
PROTOKÓŁ NR VIII/2015  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

Proponowany porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu: 

a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,   

b) wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budŜetu 

powiatu za 2014 rok,  

c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:  

- opinii do wykonania budŜetu powiatu za 2014 rok,  

- wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2014 rok 

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Pińczowie za 2014 rok,  

e) odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok, 

f) dyskusja,  

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok,  

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  

z wykonania budŜetu za 2014 rok.  

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

       w Pińczowie  

− wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 



− podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2014. 

6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie. 

− wystąpienie p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja, 

7. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne, 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok. 

8.Interpelacje i zapytania radnych. 

9.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Zakończenie obrad. 

 
Ad.1. 

Przewodniczący Rady Pan Marek Omasta otworzył obrady sesji. Powitał radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 17 radnych obecnych 

jest 14 radnych, zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.2.  

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe proponowany porządek obrad sesji Radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.  

Uwag nie było. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 14 głosów „za”.  

Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został wyłoŜony 

do wglądu w Biurze Rady Powiatu na 3 dni przed terminem sesji. Następnie zapytał czy  

są uwagi. Uwag nie było.  

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

Ad.4.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Pana Zbigniewa 

Kierkowskiego Przewodniczącego Zarządu Powiatu, który przedstawił sprawozdanie  

z realizacji zadań przez Zarząd Powiatu w 2014 roku. Przewodniczący Zarządu powiedział, 

Ŝe z punktu widzenia samorządowca rok 2014 był rokiem niezwykle budŜetowym. BudŜet  

w wydatkach był zaplanowany na 37.852.306,44 zł, a koniec roku zakończył się kwotą 



45.449.325,26 zł i był to najwyŜszy budŜet zrealizowany w dotychczasowej historii powiatu 

co związane było z kończącym się okresem wydatkowania środków unijnych. W kwestii 

przypomnienia Przewodniczący Zarządu poinformował, Ŝe w zeszłym roku zakończono 

największą inwestycję, tzn. budowę hali widowiskowo-sportowej, która kosztowała 14 mln. 

588 tys. zł, pomyślnie dokonano próby odzyskania podatku VAT (z budowy hali), powiat 

uczestniczył w projektach informatycznych, infrastruktury przestrzennej, termomodernizacji, 

informatyzacji szpitala, szkoły uczestniczyły w projektach miękkich takich jak: staŜe  

i praktyki zagraniczne. Powiat ponadto pozyskał środki na drogi powiatowe w ramach 

usuwania klęsk Ŝywiołowych oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Realizowano równieŜ róŜne projekty w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ponadto Wydział 

Promocji tut. Starosta opracował publikację „Pośród lasów, łąk i pół powiatu pińczowskiego” 

zorganizował jesienny jarmark róŜności. Przewodniczący Zarządu poinformował, Ŝe na 

bieŜąco spłacane było i jest zadłuŜenie powiatu. Ponadto Zarząd zadecydował o przekazaniu 

środków na wyłoŜenie kostki na parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym, została 

odnowiona elewacja na budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Wydziału Geodezji. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, Ŝe Zarząd odbył w 2014 roku 23 posiedzenia  

i przygotował pod obrady sesji Rady Powiatu 95 uchwał. Przewodniczący Zarządu 

podziękował Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, Dyrektorom jednostek, Kierownikom 

wydziałów i pracownikom Starostwa za pełne zaangaŜowanie się i asertywność, za właściwe 

wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków, za prorozwojowe podejście i myślenie  

o powiecie jako dobrze wspólnym. Przewodniczący Zarządu powiedział, Ŝe szczegółowe 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za 2014 rok wszyscy radni otrzymali  

i analizowali na posiedzeniach Komisji (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

 Następnie o zabranie głosu poproszono Panią Anitę Głuszek w zastępstwie Skarbnika 

Powiatu, która przedstawiła Uchwałę Nr 2363/2015 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach  

z wykonania budŜetu powiatu pińczowskiego za 2014 rok (załącznik nr 4). 

 Po przedstawieniu Uchwały RIO o zabranie głosu poproszono radnego Andrzeja 

Cepaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej 

do wykonania budŜetu powiatu za 2014 rok (załącznik nr 5) oraz odczytał wniosek  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2014 rok (załącznik nr 6).  

 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.  



 Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 51/2015 IV Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie opinii  

o wniosku komisji rewizyjnej dotyczącej absolutorium (załącznik nr 7).  

 Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Głos zabrał radny Jacek Kapałka, który powiedział, Ŝe obecnie jest bardzo dobra 

sytuacja wyjściowa poniewaŜ jest niewielkie zadłuŜenie powiatu w stosunku do wykonania 

budŜetu, ale deficyt, który się pojawił będzie w tym roku kumulowany i trzeba będzie podjąć 

takie kroki, Ŝeby w przyszłym roku móc spokojnie głosować przy absolutorium. Radny 

ponadto powiedział, Ŝe im większe dochody to procentowo dług spada, i dobrze byłoby aby 

udało się taką sytuację utrzymać.   

Jako kolejny głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, Ŝe ze sprawozdania  

z wykonania budŜetu za 2014 rok wynika, Ŝe zobowiązania pienięŜne powiatu na dzień 

31.12.2014 r. to: zaciągnięty kredyt na ponad 10 mln., zobowiązania wynikające z bieŜącego 

funkcjonowania wszystkich podległych jednostek 2.880.664,97 zł, deficyt budŜetowy czyli 

wykonanie wydatków 43.204.739,07 zł i do tego minus wykonanie dochodów 41.737.738,82 

zł co daje 1.470.000,25 zł, razem wszystko daje zaległość czyli zadłuŜenie na koniec roku 

2014 - 15.209.418,00 zł. Radny wyraził swoje zadowolenie z tego, Ŝe na stronie internetowej 

Starostwa są udostępnione protokoły z sesji Rady Powiatu. Ponadto radny odniósł się do 

tematu szkół. Zaproponował, aby Komisja Oświaty i inne Komisje wspierały szkoły 

poniewaŜ gdy nie będzie współpracy zadłuŜenie będzie rosło. Radny zaproponował, aby do 

prac wykonywanych dla potrzeb starostwa „wykorzystywać” uczniów - murarzy, tynkarzy, 

brukarzy, mieli by oni moŜliwość kształtować swoje umiejętności na swoim terenie,  

a ponadto pozwoliłoby to budować zyski.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, Ŝe wszyscy mogą mieć Ŝal, Ŝe duŜo pieniędzy idzie 

na szkoły, a na inne jednostki nie. Radny dodał, Ŝe naleŜy poczekać w sprawie oświaty 

poniewaŜ musi ona przejść reformę, ponadto rok szkolny mija się z rokiem budŜetowym co 

powoduje, Ŝe aby móc cokolwiek powiedzieć w kwestii finansowania oświaty, czy w kwestii 

zbliŜania się do wyzerowania kosztów na oświacie potrzeba przynajmniej 1,5 roku. Radny 

uwaŜa, Ŝe w przyszłym roku sytuacja szkół zmieni się na lepsze i zadłuŜenie w szkołach się 

zmniejszy.  

Głos zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, który powiedział, Ŝe dług powiatu to 

dług publiczny i jest to ponad 10 mln. Dług ten od 4 lat maleje. Zupełnie innym pojęciem jest 

deficyt budŜetowy, a jego znaczenie opisane jest w art.243 ustawy o finansach publicznych. 

Deficyt ten moŜe być pokryty tylko z konkretnych artykułów. Deficyt ten został spłacony ze 

ściśle określonych środków co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Dług publiczny 



spłacany jest miesięcznie w kwocie 835 tys. zł, odsetki w ostatnim roku to 427 tys.  

Pan Starosta dodał, Ŝe powiat pińczowski był pierwszym powiatem, który zaciągnął kredyt 

konsolidacyjny i na przykładzie powiatu pińczowskiego inne powiaty teŜ zaciągały taki 

kredyt, ale juŜ na gorszych warunkach. Kredyt ten pozwolił na poprawienie wskaźników  

w wieloletnim planie finansowym i z tego tytułu Regionalna Izba Obrachunkowa 

przyjmowała kolejne budŜety powiatu. JeŜeli chodzi o szkoły to proces ten nie jest łatwy. 

Powiat nie dostaje subwencji oświatowej na trzy szkoły jakie prowadzi, subwencje dostaje się 

na ucznia. Ponadto subwencja nie pokrywa potrzeb szkół czy kaŜdej innej jednostki co 

oznacza, Ŝe organ prowadzący musi dokładać do szkół i obecnie powiat dokłada ponad 1 mln. 

400 tys. zł. co jest duŜym obciąŜeniem. Subwencja ta nie jest porównywalna w kaŜdym roku, 

poniewaŜ uczniów w szkołach ubywa. Zarząd ten problem widzi, i „trzyma rękę na pulsie”. 

Odnośnie „wykorzystania” uczniów to oprócz uczniów powiat korzysta takŜe z pomocy 

osadzonych z Zakładu Karnego w Pińczowie.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu za 2014 rok odczytała Wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu radna Irena Moskwa (załącznik nr 8).   

Przewodniczący przystąpił do głosownia nad projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu 

powiatu za 2014 rok. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok 

odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa (załącznik nr 9).   

Przewodniczący przystąpił do głosownia nad projektem uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – godz. 1125. 

Zakończenie przerwy godz. 1140. 

Stan radnych 13 radnych – obrady sesji po przerwie opuścił radny Jacek Kapałka.  

 

Ad.5. 

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Pana Bartosza Stemplewskiego 

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej, który przedstawił Roczne sprawozdanie finansowe 

ZOZ w Pińczowie (załącznikiem do protokołu jest projekt uchwały oraz sprawozdanie - 

załącznik nr 10).  



Dyrektor ZOZ powiedział, Ŝe rok 2014 zakończył się bilansem dodatnim. Rachunek zysków  

i strat wyniósł 366.231,58 zł. Dyrektor poinformował, Ŝe rok 2015 jest rokiem o wiele 

gorszym m.in. z powodu zmiany wyceny procedur wykonywanych np. na oddziale 

chirurgicznym. Dyrektor ZOZ powiedział, Ŝe w szpitalu odbyła się kontrola przeprowadzona 

przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Komisja ta w swoim protokole ujęła wszystkie 

problemy szpitala. Dyrektor dodał, Ŝe powiat jako właściciel musi się liczyć z tymi 

problemami w tym i najbliŜszym roku, po to aby szpital funkcjonował.  

Wyszło Rozporządzenie, mówiące, Ŝe jeŜeli do końca 2016 roku szpital nie będzie spełniał 

wszystkich norm technicznych, to np. poradnie specjalistyczne będą zamknięte, inny przepis 

mówi, Ŝe jeŜeli nie będzie czwartego łóŜka na OIOM-ie NFZ nie będzie mógł zakontraktować 

OIOM-u. Dyrektor poinformował, Ŝe cała infrastruktura znajdująca się w budynku szpitala 

przez 20 lat dekapitalizuje się i sprzęt ten naleŜy odnawiać. Szpital z własnych środków 

zakupił baterie i UPS i jeden z UPS-ów który był został wyremontowany co razem 

kosztowało około 130 tys. zł. Dyrektor oznajmił, Ŝe zgodnie z ustawą o działalności 

leczniczej powiat powinien pokryć straty szpitala, jeŜeli tego nie uczyni szpital musi się 

przekształcić w spółkę, a spółka rządzi się swoimi prawami, i istnieje wtedy zagroŜenie, Ŝe 

spółka taka upadnie. Działaniem zmierzającym do poprawy funkcjonowania byłoby według 

Dyrektora m.in. zmiana statutu poprzez wprowadzenie nowego oddziału, który by miał sens 

funkcjonowania i zaprzestanie udzielania świadczeń jeŜeli chodzi o oddział ginekologiczno-

połoŜniczy. Dyrektor poinformował, Ŝe w zeszłym roku było niecałe 250 porodów. 

Trzymanie tego oddziału stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich pacjentów szpitala, 

dlatego, Ŝe strata (1mln. 300-400 tys.), którą generuje ten oddział powoduje, Ŝe brakuje 

pieniędzy na stworzenie bezpiecznej opieki dla pozostałych. Dyrektor stwierdził, Ŝe nie 

dyskutuje nad tym czy obecny system, czy wprowadzony pakiet onkologiczny jest dobry czy 

zły, i Ŝe nie ma na jego zmianę wpływu. Dyrektor oznajmił, Ŝe nie da się tak deficytowego 

oddziału utrzymać za pieniądze szpitala. Dyrektor poprosił radnych, zwłaszcza tych, którzy są 

sceptyczni o to aby przyszli do Dyrektora celem wspólnego zastanowienia się czy utrzymanie 

tego oddziału ma sens, Ŝeby w momencie podejmowania konkretnych decyzji mieć 

przekonanie, Ŝe będzie to decyzja tylko i wyłącznie merytoryczna. Dyrektor dodał, Ŝe czasu 

na decyzje jest niewiele poniewaŜ kontraktacje świadczeń będą na początku przyszłego roku  

i chcąc myśleć o nowym oddziale trzeba myśleć szybko, a jest kilka kroków które trzeba 

zrobić, tzn. porozumieć się z NFZ, znaleźć pieniądze na inwestycje (prace budowlane  

i sprzęt) i znaleźć personel. JeŜeli nie uda się tego dokonać do stycznia 2016 roku powstaną 

mapy zdrowotne i perspektywa otworzenia nowego oddziału oddali się. Dyrektor stwierdził, 

Ŝe naleŜałoby otworzyć taki oddział na który będzie zapotrzebowanie społeczne, taki którego 



nie ma w pobliŜu. Dyrektor powiedział, Ŝe Ŝaden szpital w Polsce nie buduje za własne 

pieniądze, a szpital w Pińczowie za własne środki wyremontował ZOL, zakupił i remontował 

sprzęt medyczny. Wracając do kwestii zaprzestania udzielania świadczeń oddziału 

ginekologiczno-połoŜniczego, Dyrektor ZOZ odniósł się do kosztów społecznych 

zaprzestania tych świadczeń. Powiedział, Ŝe problem dotyczy o 12 połoŜnych, z których 

połowa miała by zatrudnienie, zostaje 6 osób, chyba, Ŝe któraś z tych 6 osób chciałaby 

zmniejszyć swoje kwalifikacje to ma szanse na zatrudnienie. Dyrektor powiedział, Ŝe naleŜy 

zadać pytanie czy warto zaryzykować. JeŜeli powstał by nowy oddział zatrudnienie się 

powiększy poniewaŜ będą potrzebne pielęgniarki tylko, Ŝe o innych kwalifikacjach. Wybór 

jaki trzeba dokonać byłby między tym, Ŝe albo powiat będzie rok rocznie spłacał straty 

szpitala albo przekształci się w spółkę co jest gorszą decyzją poniewaŜ mając takie 

zobowiązania jakie ma szpital spółka od razu musiała by ogłosić upadłość.  

Dyrektor powiedział, Ŝe trzeba powiedzieć teŜ coś pozytywnego, np. to, Ŝe szpital utrzymuje 

się na tak konkurencyjnym rynku, Ŝe polepsza się infrastrukturę w sposób realny dla szpitala, 

Ŝe są pacjenci, którzy wybierają ten właśnie szpital. Dyrektor oznajmił, Ŝe po rozmowach  

z Dyrektorem szpitala w Busku Zdroju oraz Starostą Buskim uzgodniono, Ŝe szpitale będą 

starały w sposób maksymalny ograniczyć konkurencyjność względem siebie. Dyrektor dodał, 

Ŝe kończąc świadczenia na oddziale ginekologiczno-połoŜniczym moŜna zadać pytanie 

dlaczego robić to w Pińczowie, a nie w Busku. Odpowiedzią na to pytanie jest to,  

Ŝe w szpitalu w Pińczowie nie jest zakontraktowany oddział neonatologii i nie ma oddziału 

pediatrii. Dyrektor powiedział, Ŝe proponował pracę lokalnym lekarzom pediatrom, ale Ŝaden 

nie chce przyjść, ponadto łatwo policzyć ile dyŜur takiego lekarza by kosztował. Kończąc 

swoją wypowiedź Dyrektor powiedział, Ŝe cieszące jest to, Ŝe poprzedni rok zakończył się 

pozytywnie poniewaŜ niewielu szpitalom w Polsce się to udało. Dyrektor oznajmił, iŜ wierzy 

w to, Ŝe wspólne decyzje zaowocują tym, Ŝe w przyszłości w szpitalu będzie coraz mniej 

problemów. Dyrektor poprosił, aby wszyscy radni zapoznali się z protokołem pokontrolnym 

Komisji Rewizyjnej.  

 Opinię do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2014 odczytała radna Irena 

Moskwa członek Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

(załącznik nr 11).  

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Głos zabrał radny Andrzej Cepak, który zapoznał wszystkich radnych z treścią protokołu 

sporządzonego po przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 

Radny poinformował, Ŝe przedmiotem kontroli była sytuacja finansowa, stan zatrudnienia, 



pozyskiwanie środków unijnych oraz baza sprzętu medycznego. Komisja zapoznała się  

z informacją o sytuacji finansowej ZOZ za rok 2014 i za I kwartał 2015 roku, zatrudnieniem 

w ZOZ wg. grup zawodowych, bilansem ZOZ sporządzonym na dzień 31.12.2014 roku, 

rachunkiem zysków i strat na dzień 31.12.2014 r., rachunkiem zysków i strat na dzień 

31.03.2015 r., informacją i objaśnieniami do bilansu i rachunku zysków i strat za 2014 rok, 

wykazem pilnych prac remontowo-budowlanych z wyposaŜeniem w odpowiedni sprzęt  

i aparaturę na terenie ZOZ w Pińczowie. Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu się  

z sytuacją finansową oraz warunkami pracy stwierdza, Ŝe niezbędne będzie zagwarantowanie 

środków finansowych w obecnym budŜecie na rozpoczęcie niezwykle pilnych prac 

budowlano-remontowych, a takŜe zapewnienie w kolejnych latach środków finansowych na 

poprawę jakości wykonywanych usług związanych z doposaŜeniem i zakupem sprzętu 

medycznego. Radny dodał, Ŝe Komisja Rewizyjna stwierdza, Ŝe w obecnej chwili stan 

szpitala stawia wiele do Ŝyczenia zarówno pod względem remontowo-budowlanym jak 

równieŜ doposaŜenia w niezbędny sprzęt i aparaturę słuŜącą do właściwego zabezpieczenia 

zdrowia pacjentów. W/w zadania podzielić moŜna na remontowo-budowlane, na które naleŜy 

zabezpieczyć środki finansowe własne oraz zadania związane z zakupem sprzętu i aparatury, 

na które moŜna pozyskać środki unijne.  

Na podstawie wizji lokalnej Komisja Rewizyjna stwierdziła Ŝe do najpilniejszych zadań 

naleŜy:   

− budowa przychodni specjalistycznej z odpowiednim dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów budowlanych w słuŜbie zdrowia z uwzględnieniem dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, a takŜe stworzenia właściwych warunków pracy kadrze pracowniczej. 

Na chwilę obecną pomieszczenia znajdujące się na parterze od strony północnej nie 

posiadają okien oraz sprawnie działającej wentylacji. Z tego co ustaliła Komisja Rewizyjna 

budynek poradni miał być wyburzony i wybudowany nowy. Na potwierdzenie faktu,  

Ŝe jest to zadanie niezwykle pilne Komisja zaakcentowała iŜ obiekt został dopuszczony 

warunkowo do uŜytkowania do końca 2016 roku. Na dzień dzisiejszy brak jakichkolwiek 

działań w tej sprawie stawia pod wątpliwość terminowość wykonania tej inwestycji. 

Biorąc pod uwagę zadania powiatu co do zapewnienia mieszkańcom usług w zakresie 

poradni specjalistycznych i to, Ŝe szpital sam nie podoła finansowo temu wyzwaniu  

(gdyŜ koszty to ok. 2,5 mln. zł), Komisja twierdzi, iŜ naleŜy szczególne zainteresować się 

tym problemem i podjąć szybkie działania. Według Komisji Dyrekcja ZOZ-u wspólnie  

z Zarządem i Radą Powiatu powinna juŜ zaplanować pierwsze prace związane z budową.  



− dyrekcja do zadań terminowych musi zaliczyć czwarte łóŜko na OIOM-ie, do którego 

zostali zobligowani przez NFZ. Istnienie OIOM-u warunkowane jest dostawieniem 

czwartego stanowiska (koszt około 300 tys. zł).  

− konieczna wymiana urządzeń elektrycznych, (zuŜyta rozdzielnia niskiego napięcia), 

sfinansowanie zakupu baterii, akumulatorów, urządzeń sterujących UPS), 

− remont w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym – parter jest wyremontowany i nadaje się do 

uŜytku, ale piętro juŜ nie. Parter został wyremontowany z własnych środków szpitala jak 

teŜ wiele innych zadań tak zostało zrobionych, ale wszystko kosztem pracowników,   

− prace związane z magazynem odpadów sterylizacji,  

− zakup karetki sanitarnej i zuŜywającego się sprzętu oraz aparatury medycznej.  

Radny oznajmił, Ŝe nie moŜna dalej kosztem pracowników załatwić wszystkie sprawy.  

Radny powiedział, aby Biuro Rady Powiatu rozesłało wszystkim radnym protokół  

z przeprowadzonej kontroli w ZOZ. Radny oznajmił, Ŝe Komisja Rewizyjna zdaje sobie 

sprawę iŜ wachlarz potrzeb jest tak duŜy i kosztowny, Ŝe przerasta moŜliwości budŜetowe 

szpitala i organu prowadzącego. Dlatego tak istotne i zasadne byłoby sięgnięcie wzorem 

innych ościennych powiatów do programów unijnych. NaleŜy docenić fakt, iŜ w ramach 

działań ze środków własnych przeprowadzono w obiekcie szereg prac nie uzyskując na nie 

wsparcia finansowego od organu prowadzącego. W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna 

zawnioskowała do Zarządu Powiatu o podjęcie pilnych działań związanych z obecną sytuacją 

ZOZ-u. NaleŜy zapewnić poprzez przesunięcia w obecnym budŜecie środki finansowe na 

rozpoczęcie budowy budynku poradni specjalistycznych, rozpoczęcie prac związanych  

z rozbudową OIOM-u (4 łóŜko), a ponadto w sposób planowany w corocznym budŜecie 

powiatu muszą być zapewnione środki na funkcjonowanie i doposaŜenie szpitala.  

 Głos zabrał Dyrektor ZOZ, który powiedział, Ŝe wynagrodzenie pielęgniarek, 

połoŜnych i administracji nie jest wysokie,  ale są rezerwy jeŜeli chodzi zwłaszcza  

o pielęgniarki. ZOZ w Pińczowie jest szpitalem, który jest widoczny na mapie zdrowotnej,  

ale jeŜeli zaczyna brakować pieniędzy to trzeba zrobić coś Ŝeby było lepiej poprzez  

np. przemodelowaie się tak, Ŝeby była szansa na rozwój, ale znowu jest problem skąd wziąć 

pieniądze na start. Pieniądze te moŜna zdobyć np. szukając partnera prywatnego. Dyrektor 

powiedział, Ŝe sytuacja w szkołach róŜni się od sytuacji w szpitalach tym, Ŝe, Ŝe w szkole 

moŜna sobie wyliczyć ile szkoła potrzebuje, a ile dostanie, natomiast z szpitalu jest tak,  

Ŝe jeśli się wykona mniej to zostanie zapłacone za tyle ile zostało wykonane, a jak wykona się 

więcej to będzie zapłacone nie więcej niŜ jest w umowie, a cena punktu nie wzrosła od  

5-6 lat. Dyrektor powiedział, Ŝe szpital w Pińczowie jest jedynym szpitalem, który ma tak 

zintegrowany system jakości i nie wiadomo czy uda się to utrzymać bo jest to bardzo 



kosztowne. Dyrektor oznajmił, Ŝe przez 4 lata na tyle ile były moŜliwości powiat wspierał 

szpital, ale obecna sytuacja wymaga większego wsparcia.  

 Głos zabrał Przewodniczący Rady Marek Omasta powiedział, Ŝe radny Andrzej Cepak 

w swojej wypowiedzi nie odniósł się do sprawy oddziału ginekologiczno-połoŜniczego.  

 Radny Andrzej Cepak powiedział, Ŝe nie było to przedmiotem kontroli i na ten  

moment nie moŜe odnieść się do tej kwestii.  

 Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który powiedział, Ŝe Komisja BudŜetu 

pozytywnie widzi temat ginekologii, aby zastąpić go innym oddziałem. Zapytał jaki by to był 

oddział. 

 Dyrektor ZOZ powiedział, Ŝe zasadne byłoby utworzenie oddziału neurologii  

i udarów.   

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga powiedział, Ŝe nasuwa się pytanie co się dzieje, Ŝe są 

wysuwane takie wnioski, Ŝe trzeba sprzedać czy sprywatyzować szpital, ponadto, jeŜeli się 

coś likwiduje to trzeba wiedzieć co się proponuje nowego. Radny powiedział,  

Ŝe zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. w ZOZ to kwota ponad 4 mln. zł. Nierozliczone lata 

ubiegłe to ponad 11 mln. zł. Oznacza to, Ŝe całe zadłuŜenie szpitala to ponad 15 mln. zł. 

Radny zapytał dlaczego Dyrektor chce likwidować oddział, trzeba dąŜyć do tego Ŝeby oddział 

ten funkcjonował, a nawet ten oddział wzbogacać, moŜna by np. część oddziału zrobić jako 

połoŜniczo-porodowy, a drugą cześć jako ginekologiczny.   

 Dyrektor ZOZ powiedział, Ŝe nie mówi się tu o prywatyzacji i nie naleŜy mylić pojęć. 

Zobowiązania szpitala są jasne jest to kwota ponad 4 mln, a wynik za  2014 rok to kwota  

366 mln na plusie.. Dyrektor oznajmił, Ŝe jeŜeli radny ma jakiekolwiek wątpliwości to niech 

zgłosi do Prokuratury, Ŝe Dyrektor i Biegły fałszuje dokumentację księgową. Dyrektor dodał, 

Ŝe oddział ten trzeba zlikwidować z szacunku dla kaŜdego, poniewaŜ kaŜdy na nas płaci 

podatki, z których m.in. utrzymywany jest szpital, w szpitalu jest 250 porodów co wynika  

z populacji, z tego, Ŝe część porodów „ucieka” do Kielc poniewaŜ w Pińczowie jest szpital  

o pierwszym stopniu referencyjności, co oznacza, Ŝe nie moŜna tu rodzić bliźniąt, Ŝe nie 

moŜna tu leczyć ciąŜy patologicznej.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, Ŝe Dyrektor ZOZ wykonuje swoją pracę, a radni są 

po to, Ŝeby to podsumować, doradzić i przypomnieć, Ŝe w ciągu roku nagle stał się dług. 

 Dyrektor ZOZ poprosił Głównego Księgowego w ZOZ o wyjaśnienie radnemu tej 

sytuacji.  

 Główny Księgowy ZOZ Pan Janusz Krawicz powiedział, Ŝe od 2010 roku  

zobowiązania szpitala maleją co jest spowodowane tym, Ŝe wynik finansowy jest dodatki.  

Z tego dodatniego wyniku szpital pokrywa zobowiązania. Pan Krawicz poprosił radnego 



Jerzego Kułagę, aby przeczytał opinie Biegłego, gdzie jest napisane jaki jest majątek szpitala 

i jaki był zysk. W szczegółowej informacji Biegły odnosi się do 3 lat 2012-2014 i tam 

pokazuje teŜ jakie były wyniki i zobowiązania w poprzednich latach.   

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, Ŝe wszystko się zgadza, ale jeŜeli chodzi i spłacenie  

długu to mnoŜąc wszystko dług zostanie spłacony nie wiadomo za ile lat.  

 Dyrektor ZOZ zapytał radnego Jerzego Kułagę w jakiej kwocie według radnego jest 

dług szpitala.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, Ŝe 92 mln. zł.  

 Głos zabrał Starosta Pińczowski, który powiedział, Ŝe jest 5 kadencji w powicie.  

Pan Starosta powiedział, Ŝe widział wiele ludzkich dramatów i w tych momentach trzeba było 

zachować zimną krew i takiej samej sytuacji jest teraz Zarząd, który teraz musi zachować 

zimną krew i nie moŜe ulec emocjom. Są określone dochody i zadania i trzeba je wykonać. 

Pan Starosta dodał, Ŝe 4 lata temu szpital był w takiej sytuacji, Ŝe wyglądało, iŜ nic nie da się 

zrobić i wtedy zmieniono dyrektora, któremu teraz naleŜą się podziękowania, poniewaŜ zrobił 

on rzecz, przy udziale personelu średniego i białego, która wydawała się nie do wykonania  

i dopóki wynik finansowy będzie taki jaki jest Dyrektor będzie nagradzany. Dyrektor ma  za 

zadanie wypracować przyszłościową wizję dla szpitala i przedstawić ile potrzebuje środków  

z zewnątrz. Pan Starosta powiedział, Ŝe zgodnie z ustawą nie jest zadaniem powiatu w 100% 

finansować szpital. Zarząd nigdy nie nakazywał Dyrektorowi, Ŝe musi zrobić tak a nie 

inaczej, Zarząd zawsze szanuje i popiera zdanie Dyrektora, ale nadszedł taki moment,  

Ŝe to Zarząd musi wypracować odpowiedni kierunek. Wracając do zadłuŜenia szpitala  

Pan Starosta powiedział, Ŝe wszystkie jednostki okołopowiatowe zatrudniają 637 osób i to 

dzięki temu, Ŝe jest powiat w Pińczowie, teraz trzeba znaleźć takie rozwiązanie, Ŝeby te 

miejsca w 100% nie „odpłynęły” w momencie gdyby doszło likwidacji powiatu. Zarząd 

upiera się, Ŝe finanse bezwzględnie są najwaŜniejsze i zarówno dyrektorzy i kierownicy 

wszystkich jednostek będą  oceniani po wykonaniu budŜetu. JeŜeli Zarząd ulegnie 

sentymentowi i popuści finanse powiatu, trzeba będzie zadać pytanie gdzie się powiat 

znajdzie. Pan Starosta oznajmił, Ŝe Zarząd będzie twardo trzymał finanse powiatu bo to jest 

jedyna szansa do przetrwania i mając takiego Dyrektora ZOZ na pewno znajdzie się 

rozwiązanie. Powoli znajduje się przychylność, do tej pory była rywalizacja ze szpitalem  

w Busku, obecnie wszyscy zdają sobie sprawę, Ŝe trzeba współpracować.  

Obrady sesji upuścił radny Ireneusz Gołuszka – godz. 1142. 

Stan radnych – 12 radnych.  



 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2014, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady 

Powiatu radna Irena Moskwa. 

 Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem w/w uchwały. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty przy: 11 głosach „za”  

             1 głosie „wstrzymuję się”.  

 Ad.6.   

  W punkcie tym Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wszyscy radni otrzymali 

materiał dotyczący Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Pińczowie (załącznik nr 12). Następnie zapytał czy są pytania.  

Pytań nie było.  

Opinię do sprawozdania przedstawiła radna Irena Moskwa członek Komisji Zdrowia Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 13). 

Sprawozdanie zostało przyjęte.   

  

Ad.7. 

Podjęcie uchwał:  

 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne 

Głos zabrała Pani Anita Głuszek – w zastępstwie Skarbnika Powiatu, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 

2015 i lata następne (załącznik nr 14).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa członek Komisji BudŜetu  

i Finansów (załącznik nr 15).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.   

 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok,  

Głos zabrała Pani Anita Głuszek – w zastępstwie Skarbnika Powiatu, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok (załącznik  

nr 16).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa członek Komisji BudŜetu  

i Finansów (załącznik nr 17).  



Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.  

  

Ad.8.  

W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zgłosił interpelację  

o wygospodarowanie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie odrębnego pomieszczenia 

do przyjmowania na Izbie Przyjęć osób nietrzeźwych.  

Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe na tę interpelację zostanie udzielona pisemna 

odpowiedź. 

Jako kolejna głos zabrała radna Iwona Chlewicka, która przedstawiła sytuację rodziny, 

której urodziło się dziecko z wadą genetyczną. Radna dodała, Ŝe wspólnie z  Panią Joanną 

Strączek-Dziabała z Tygodnia Ponidze oraz radnym z gminy Pińczów Panem Maciejem 

Kmitą chce podjąć jakieś działania, Ŝeby pomóc tym ludziom, poniewaŜ dziecko to będzie 

musiało mieć w domu specjalistyczny sprzęt. Radna zwróciła się do radnych, aby podać 

pomysły jak tym ludziom pomóc, dodała, Ŝe jeśli ktoś ma chęć wspomóc finansowo rodzinę 

to na facebooku jest nr konta dziecka.  

Głos zabrał radny Michał Leszczyński, który powiedział, Ŝe na dzisiejszej sesji 

podsumowany został rok 2014, który był bogaty inwestycyjnie. Radny zaapelował, aby  

w kolejnej perspektywie wykorzystywać fundusze unijne w 100%, po to aby powiat się 

rozwijał i był konkurencyjny.      

 

Obrady sesji zakończyły się o godz. 1205. 

Protokołowała: M. Budera  

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

/-/ Marek Omasta 


