Protokół Nr VI/1/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 08.01.2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Hanna Iwaniuk – Starosta

2.

Wojciech Rychlik– Wicestarosta

3.

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

4.

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

5.

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

6.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

7.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:
1. Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości
2. Pan Mariusz Kubiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
3. Pan Janusz Ratajczyk – Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
4. Pan Dariusz Kałdoński – Dyrektor ds. Medycznych Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego

Punkt 1
Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/5/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.12.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
wyznaczenia Starosty Zduńskowolskiego – Hanny Iwaniuk oraz Wicestarosty
Zduńskowolskiego

–

Wojciecha

Rychlika

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego w zakresie zawarcia umowy z firmą PGE Obrót S.A.
- OR/1/19
5. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. – SP.1.2019
6. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie przedstawienia informacji na temat planu finansowego dochodów
i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2019 r. - SP.3.2019
7. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
propozycji wzięcia udziału w III edycji „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”
na 2019 rok.
8. Uchwały budżetowe.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził powyższy porządek
obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/5/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.12.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/5/18
z posiedzenia Zarządu w dniu 27.12.2018 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
wyznaczenia Starosty Zduńskowolskiego – Hanny Iwaniuk oraz Wicestarosty

Zduńskowolskiego

–

Wojciecha

Rychlika

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego w zakresie zawarcia umowy z firmą PGE Obrót S.A.
- OR/1/19

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. Formalno - prawnym.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/1/19
w sprawie

wyznaczenia Starosty Zduńskowolskiego

– Hanny Iwaniuk oraz

Wicestarosty Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika do reprezentowania Powiatu
Zduńskowolskiego w zakresie zawarcia umowy z firmą PGE Obrót S.A.

Punkt 5
Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca
realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.
w Zduńskiej Woli za okres 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. – SP.1.2019

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii prawnej.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag do informacji przedstawionej przez Wydział Spraw Społecznych i
Wspierania Przedsiębiorczości – zwracam jednak uwagę, że sytuacja ek - finansowa
Szpitala po 11 m-cach przedstawia się gorzej niż po 10 m-cach zarówno w zakresie
wyniku finansowego jak i poziomu zabezpieczeń wymagalnych.”
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak podsumowała w/w sprawę.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż nie ma zobowiązań
wymagalnych na dzień 31.12.2018r. Od września 2018 r. nastąpiła zmiana wypłat

dodatku dla pielęgniarek, ponieważ warunki tego włączenia w pensję zasadniczą
podlegały negocjacji, a my byliśmy zobowiązani do podpisania porozumienia
między pielęgniarkami.
pielęgniarek

Intencją

z podobnym

było

wyrównanie

wykształceniem

i

rozbieżności

wykonującym

wynagrodzeń

podobny

zakres

obowiązków. W tym czasie ukazały się dwa oświadczenia: jedno odwoływało się do
ustawy, a drugie oświadczenie NFZ nie dawało możliwości, iż jeżeli nie będzie
porozumienia z pielęgniarkami to możemy wprowadzić to zarządzeniem. Prowadząc
negocjacje, przyszedł czas na wypłatę tych środków w wys. ok. 200 000, 00 zł, które
nie wpłynęły jeszcze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Spowodowało to brak
w budżecie. Środki wpłynęły na koniec listopada 2018 r.
Dyrektor ds. Medycznych Pan Dariusz Kałdoński poinformował, iż analiza po
listopadzie 2018 r. jest nieupragniona. Miesięczne wahania mogą się pojawiać
w związku z takimi przesunięciami płacowymi czy rozliczaniem należności z NFZ.
Strata mieści się w kwocie amortyzacji, czyli przepływowo suma wpływów
i wypływów. Na działalności operacyjnej jest 2,5 – 3 mln straty, która od lat się
powtarza.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż wszystkie Szpitale, które
mają

małe

zakresy

z nierentownością

funkcjonowania

oddziałów

są

zabiegowych.

obarczone
Wartość

ryzykiem
usług

w

związanym
jednostkach

specjalistycznych jest dużo większa.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zapytał, dlaczego nie kładzie się nacisku na
rozwijanie POZ-tu?
Dyrektor ds. Medycznych Pan Dariusz Kałdoński poinformował, iż nie da się na siłę
ludzi przyciągnąć. Przy normie na 1 lekarza pediatrę może być przypisane 1500
dzieci, a było tylko zadeklarowanych

250 dzieci, dlatego podjął decyzję

o zmniejszeniu POZ-tu z wyłączeniem części pediatrycznej.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zapytał, jak ma się kształtowanie ryczałtu,
ponieważ skupiamy się na cięciu kosztów a nie na

podnoszeniu dochodów.

Należałoby połączyć nocną i świąteczną opiekę zdrowotną z POZ-tem.

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż system finansowania
Szpitala dzieli się na dwie części: część ryczałtową, która wynika z poziomu Szpitala,
czyli wykonania kontraktu za 2015 rok oraz część kontraktową, która najczęściej
wynika z aneksów do kontraktów (Rehabilitacja i Oddział Paliatywny). Ryczałt ma to
do siebie, że nie przewiduje zmian innych niż wynikające z wykonania okresu
poprzedniego i przeliczenia według określonego wzoru. Szanse na zwiększenie
ryczałtu są niewielkie i nie ma nadwykonań. Szpitale w naszym zrzeszeniu mają
około 25 mln zł nadwykonań, jeśli NFZ będzie płacił, to zapłaci jedynie 8% całej
kwoty nadwykonań. Większość Szpitali Powiatowych i Miejskich w tym roku
odnotowują znaczną lub bardzo znaczą stratę.
Dyrektor ds. Medycznych Pan Dariusz Kałdoński omówił system naliczania ryczałtu
na następny rok. Przedstawił wniosek w sprawie dokonania oględzin i stwierdzenia
zgonu osób nieznanych i ujawnionych na terenie powiatu, wyrażając gotowość do
kontynuowania tego zadania w roku 2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zaakceptował złożony wniosek
oraz

polecił

Naczelnikowi

Przedsiębiorczości

Pani

Wydziału

Magdalenie

Spraw

Szymczak

Społecznych
przygotowanie

i

Wspierania
porozumienia

w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji planu finansowego
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres
01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
przedstawienia informacji na temat planu finansowego dochodów i wydatków
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2019 r. - SP.3.2019

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii prawnej”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Sprawa ustalenia planu finansowego PCPR wynika z założeń przyjętych uchwałą
Zarządu Powiatu w sprawie m.in. opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu
Zduńskowolskiego na rok 2019. Pismo Wydziału Spraw Społecznych potwierdza
konieczność dostosowania planu finansowego jednostki do wymogów stawianych
przez projekt uchwały budżetowej i Zarząd Powiatu.”.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż kiedy został ustalany budżet na rok
2019, to pewnie poszczególne wydziały i jednostki stwierdziły, iż w stosunku do
potrzeb pieniędzy w budżecie brakuje. Natomiast trzeba było dostosować budżet do
możliwości finansowych powiatu. Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie złożył pismo, aby zapewnić środki na podwyżki dla pracowników
oraz

informacje

podważające

ustalenia

dotyczące

wysokości

środków

zabezpieczonych w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako
niewystarczające w stosunku do potrzeb. Na dzień dzisiejszy jest brak możliwości
zwiększenia tych środków.

Chodzi o to, że Pan Dyrektor realizuje projekt, który

wiąże się z tym, że ma pewne koszty bezpośrednie i w zależności od wielkości tych
kosztów – naliczone koszty pośrednie. Koszty pośrednie to są środki finansowe,
które można przeznaczyć na wynagrodzenie osób pracujących przy tym projekcie lub
dla innych współpracujących wedle uznania Pana Dyrektora. Jeśli chodzi o szkoły
wygląda to tak, że 50% kosztów pośrednich zostawiamy w budżecie powiatu na
pokrycie wkładu własnego projektu, a pozostałe 50% pozostaje do dyspozycji szkoły.
Zaproponowaliśmy, aby przeznaczyć 100 % kosztów pośrednich na potrzeby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie., na uzupełnienie braków w budżecie. Jest
tutaj pewne niebezpieczeństwo dotyczące faktu, iż jeśli koszty bezpośrednie nie
zostaną wypracowane w założonej wysokości to też w założonej wysokości nie
zostaną wypracowane koszty pośrednie. I w efekcie w stosunku do potrzeb
wynikających z wynagrodzeń, czyli z zakładanego wzrostu poziomu wynagrodzeń
o 300 zł na pracownika, by się okazało że są niewystarczające, to będziemy szukać
w środkach powiatu odpowiedniego wsparcia finansowego, tak aby zapewnić
bilansowanie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Mariusz Kubiak podziękował
za wsparcie i wyraził zdanie, iż pracownicy na pewno będą zadowoleni z podwyżek.

Naczelnik

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

Pani Magdalena Szymczak zapytała, czy Pan Dyrektor może dać podwyżki swoim
pracownikom.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż w tych środkach już są kwoty
przeznaczone na podwyżki średnio po 300 zł na pracownika.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat planu finansowego dochodów
i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2019 r.

Punkt 7
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
propozycji wzięcia udziału w III edycji „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019
rok.

Opinia prawna:
„Nie dotyczy”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„We wniosku brak wzmianki o zmianie kładu własnego tj. wpływu realizacji wniosku
na budżet roku 2019.”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Piotr Pacelt przedstawił możliwości
poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 6
ul. Złota w Zduńskiej Woli oraz przed Szkołą Podstawową w Wojsławicach.
Zaproponował, aby złożyć wnioski o dofinansowanie na wyniesione przejścia dla
pieszych z doświetleniem.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na udział
w III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok, na wyniesione przejścia dla
pieszych z doświetleniem.

Punkt 8
Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani

Anna Królikowska przedstawiła projekty Uchwał Zarządu

Powiatu Zduńskowolskiego:
- w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami na rok 2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/2/19
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na
rok 2019.
- w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019
(w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/3/19
- w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019
(w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
- w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019
(w ujęciu zbiorczym)
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/4/19
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019
(w ujęciu zbiorczym).
- w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do
zaciągania - w roku 2019 - zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/5/19
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do
zaciągania - w roku 2019 - zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Punkt 9
Sprawy różne:
1. Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Andrzej Błaszczyński
przedstawił wniosek w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 18 147,35 zł.
Zabezpieczenie związane jest z koniecznością dokonania wypłat ekwiwalentów za
prowadzenie uprawy leśnej (termin płatności do 10.01.2019 r.) W chwili obecnej brak
jest wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu
korekty wniosku o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów
należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych.
Środki w wysokości 18 147,35 zł zostaną przekazane po pozytywnym weryfikowaniu
przez ARiMR wniosku za okres I kwartału 2019 roku. Środki zostaną przekazane do
31.01.2019r.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 18 147,35 zł.

Punkt 10
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 11
Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.
Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk– Przewodniczący Zarządu
Wojciech Rychlik - Wicestarosta
Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:
E. Jankowska

