PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2016
z XXXIII Sesji VII Kadencji Rady Miasta Szczecinek,
odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 7 listopada 2016 r.

Ustawowy skład Rady Miasta: 21 radnych. Obecnych: 19 radnych, według załączonej listy obecności.
Nieobecni radni: Marcin Bedka i Janusz Rautszko. Jako gość w obradach wziął udział Starosta Szczecinecki
Krzysztof Lis.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przywitała zebranych stwierdzając wymagane kworum i o godz. 8:00 otworzyła sesję, przedstawiając
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – III etap – SOR, OIOM i oddział
pediatryczny”.
4. Zamknięcie sesji.

Ad.2.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Andrzej Grobelny radny:
−

zwrócił się z pytaniem do Starosty Szczecineckiego, co się stało, że Szpitalowi zabrakło pieniędzy ?

−

czy w Starostwie jest bałagan, że nie potrafiono przewidzieć jakie będą koszty ?

Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki:
−

odnośnie uwagi radnego co do ewentualnego bałaganu w Starostwie postara się wyjaśnić zaistniałą
sytuację, ponieważ od kilku lat w Szpitalu trwają właściwie nieustanne inwestycje,

−

w Szpitalu zakończyła się już adaptacja części parteru na ultranowoczesny oddział intensywnej opieki
medycznej, trwa przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego, trzeba też wyposażyć kompletnie
odnowioną i powiększoną pediatrię,

−

to wszystko to tzw. III etap rozbudowy lecznicy, początkowo jej koszt oszacowano na nieco ponad
7 mln zł, i na taką wartość inwestycji udało się wywalczyć 50 procent (3,5 mln zł) dotacji z rezerwy
Ministra Finansów, sęk w tym, że drugie tyle musieliby wyłożyć właściciele spółki Szpital
w Szczecinku, czyli Powiat i Miasto Szczecinek, a to dla samorządów, które już sporo wydały na
szpitalne inwestycje, był duży wydatek,
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−

Starostwo „przycięło” więc wniosek do 5,138 mln zł, odpowiednio też do 2,569 mln zł zmniejszyła się
dotacja, na udział własny złożyć się miały Miasto Szczecinek (500 tys. zł), Powiat (1,3 mln zł)
i pośrednio spółka Szpital, która odkupiła od Starostwa łącznik szpitalny za 1,7 mln zł, aby były
pieniądze na inwestycję,

−

rzeczywistość okazała się brutalna, po serii 11 przetargów, na jakie podzielono zadanie, inwestycja
okazała się droższa, np. na kolumny anestezjologiczne planowano wydać 320 tys. zł, a jedyna oferta
była o 120 tys. zł droższa,

−

kosztowniejsze było nie tylko wyposażenie i sprzęt medyczny, ale doszły też roboty dodatkowe, na
które natknięto się w poniemieckim budynku,

−

ostatecznie koszt III etapu rozbudowy zbliżył się do 6,5 mln zł, blisko półtora więcej niż zakładano,

−

stąd swój udział musi zwiększyć i Powiat (sesję Rady Powiatu zaplanowano na 16.11.2016r.) i Miasto
o 200 tys. zł, to mniej więcej proporcjonalnie tyle, ile jest miejskich udziałów w spółce,

−

Starostwo liczy też, że uda się jeszcze dostać dodatkowe pół miliona z rządowej dotacji (promesa była
na 3,5 mln zł), części kosztów nie można było wcześniej przewidzieć, meble według szacunków miały
kosztować ok. 90 tys. zł, a najtańsza oferta to 250 tys. zł.

Andrzej Grobelny radny:
−

jeszcze jedno pytanie: o ile droższa jest obecnie ta inwestycja ?

−

kosztorys inwestorski został zrobiony źle,

−

zakup kolumny anestezjologicznej to nie jest robota dodatkowa, trzeba było to od razu przewidzieć,

−

uważa, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem.

Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki:
−

w swojej wcześniejszej wypowiedzi stwierdził, że zakładane pierwotnie ceny kolumny były mniejsze,
niż okazały się w rzeczywistości, ceny kolumny okazały się droższe,

−

nie jest to jednak określone jako dodatkowa robota związana z zakupem sprzętu, ale jako zwiększenie
cen sprzętu na rynku,

−

można mieć umowę z Ministrem Finansów na kwotę ok. 3 mln zł, ale trzeba wykazać, że wzrost
kosztów nie wynika z zaniedbania, ale ze wzrostu cen, wartość inwestycji szacowanej pierwotnie na
kwotę ok. 7 mln zł, po przycięciu kosztów zmniejszono do kwoty ok. 5 mln zł.

Roman Matuszak radny:
−

na szereg pytań, które radny miał przygotowane Starosta już udzielił odpowiedzi,

−

pozostały mu dwie uwagi: z tego co powiedział Starosta odbyło się 11 przetargów, inwestycje
podzielono więc na 11 zadań, ma nadzieję, że odbyło się to zgodnie z prawem,

−

Starosta powiedział też, że jest szereg robót dodatkowych, radny zdaje sobie sprawę, że takie rzeczy
mogą się zdarzyć, ale rozliczenie tej inwestycji przed Ministrem Finansów będzie dość karkołomne,

−

ma pytanie, dlaczego Starosta Szczecinecki zwracając się o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Starostwu pomocy finansowej wyznaczył termin do 8 listopada ?
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Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki:
−

wyjaśnił, że nie wyznaczył terminu tylko zwrócił się do Burmistrza z prośbą, czy byłoby możliwe
przygotowanie i podjęcie przedmiotowej uchwały,

−

Burmistrz zaproponował termin 14 listopada, ale Starosta poprosił o wcześniejszy termin, ponieważ
na 14 listopada przewidziano już sesję Rady Powiatu Szczecineckiego,

−

Starosta nie może rozpatrzyć oferty dotyczącej zakupu mebli do Szpitala, nie mając zabezpieczonych
na ten cel środków,ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza taki sposób dzielenia inwestycji na
mniejsze zadania, etapy i poszczególne przetargi,

−

podobne działania były już przez Starostwo Szczecineckie realizowane i nigdy nie było żadnych
zastrzeżeń.

Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Miasta:
−

cieszy się, że opozycja jest zainteresowana tym, co robi Powiat i jak się będzie rozliczać,

−

to trudna inwestycja, jest mnóstwo niespodzianek,

−

dzielenie zamówień jest przestępstwem, jeżeli chce się uniknąć zamówienia na wykonanie czegoś, co
jest warte więcej, niż 30 tys. EURO,

−

tutaj nic takiego nie było, wszystko jest jak najbardziej transparentne, niestety koszt inwestycji rośnie,
cały czas jest jednak szansa na otrzymanie jeszcze dodatkowej części środków z Ministerstwa
Finansów, a o jakimkolwiek łamaniu prawa absolutnie nie ma mowy,

−

na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Burmistrz tłumaczył przyczynę szybkiego terminu
zwołania tej sesji,

−

wiadomo, że nie można robić w Szpitalu rzeczy prowizorycznych, wszystko musi mieć odpowiednie
atesty, to dobrze wydane pieniądze, będzie to służyć pacjentom przez wiele lat,

−

niezależnie od tego, co opozycja będzie mówić na ten temat, nie jest w stanie tego „odczarować”.

Jacek Pawłowicz radny:
−

zwrócił się do Starosty Szczecineckiego mówiąc, że kwota 200 tys. zł to nie jest wielki wydatek dla
Starostwa, dlaczego Starostwo nie dołoży tej kwoty ze swojego budżetu ?

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przypomniała, że Starosta już podał, jaką kwotę Starostwo przeznaczyło na to dofinansowanie
Szpitala.

Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki:
−

nie ma nic w tej kwestii do dodania, Starostwo już wydało na ten cel określoną sumę i będzie jeszcze
do tej inwestycji dokładać, stąd prośba do Rady Miasta Szczecinek o wsparcie kwotą 200 tys. zł.

Marek Ogrodziński radny:
−

podziękował radnym opozycji za merytoryczną dyskusję ponieważ uważa, że taki właśnie charakter
powinna mieć dyskusja o pieniądzach publicznych,
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−

w dyskusji tej występuje niejako w trzech rolach: jako radny, jako dyrektor Szpitala oraz jako pacjent,
obywatel Szczecinka,

−

radni podczas ostatniego spotkania w Szpitalu zobaczyli zaistniałe tam pozytywne zmiany, widział
zdziwienie w oczach radnych, że tak nowocześnie może wyglądać oddział szpitalny, który wtedy
jeszcze nie był w pełni ukończony,

−

teraz już ten oddział pracuje na okrągło i wygląda jak oddział lotów kosmicznych w Huston,

−

to daje podstawę do aplikowania o kolejne środki zewnętrzne, ale Szpital to nie tylko sprzęt, ale
również ludzie, którzy tam pracują,

−

zgłasza się dużo nowych anestezjologów między innymi z Chojnic, przychodzą pielęgniarki
anestezjologiczne z innych szpitali ponieważ widzą, że w Szczecinku mogą nauczyć się czegoś
nowego, za rok będzie to jeszcze bardziej nowoczesny Szpital, z nowym oddziałem SOR
i anestezjologicznym i innymi,

−

czasami słyszy się głosy, że to wyobrażenie kilku ludzi, żeby Szpital tak wyglądał, częściowo jest to
prawda, ale bez wizji kilku ludzi nic nie powstanie, a to co robi Szpital, to wszystko jest dla ludzi,
ponieważ każdy kiedyś będzie pacjentem,

−

czy radni opozycji uważają, że to, iż został wybudowany nowy pawilon, nie przenosi Szpitala
w XXI wiek, czy nie jest to większa wygoda dla pacjentów ?

−

jego ocena jest subiektywna, ponieważ praktycznie wychował się w tym Szpitalu, był okres, w którym
w Szpitalu nie pracował, bo były inne czasy, ale teraz znowu jest związany ze Szpitalem,

−

gdyby miał wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, i gdyby była taka możliwość, to by to zrobił,

−

trzeba pamiętać, że w połowie 2017 roku dojdzie do prawdziwie rewolucyjnych zmian związanych
z organizacją służby zdrowia, jeśli nie zrobi się super inwestycji, nie będzie można uzyskać
dodatkowych środków, teraz są wykonane nadlimity na kwotę ok. 2 mln zł, nie ma tu błędu, tylko
niedoszacowanie ilości usług medycznych ze strony NFZ,

−

możliwe, że zostanie wprowadzona rejonizacja, co wtedy będzie z pacjentami spoza Szczecinka, ale
nie chce teraz dyskutować na temat rejonizacji,

−

jeszcze raz dziękuje radnym opozycji za merytoryczną dyskusję i prosi, aby patrzeć na inwestycję
w Szpitalu, jak na dobrze wydane pieniądze.

Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki:
−

Szczecinek to jedyny powiat w województwie zachodniopomorskim korzystający ze środków
Ministerstwa na rozbudowę Szpitala, i jedyny powiat, który otrzymał po raz drugi środki na ten cel,

−

tylko po pozytywnej opinii Marszałka Województwa, że Szpital w Szczecinku ma charakter regionalny,
a nie lokalny, można było otrzymać te środki,

−

po Marszałku Województwa pozytywną opinię musiał jeszcze wydać Wojewoda, potem Minister
Zdrowia i dopiero wówczas pieniądze przyznał Minister Finansów.

Andrzej Grobelny radny:
−

apeluje do Przewodniczącej Rady Miasta, mowa jest o rozbudowie Szpitala III etap, a nie o tym, że
Szpital dobrze funkcjonuje, opozycja też kibicuje Szpitalowi,
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−

dlatego prosi Przewodniczącą Rady Miasta, aby reagowała, gdy Burmistrz Miasta insynuuje, że
opozycja źle wypowiada się o Szpitalu, bo takie słowa z ust radnych opozycji nie padły,

−

zwracając się do radnego Marka Ogrodzińskiego powiedział, że to, co jest dobre dla Szpitala i dla
mieszkańców Szczecinka opozycja w całości popiera, za 5 lat sprzęt medyczny będzie do wymiany,
ale ludzie i dobra organizacja pracy zawsze pozostaną aktualni i potrzebni, Szpital funkcjonuje dobrze,
ale wszyscy chcieliby, żeby funkcjonował jeszcze lepiej,

−

skoro radny Marek Ogrodziński jest Dyrektorem w Szpitalu, to wierzy, że Szpital jest dobrze
zarządzany.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

to do niej należy decyzja, czy i komu ewentualnie zwrócić uwagę,

−

cieszy się, że opozycja dobrze wypowiada się o Szpitalu, ale z poprzednich słów radnych opozycji to
nie wynikało.

Marek Ogrodziński radny:
−

ponownie podziękował opozycji za merytoryczną dyskusję, w jego wypowiedzi chodziło mu o to, że
Szpital nie jest niczyim prywatnym folwarkiem, Prezes Szpitala skrupulatnie przegląda każdą fakturę,

−

też jest zaniepokojony wzrostem cen, ale takie są realia.

Jacek Pawłowicz radny:
−

cieszy się, że radny Marek Ogrodziński i Prezes Szpitala przed wydaniem pieniędzy oglądają każdą
złotówkę, ale Powiat i Miasto już przeznaczyły na Szpital ponad 30 mln zł – i dobrze,

−

ale gdy radni opozycji pytali, na co zostały wydane te pieniądze natrafiali na ścianę milczenia
i odmowę udzielenia informacji, dopóki finanse nie będą jasne, musi wstrzymać się od głosu.

Obrady opuścił radny Andrzej Grobelny. Pozostało 18 radnych.

Marek Ogrodziński radny:
−

z tego, co mu wiadomo, na każdy wniosek o udzielenie informacji publicznej Prezes Szpitala udzielił
odpowiedzi, w niektórych przypadkach opozycja zaskarżyła stanowisko Prezesa do WSA, już jest
wyrok, skarga opozycji została oddalona,

−

można więc powiedzieć, że nie ma takiej sytuacji, aby Szpital próbował nie udzielić informacji, ale
w niektórych przypadkach odpowiedź na dane pytanie wymaga wykazania ważnego interesu
publicznego, uważa jednak, że teraz nie jest moment na dyskusję na temat zasad udzielania
informacji publicznej.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

przypomina opozycji, że poprzednio opozycja sama apelowała o prowadzenie dyskusji merytorycznej.

Jacek Pawłowicz radny:
−

to dyskusja o pieniądzach publicznych, dlatego uważa, że ta kwestia jest istotna.
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Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

jeśli odpowiedź Szpitala nie satysfakcjonuje radnego, może odwołać się do Sądu, z czego jak widać
radny korzysta, Sąd rozstrzygnie kto ma rację, czy radny, czy Prezes Szpitala,

−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXXII/283/2016
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok.
Ad.3.
Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

otworzyła dyskusję.

Jerzy Kania Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej:
−

Komisja 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
−

ze względu na brak dalszych uwag przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym Rada Miasta 16 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach
„przeciw” podjęła uchwałę:
Nr XXXII/284/2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – III etap – SOR, OIOM i oddział pediatryczny”.

Katarzyna Dudź Przewodnicząca Rady Miasta:
− przypomniała o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki od razu po sesji oraz
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 09.11.2016r. o godz. 8:30,
− ze względu na wyczerpanie porządku obrad zakończyła sesję.
Obrady Rady Miasta zakończono o godz. 8: 50.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodnicząca Rady Miasta:

Dariusz Krupski

Katarzyna Dudź
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