Protokół z XLI (41) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 marca 2016 roku
wgodz.ll 30-1203

Ad. 1
Starosta
— 5

stwierdził

Członków

ąuorum
Zarządu

pozwalające na podejmowanie prawomocnych
/lista

obecności

w

załączeniu

— zal.

nr

1

decyzji

do protokołu/,

otworzył XXXIX (39) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad
/porządek obrad w załączeniu- zal nr 2 do protokołu/.

Ad. 2
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła korektę sprawozdania finansowego
(zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu) Starostwa Powiatowego w Gołdapi za 2015 r.
/korekta w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/

Referująca poinformowała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie zdarzenia
gospodarcze dotyczące danego okresu sprawozdawczego muszą być zapisane do rachunku,
a ujawnione informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniach finansowych tegoż roku.
W związku z wczorajszą uchwałą Rady Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego
Urząd Marszałkowski podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nieodpłatnego przekazania
dla Powiatu Gołdapskiego ścieżek rowerowych jak również zakończenia inwestycji niezbędne
było wykonanie korekty w tymże sprawozdaniu. To sprawozdanie dotyczy bilansu
oraz zestawienia zmian w funduszu Starostwa Powiatowego w Gołdapi i tale w bilansie
dokonano zmiany poprzez zwiększenie w pozycjach aktywa trwałe o 79 808, 18 zł
oraz przeniesiono z inwestycji kwoty 1 862 107, 89 zł do pozycji budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej, w związku z czym suma bilansowa po zmianach wynosi 7 940 802, 59 zł.
W zestawieniu zmian funduszu jednostki nastąpiło zwiększenie funduszu z tytułu
nieodpłatnej przekazanej wartości 79 808, 18 zł fundusz zamyka się kwotą 7 745 020, 10 zł.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej korekty.
Pytań nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął korektę sprawozdania finansowego (zestawienia
zmian w funduszu oraz bilansu) Starostwa Powiatowego w Gołdapi za 2015 r.
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Ad. 3
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła korektę zbiorczego bilansu
oraz zestawienia

zmian

w funduszu

Powiatu

Gołdapskiego

za 2015 r. /korekta

w załączeniu - zal. nr 4 do protokołu/

Referująca poinformowała, że konsekwencją dokonanej korekty sprawozdania finansowego
Starostwa Powiatowego w Gołdapi są otrzymane pismami z Urzędu Marszałkowskiego
dotyczącymi decyzji podjętych przez Sejmik Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Koniecznością wprowadzenia środków trwałych z inwestycji do pozycji środki trwałe pod
pozycją budynki, lokale, inżyniera lądowa jale również nieodpłatnym przekazaniem wartości
środków trwałych do pozycji aktywa trwałe w zbiorczym bilansie Powiatu Gołdapskiego.
Analogicznie dokonano zmian i w związku z tym suma bilansowa tegoż sprawozdania
zamknęła się w wartości 68 302 949, 33 zł po zmianach. Takich zmian dokonano również
w zestawieniu funduszu jednostki, który zamyka się kwotą 65 174 852, 87 zł.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej korekty.
Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął korektę zbiorczego bilansu oraz zestawienia zmian
w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2015 r.

Ad. 4
Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła zmieniającą uchwałę Zarządu
Powiatu w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Gołdapskiego za 2015 r. /uchwala Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/
Referująca poinformowała, że wykonanie budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2015 rok
składało się z danych finansowych oraz informacji o stanie mienia. W związku z tym,
że ścieżki rowerowe decyzją Urzędu Marszałkowskiego zostały nakazane do przyjęcia
do bilansów poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu należało dokonać również
korekty wykonania rocznego sprawozdania z budżetu powiatu na rok 2015 i wprowadzić
aktualny stan mienia. Po aktualizacji zwiększa się wysokość środków trwałych w grupie II
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, ścieżki rowerowe otrzymują wartość
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1 862 107, 89 zł oraz zwiększenie wartości środków trwałych grupa 0 grunty nastąpiło
zwiększenie o 87 969, 15 zł.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że z uwagi na rozbieżność stron w zakresie ceny
wykupu gruntu Urząd Marszałkowski zwiększa środki, ale jego zdaniem negocjacje będą
spoczywały na staroście dość długo, ponieważ rozpiętość cenowa jest dość wysoka od 5 zł
za metr do 40 zł. Negocjacje zbiegną się jeśli chodzi o uzyskanie jakiegokolwiek konsensusu
między prowadzącym starostą, a podmiotem który przekazał swoją nieruchomość pod ścieżki
rowerowe.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie
przedstawienia rocznego

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego

za 2015 r.

Ad. 5
Radny Powiatu Gołdapskiego Pan Piotr Miszkiel przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego
funkcjonowania GoldMedica Sp.

Z O.O.

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do

protokołu/

Referujący poinformował, że wraz z grupą radnych złożył wniosek na posiedzenie Zarządu
Powiatu o uchylenie uchwały dotyczącej operatorstwa, w świetle informacji uzyskanych
podczas wizyty w Giżycku, o czym Zarząd mógł dowiedzieć się podczas Sesji Rady Powiatu.
Jego zdaniem kierunek obrany w obowiązującej uchwale jest zbyt ryzykowny jeśli zapisy
te miałaby zostać realizowane.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech zwrócił się z prośbą by Radny Powiatu Gołdapskiego
Pan Piotr Miszkiel go posłuchał. Powiedział, że gołdapski szpital nie jest enklawą, w każdy
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wydaniu informacji widzi i słyszy standard szpitali i widzi ich problemy. Podjęte zostały
pewne działania wspólne by w jakiś sposób gołdapski szpital podnieść przynajmniej
do poziomu żeby mógł w prawidłowy sposób funkcjonować i spełniać swoje usługi.
Poprosił by Radny Powiatu Gołdapskiego Pan Piotr Miszkiel powiedział jaką ma perspektywę
dla szpitala, w stosunku do personelu itd.
Radny Powiatu Gołdapskiego Pan Piotr Miszkiel powiedział, że jak zapewne Członek
Zarządu Pan Stefan Piech wie doszło do współpracy z Gminą Gołdap na kwotę
100 000, 00 zł, ma być wsparte dostosowanie nieruchomości do pewnych wymogów i jego
zdaniem jest bardzo duże pole do współpracy z gminami, być może tak jak Członek Zarządu
Pan Stefan Piech powiedział o współpracy z innym szpitalem, ponieważ w rozmowach
radnych pojawiało się stwierdzenie, że fuzja mogłaby być dobrym rozwiązaniem. Ciężko jest
się zgodzić, że wniosek radnych wynika ze stwierdzenia „nie, bo nie". Jego zdaniem
pierwszorzędną kwestią jest tale jakby wyrzucenie z porządku prawnego obowiązującej
uchwały na podstawie, której działa Zarząd, ze względu na to, że straty jakie może ponieść
powiat i lokalne społeczeństwo, w tym personel może stracić na tym jeżeli będzie dzierżawa
na nieruchomości na 20 czy 30 lat, o czym była mowa, więc jego zdaniem ich działanie jakim
jest złożenie wniosku było działaniem słusznym i z tego co mówił Starosta strata zmniejsza
się. Nadmienił, że jutro odbędzie się Sesja Rady Miejskiej i być może uda się wypracować
dalsze rozwiązania. Podkreślił, że ich wniosek jest pochodną tego jak pracowano przez parę
miesięcy i jego zdaniem trzeba unieważnić tamtą uchwałę.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech powiedział, że pomija kwotę 100 000, 00 zł,
ponieważ w świetle potrzeb jest małą kwotą, tym bardziej, że jest to kwota jednorazowa.
Zapytał

Radnego Powiatu Gołdapskiego Pana Piotra Miszkieła odnośnie informacji

z Giżycka, jakie konkretne rzeczy zostały tam wytknięte Grapie Nowy Szpital.

Radny Powiatu Gołdapskiego Pan Piotr Miszkiel powiedział, że między innymi wzrost
kosztów zdaniem włodarzy Giżycka oraz po jego zapoznaniu się z informacją na miejscu
w Giżycku Radca Prawny zatrudniony na 3/4 etatu na około 5 500, 00 zł, okazało się, że Grapa
Nowy Szpital jako operator zleciła usługi prawne za około 25 000, 00 zł, więc tylko
na zmianie obsługi prawnej dość spora strata, ogólnie w Giżycko dowiedział się,
że 30 000, 00 zł miesięcznie wzrosły koszty operacyjne pozamedyczne, więc daje to kwotę
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360 000, 00 zł rocznie, która w ocenie Radnego Powiatu Gołdapskiego Pan Piotra Miszkiela
nie jest małą sumą.
Członek Zarządu Pan Stefan Piech powiedział, że ma wątpliwości, ponieważ fuzja z innym
szpitalem do niego nie przemawia, a było to także analizowane na Zarządzie. Dodał, że mało
do niego przemawia ta perspektywa, konkret. Brakuje jasnego konkretu na oddłużenie
i innych spraw. Powtórzył, że szpital w Gołdapi nie jest enklawą ani w województwie
warmińsko- mazurskim, ani w Polsce.

Radny Powiatu Gołdapskiego Pan Piotr Miszkiel powiedział, że konkretem jest rezygnacja
z operatora, ponieważ szpital nie jest enklawą i każdy negatywny ruch ze strony Zarządu czy
Rady będzie mógł źle się odbić, dodał, że rezygnację z operatora uważa za korzyść.

Członek Zarządu Pan Stefan Piech powiedział, że podstawową rzeczą, która może
spowodować rezygnację z operatora jest niewiadoma sytuacja zdrowia w Polsce i dlatego nie
można ryzykować, ponieważ jeśli będzie istniała jakaś perspektywa to być może da jakieś
możliwości manewru i negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. To jest podstawowa odpowiedź.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że ta informacja może nie jest jeszcze znana w pełni
dla Radnego Powiatu Pana Piotra Miszkiela, ale Zarząd bardzo długo pracował na temat
współpracy z Grupą Nowy Szpital i jest sytuacja tego typu, że grapa radnych weszła
w ognisko największej wojny po wymówieniu umowy i przekazali informację wyłącznie
negatywną i to upoważnia ich to takiego stosunku do Grupy Nowy Szpital. Nie mają
obiektywnego patrzenia na sprawę, ponieważ weszli w tę sytuację w złym momencie.
Grupa radnych nie wie o wypłacie dla załogi 1 000 000, 00 zł dodatkowych nagród.
Dodał, że przedstawi dokumenty, które o tym mówią. Nie wiedzą również, że Grupa Nowy
Szpital zapłaciła dla Powiatu Giżyckie 2 500 000, 00 zł tytułem dzierżawy, a więc zysk
bezpośredni, który przyniósł korzyść dla powiatu, nie wiedzą o wzroście procedur, które
wzrastały od 16% do 50% niektóre, nie wiedzą, że ten podmiot w ocenie Starosty Pana
Andrzeja

Ciołka

został

skrupulatnie

wykorzystany,

po

czym

podziękowano

mu

za współpracę. Zostanie to przekazane w dokumentach całej Radzie. Tale jak powiedziała
Pani Saruł jest to podmiot bardzo inteligentny. Dlaczego współpraca nie będzie dalej
kontynuowana powiedział Członek Zarządu Pan Stefan Piech i Zarząd co do tego jest zgodny.
Z uwagi na bardzo niejasną sytuację polityczną nie można ryzykować. Opinia do wniosku
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grupy radnych napisana przez Radcę Prawnego jest negatywna, ponieważ taki sam wniosek
wpłynął wcześniej przez Zarząd Powiatu i niedopuszczalnym jest by Rada Powiatu
zatwierdziła dwie uchwały o identycznej treści. Starosta Pan Andrzej Ciołek zarekomendował
negatywne rozpatrzenie tego projektu uchwały Rady Powiatu.
Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, że popiera pogląd Starosty i Zarządu w tej
kwestii, że główną inicjatywą Starosty i Zarządu w sprawie uchylenia uchwały jest przede
wszystkim sytuacja polityczna. Analiza Grupy Nowy Szpital jako potencjalnego partnera
trwała i trwa nadal. Dodał, że przedstawił Staroście raport, którym zawarł stwierdzenie,
iż optymalnym z punktu widzenia powiatu modelem jest współpraca z gminami. Gdyby
współpraca z gminami była owocna to Starosta Pan Andrzej Ciołek już dawno wystąpiłby z
inicjatywą uchylenia tejże uchwały. Nadmienił, że Grupa Nowy Szpital była jakąś
alternatywą i jego oceny nie można dokonywać tylko na podstawie Giżycka czy Olkusza,
przykładem pozytywnym jest Świebodzin.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, że podjęcie uchwały złożonej przez grupę radnych
uważa za bezcelowe, ponieważ to już wydarzyło się.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie nie przyjął projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego
funkcjonowania GoldMedica Sp. z o.o.

Ad. 6
Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad. 7
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Ad. 8
Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XLI (41)
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 7 stron kołejno ponumerowanych.
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30ŁDAPSKI
Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:
1. Grażyna B arbara S enda
2. Marzanna Marianna Wardziej
3. Stefan Piech
4. Andrzej Jan Osiński

Sporządziła: Monika Bruszewska, 30.03.2016
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