stanisław Jagielski stwierdził, iż na posiedzeniu komisji
obecnych jest 5 członków (na 5-osobowy skład komisji), a więc wszelkie podejmowane decyzje
będą prawomocne.
Przewodniczący Komisji Oświaty J. Góźdź stwierdził, iż na posiedzeniu komisji obecnych jest
4 członków komisji (na 5-osobowy skład komisji), zatem wszelkie podejmowane decyzje będą
prawomocne.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Komisja Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie za I półrocze
2007 roku.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze
2007 roku.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie przyjęła następujący porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie za I półrocze
2007 roku.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze
2007 roku.
7. Informacja na temat funkcjonowania jednostek oświatowych.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju SpołecznoGospodarczego poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja Budownictwa jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie za I półrocze
2007 roku.
Przewodniczący Komisji Oświaty poprosił Dyrektora SP ZOZ w Lipnie o przedstawienie
informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie za I półrocze 2007 roku.
Dyrektor SP ZOZ w Lipnie Edward Zagórski powiedział, że wynik finansowy za I półrocze nie był
satysfakcjonujący. Przekroczono o 2,43% koszty w stosunku do planu.
Stwierdził, że założeń planu rocznego nie uda się osiągnąć ponieważ już wiadomo, że nie dokona
się do końca tego roku sprzedaży szpitala psychiatrycznego. Jednak Zakład Opiekuńczo Leczniczy
szpitala psychiatrycznego zostanie już w tym roku przeniesiony na ul.Nieszawską.
Dyrektor powiedział, że najważniejszą sprawą w chwili obecnej jest kredyt dla szpitala. Sprawa
niestety się przedłuża, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy uchyliła uchwałę
Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie, w której był zapis o maksymalnej kwocie poręczeń.
Dodał, że prowadził on wraz ze Starostą, Przewodniczącym Rady, Skarbnik Powiatu rozmowy
z Prezesem RIO, podczas których przekonywano Prezesa o słuszności podejmowanej przez radę
powiatu uchwały. Dyrektor uważa, że RIO zaczyna już bardziej przychylnie podchodzić do tej
kwestii.
Następnie E. Zagórski podjął temat złożonego przez niego wypowiedzenia stosunku pracy.
Powiedział, że nie wycofał swojej rezygnacji. Chciałby jednak zakończyć sprawę uzyskania
kredytu dla SP ZOZ w Lipnie, bowiem jest to konieczne, by zakład ten mógł dalej poprawnie
funkcjonować.

Dyrektor następnie powiedział, iż nie będzie zwolnień grupowych w SP ZOZ w Lipnie. Jest wielu
pracowników, którzy mają umowy na czas określony i nie będą one po prostu przedłużane.
Dyrektor powiedział, że SP ZOZ w Lipnie będzie rozwijał swoją działalność, np. neurologię.
Uważa, że perspektywy co do przychodów SP ZOZ są dobre. Podkreślił jednak, że brak jest
środków na modernizację szpitala. Są oczywiście środki unijne jednak SP ZOZ musiałby mieć
spłacone wszystkie zobowiązania, aby móc się o nie ubiegać.
Dyrektor poinformował także, że obecnie w SP ZOZ odbywa się kontrola NIK.
Pan D. Chmielewski zapytał kiedy rozpocznie się proces sprzedaży szpitala psychiatrycznego.
E. Zagórski odpowiedział, że najpierw musi być zdjęta hipoteka z nieruchomości.
Pan P. Wojciechowski powiedział, że wycena jest juz zrobiona, trzeba tylko poczekać na zdjęcie
hipoteki.
A. Antoszewski zapytał Dyrektora czy budżet SP ZOZ jest w stanie, po ewentualnym uzyskaniu
kredytu, już w przyszłym roku zblinasować się na zero.
E.Zagórski odpowiedział, iż w przyszłym roku powinno się to już udać.
Przewiduje, ze kontraktacja na pewno będzie większa w przyszłym roku niż w bieżącym. A i tak
w tym roku jest już większa niż zakładał. Będzie się rozwijać neurologia, również tomograf będzie
w pełni wykorzystany.
Ponadto Dyrektor SP ZOZ powiedział, że zwrócił się z wnioskiem o umorzenie składki z 2004r.
Umorzenie tej składki otworzyło by drogę do pozyskania środków z WFOŚiGW.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisja Budownictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2007 roku.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisja Budownictwa, Gospodarki
Nieruchomosciami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2007 roku.
Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
zakończyła posiedzenie w dniu 26.09.2007 r.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki kontynuowała posiedzenie.
7. Informacja na temat funkcjonowania jednostek oświatowych.
Przewodniczący Komisji Oświaty J. Góźdź powiedział, że Zespoł Szkół w Dobrzyniu n/W, Zespół

Szkół w Lipnie, Zespoł Szkół Technicznych w Lipnie oraz Zespoł Szkół w Skępem przedstawiły
ogólne informacje na temat liczby uczniów, rekrutacji, wykonanych prac remontowych itp.
Przedstawił członkom te informacje /informacje szkół w załączeniu do protokołu/.
P. Góźdź zwrócił uwagę na to, że jest duże zaangażowanie dyrektorów w rozwój placówek, którymi
kierują. Stwierdził, że najgorsze warunki lokalowe ma w tej chwili Poradnia PsychologicznoPedagogiczna.
P. Wojciechowski powiedział, że Zarząd Powiatu szuka rozwiązania problemów lokalowych
Poradni. Był pomysł aby Poradnię przenieść do SP ZOZ w Lipnie, jednakże adaptacja pomieszczeń
byłaby bardzo kosztowna. W chwili obecnej Poradnia otrzymała dodatkowe pomieszczenie
w Bursie Szkolnej w Lipnie.
P. Antoszewski powiedział, że trzeba egzekwować od dyrektorów szkół zasadę, aby nie zatrudniać
nauczycieli- emerytów.
J. Kalinowski stwierdził, że czasem trzeba na to pozwolić ponieważ brakuje nauczycieli pewnych
przedmiotów.
P. Wojciechowski potwierdził, że brakuje nauczycieli niektórych przedmiotów, np. nauki jazdy lub
jezyka rosyjskiego. Trzeba więc zatrudniać nauczycieli emerytów.
P. Antoszewski stwierdził, że jeżeli nie ma innego wyjścia, to rzeczywiście należy zgodzić się na
takie rozwiązanie. Generalnie jednak trzeba stawiać na młodą kadrę.
P. Antoszewski wyraził zdanie, iż należy przyznawać wyższy dodatek motywacyjny dyrektorom,
którzy wykazują się w swojej pracy, np. starają się np. o środki unijne.
Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zarządu
Powiatu o rozwiązanie problemu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie.
Ponadto komisja uznała, iż istnieje potrzeba zaplanowania w przyszłorocznym budżecie powiatu
środków na wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Skępem.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zakończyła posiedzenie w dniu 26 września 2007 r.
Protokołowała:
Izabela Pączkowska
Przewodniczący Komisji
Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
Stanisław Jagielski
Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Jacek Góźdź

