Protokot nr 6/21
z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow
Rady Powiatu Ktodzkiego
w dniu 25 czerwca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 12.30
Godz. zakonczenia: 13.25

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (saia nr 109) w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecny Przewodniczqcy Komisji.
Posiedzenie odbywato siQ wtrybie zdalnynri; poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft
Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegoinych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwaiczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywoiywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.)

W posiedzenia wzi^to udziat 9 cztonkow komisji oraz:
- p. Agnieszka Rup- Grzyb- Gtowna Ksi^gowa Starostwa Powiatowego w Ktodzku
- p. Jadwiga Radziejewska- Dyrektor ZOZ w Ktodzku,

- p. Jan Kalfas- Dyrektor Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki
Zdrowotnej.

Listy obecnosci radnych 1 pozostatych osob zdalnie uczestniczqcych w posiedzeniu stanowiq
zafqcznik do protokotu.
ZAtACZNtKl
ZAU{CZNIK2

Porzqdek posiedzenia zostai radnym przekazany no stronq internetowq i stanowi zafqcznik do
protokotu.
ZAU{CZNIK3

Ad.1 Ustalenie porz^dku obrad komisji.

Przewodniczqcy Komisji oznajmit, ze cztonkowie komisji otrzymali zawiadomienie wraz z
porzqdkiem obrad. Zapytat, czy sq jakies uwagi.
Cztonkowie komisji nie wniesli uwag do zaproponowanego porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia:
1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku- zaopiniowanie
projektu uchwaty, przewidzianego w porzqdku obrad VII sesji Rady Powiatu Ktodzkiego, w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zesp6i Opieki
Zdrowotnej" w Kiodzku za rok 2020 rok.

3. Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad VII sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie:
a) zmlany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego.
4. Sprawy rozne

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow,
b) przyj^cie protokotu nr 5/21 z posiedzenia w dniu 28 maja 2021 roku.

Ad. 2 Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzkuzaopiniowanie projektu uchwafy, przewidzianego w porzqdku obrad VU sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu ieczniczego
„Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku za rok 2020 rok.

Pani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku omowita
sprawozdanie finansowe. Poinformowata, ze bilans za 2020 rok szpital zamkn^t stratq
10 539 917,45 zt. Pierwotnie na poczqtku roku przedktadany byt wst^pny bilans, w ktorym
strata wynosita 2 114 998 zt. To byta strata ponizej amortyzacji o ok. 1,5 min zt. Biegta badaj^ca
bilans zoz-u otrzymata informacjQ z Ministerstwa Finansow, ze zaiiczki pobrane w roku 2020
niestety trzeba odjgc od przychodow. I to zmniejszyto przyctiod wielkosci 8 424 918, 70 zt.
Zaiiczki pobrane w ramach ryczattu 1/12 nie zostaty potrgcone, pozostate poza umowg
ryczattowq zostaty i w momencie rozliczenia dopiero sq po stronie przycliodow. Wi^c dopiero
w tym roku b^d^ zaksi^gowane po stronie przychodow. Pobrane zostaty nastQpujqce zaiiczki,
sktadajqce siQ na kwot^ 8 424 918,70 zt:

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna- 258 000 zt

- odr^bnie finansowane rezonanse,tomografV/ gastroskopia, kolonoskopia- 3 106 000 zt
- oddziatu psychiatryczne i poradni^ psychiatrycznq -2 050 000 zt
- rehabilitacja w Kudowie- Zdroju- 60 768 zt
- oddziat paliatywny- 512 930 zt
- uzdrowisko- 2 033 085 zt

Kwota 8 424 918, 70 zt oraz kwota 9 mIn zt, czyli o 2 600 000 zt. wi^ksza kwota po stronie
rezerw na zobowiqzania, ktora Jest wyliczana na podstawie klucza (ilosc pracownikow, sredni
wiek pracownikow, obligacje) daje tqcznie kwotQ ponad 10 mIn zt. Po odiiczeniu zaiiczki
zesztorocznej i po odiiczeniu 2600 000 zt, ktore zwi^kszyty pozycj^ rezerw na zobowiqzania
bytyby dodatni wynik finansowy. Nalezy pami^tac, ze rezerwy na zobowiqzania, czy
amortyzacja to wirtualny pieniqdz, czyli strata ponizej amortyzacji jest bezpieczna. Zaiiczki
rozliczane w tym roku bqdq miaty wptyw na wynik finansowy tegoroczny. Zmniejszq s\q
rozliczenia mi^dzyokresowe o wartosc 8 mIn zt, a zwi^kszy siQ przychod na tq kwot^. Na koniec
maja mamy zrealizowane 3 550 821 zt. I te wartosci zostaty juz wyptacone i przetozyty si^ na
dodatni wynik finansowy za miesiqc maj. I tak w stomatologii nadrobione zostato 262 000 zt.

w AOS-ie - 67 000 zt, w odr^bnie finansowych- 1447 000 z\, w psychiatrii- 1470 000 zt, w
rehabilitacji - 35 000 z\, w paliatywnym- 277 000 zt.- tqcznie 3 559 821 zt. Pozostato nam do
konca roku zrealizowac niedowykonania z roku poprzedniego na kwot^ 4865 097 zt. O ile we
wszystkich zakresach raczej na 99% zostanie to zrealizowane, tak kwotQ 2 033 000 zt
w zakresie uzdrowiska nie ma takiej mozliwosci, poniewaz jeszcze w tym roku przez pierwsze
trzy miesiqce uzdrowiska byty nieczynne. Aktualnie przyjmujemy w petnym zakresie. Na 160
miejsc na leczeniu uzdrowiskowym 159 kuracjuszy aktualnie przebywa. Wczoraj przekazana
zostata ustna informacja, ze nie b^dzie abolicji i wszystkie zaiiczki szpital ma odpracowac. Ze
wszystkich zakresow do kohca grudnia 2021 roku, natomiast w zakresie uzdrowiska przez
kolejne trzy lata. tgcznie jest to w zakresie uzdrowiska kwota 2 800 000 zt. Na razie pisemnie
nie jest to potwierdzone. Informacja o stracie jest szczegotowo opisana w czQsci opisowej
sprawozdania finansowego zoz.

Przewodniczqcy Komisji zapytat o ocen^ pani dyrektor realnego odpracowania tych
niedowykonan.

Pani Jadwiga Radzlejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki ZdrowotneJ'' w Ktodzku powiedziata,
ze stomatologia i ambulatoryjna opieka specjalistyczna sq w duzej cz^ki wykonane do kohca
czerwca. Wyglqda na to, ze odr^bnie finansowane rezonans, tomograf rowniez uda sIq
odpracowac do kohca roku. Podobnie wydaje sIq, ze uda sIq tez to w zakresie psychiatrii, o ile
nie b^dzie kolejnej fall pandemii. Psychiatria byta dwukrotnie wytqczona z pracy ze wzgi^du
na zakazenia. W psychiatrii do kohca maja udato si^ wykonac 1471000 zt, czyli 579 000 zt jest
reaine do wykonania do kohca roku. Rehabilitacja juz jest wykonana. W zakresie paliatywnym
zostato do sptacenia 235 000 zt, wIqc domniemywa sIq, iz tq kwot^ uda si^ wypracowac do
kohca roku. Jedynym mankamentem b^dzie odpracowanie zaiiczek za uzdrowiska, bo nie ma
mozliwosci poszerzenia bazy tozkowej. Jest tyiko jeden budynek i nie ma mozliwosci
dostawienia tozek. Wydaje sIq, ze w kazdym miesi^cu trzeba b^dzie przyjmowac dodatkowo
po 10%, przy obtozeniu 100%. Wydaje si^, ze b^dzie to trudne przez 3 lata. Sytuacja jest
trudna, ale nie jest niebezpieczna. Wszystkie wynagrodzenia, kontrakty, zobowiqzania
publicznoprawne ptacone sq na biezqco. Zobowiqzania wymagalne z ubiegtego roku w
wysokosci przeszto 3 800 000 zt zostaty zaptacone. Sytuacja jest bezpieczna, ale wynik niestety
jest wysoko ujemny.

Przewodnicz^cy Rady p. Zbigniew topusiewicz zasugerowat, czy nie bytoby optacalne, aby
wynaj^c obiekt po to, aby poszerzyc bazQ noclegow^ dia uzdrowiska. Tak dziatat m.in. szpital
wojskowy w Lqdku- Zdroju.

Pan! Jadwiga Radzlejewska- Dyrektor „Zespotu Opiekl Zdrowotnej'' w Ktodzku
odpowiedziata, ze trudno jest to ocenic, gdyz NFZ kontraktuje zakres uzdrowiskowy na
posiadanej bazie lokalowej. W wynajQtym budynku wydaje sIq, ze ustugi musiatyby bye
komercyjne. A to na pewno sIq nam nie optaca. Mozemy zrezygnowac catkowicie z komercji i
wypracowywac niedowykonania na bazie niedojazdow. Zamierzamy po remoncie uruchomic
sale w „Niezapominajce", gdzie mamy kilka pokoi dwutozkowych. To moze zabezpieczyc
trochQ niedowykonania. Aby jednak poprawic sytuacje finansowg uzdrowiska utworzylismy
oddziat rehabilitacji pocovidowej, 10- tozkowy. Te same koszty, a przychod dodatkowy. Jest
101%-owe obtozenie. Jedno tozko uzdrowiskowe, na ktore ktos nie dojechat, zostato

wykorzystane, jako pocovidowe. Czekamy na oficjalne stanowisko NFZ w zakresie sposobu
odpracowania zaiiczek. Pomyst z wynajmem lokalu jest to przemyslenia.
Radny p. Grzegorz Kuzak- zapytat,Jak si^ ma sytuacja straty finansowej; ktora nieoczekiwanie
urosta do 10 min zt, do programu naprawczego Jednostki.

Starosta Ktodzki p. Maciej Awizen zauwazyt, ze byt taki czas, gdzie Minister Zdrowia
zapowiedziat nierealizowanie procedur medycznych. Wowczas NFZ ptacit szpitalom
zaiiczkowo 1/12. Zaiiczki zostaty wptacone i wydatkowane przez szpital. Pracownicy przeciez
pracowali nawet w okresie zamkniQcia szpitali, dodatkowo w sytuacji covidowej. Do kohca
roku miata bye abolicja, ale siQ nie pojawita. Zaiiczki nie mozna byto wpisac jako dochod, bo to
zaiiczka teoretycznie do zwrotu. Wyglgda wi^c na to, ze tamten rok zamknie siQ 10 mIn zt
straty, a w tym roku b^dzie bardzo duza nadwyzka. To oczywikie nie jest rozsqdne, chyba,ze
rz^d planuje, iz szpitale b^d^ musiaty te zaiiczki zwrocic. Jesli takie s^ plany, to wszystkie
szpitale z dnia na dzieh czeka katastrofalna sytuacja. Gdyby nie brae pod uwagQ zapisu
ksiQgowego zaiiczki, to okazuje siQ, ze szpital ma ok 2 mIn zt straty, czyli ponizej amortyzacji.
Tak wIqc powiat nie musi doptacac do tego, aby szpital sIq utrzymat. Innymi stowy- program
naprawczy zoz przyniost oczekiwany skutek. Tutaj gtownie wptyw miata rezygnacja z
niektorych budynkow,jak np. w Ktodzku na ul. Zawiszy Czarnego,czy tez zatrzymanie oddziatu
wewnQtrznego w Nowej Rudzie, jako jednego oddziatu a nie dwoch. I to pokazuje paradoksim wiQcej szpital dziata i leczy pomagajqc ludziom,tym wi^ksze przynosi straty. To z kolei jest
spowodowane faktem, ze procedury medyczne sq wyliczone wedtug stanu na 2015 rok. A od
tej pory wszystko poszto do gory, rowniez same leki i leczenie. WIqc dopoki nie b^dzie
prawdziwej wyceny procedur medycznych, jakie petni szpital i za tq prawdziwq wycen^ NFZ
nie b^dzie ptacit, to szpitale b^dg miaty realne problemy finansowe. I to jest podstawowy
problem szpitalnictwa w Polsce- wycena na poziomie 2015 roku. 0 to walczq szpitale,
samorzqdy, zwi^zki zawodowe,Zwiqzek Powiatow Polskich. Szpital i tak koszty zmniejszyt i za
to podzi^kowania nalezq sIq w kierunku osob zarzqdzajqcych zoz-em.

Radny p. Michat Cisakowski zadat pytanie, czy mozna przedtuzyc czas odpracowania zaiiczek
w zakresie uzdrowiskowym? Bye moze to jest pomyst na wyjscie z tego problemu.
Pan! Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opiekl Zdrowotnej'' w Ktodzku
odpowiedziata,ze szpital powinien miec,jako tarczQ, abolicja tych zobowi^zah, co najmniej w
zakresie uzdrowisk. Prywatne przedsi^biorstwa korzystaty z tarcz antykryzysowych, publiczne
zaktady nie korzystaty z tego typu pomocy. Jeszcze mozna odpracowac zaiiczki w szpitalach
czy poradniach, ale w zakresie uzdrowisk nie ma o czym dyskutowac- to wyglqda jak kara za
to, ze ktos wprowadzita lockdawn. Bo to przeciez rzqd wprowadzit zakaz przyjmowania
pensjonariuszy uzdrowisk. Dobrze bytoby, aby ktos zrozumiat, ze szpitale nie miaty zadnego
wsparcia i pozwolit na umorzenie niedowykonah, czyli uznat zaiiczki, jako przychod.
Radny p. Michat Cisakowski zadat pytanie, czy poszto jakies wspolne stanowisko do
ministerstwa o umorzenie zaiiczek w zakresie kwestii uzdrowiskowych.

Pani Jadwiga Radziejewska- Dyrektor „Zespotu Opieki Zdrowotnej'' w Ktodzku
odpowiedziata, ze poszto juz kilka wspolnych stanowisk korporacji, stanowisk zwi^zkowych i
czekamy na odpowiedzi. To, co zostato dzis przekazane, to informacja posrednia, nie ma
jeszcze oficjalnego komunikatu ministerstwa wtej sprawie.

Przewodnicz^cy Komisji po zakoriczonej dyskusji poddat pod gtosowanie wniosek o
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego podmlotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Klodzku za rok 2020 rok.
Komisja 8 gtosamiza, przy 1 wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porz^dku obrad Vil sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego w sprawie:

a) zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ktodzkiego

Gtowna Ksi^gowa Starostwa Powiatowego w Ktodzku p. Agnieszka Rup- Grzyb omowita, w
imieniu Skarbnika Powiatu, zmiany w projekcie uchwaty budzetowej na 2021 rok oraz w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ktodzkiego.

Radny p. Michat Cisakowski zadat pytanie dotyczqce drogi Doliny Duszniki- Zdroj (I etap).
Zapytat o plan na tq drogQ, bo byta propozycja wspotpracy z gminq Duszniki- Zdroj i gminq
Szczytna.

Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze byta
propozycja trojstronnego udziatu w wydatkowanych srodkach na ta inwestycjQ. Niestety ze
strony gmin nie byto zainteresowania, w zwiqzku z tym zadanie jest sciqgane z budzetu. B^dzie
propozycja przysztoroczna w tym zakresie. Zostanie ponownie wystosowana propozycja do
wtodarzy gmin. Droga ta jest w bardzo ztym stanie, a staje s\q potrzebna w przypadku
koniecznosci objazdu drogi krajowej nr 8.

Radny p. Michat Cisakowski dopytaf, czy gminy zostaty juz poinformowane o planach
przysztorocznych. Jak potraktowaty pisma o partycypacji w kosztach tej inwestycji?
Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze jesli
chodzi o tegoroczny budzet to nie byto ze strony gmin odpowiedzi w kwestii partycypacji w
kosztach. W przeciqgu najblizszych dwoch tygodni wnioski o partycypacje w kosztach
inwestycji przysztorocznych zostan^ wystosowane- nie tyiko do gmin, ale rowniez do
nadlesnictw.

Przewodniczqcy Komisji po zakohczonej dyskusji poddat pod gtosowanie wnioski o pozytywne
zaopiniowanie omawianych projektow uchwat.

Komisja 6 gtosami za, przy 3 wstrzymujqcych pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w
sprawie zmiany budzetu Powiatu Ktodzkiego na 2021 rok.

Komisja 7 gtosami za, 1 przeciw i przy 1 wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowata projekt
uchwaty w sprawie zmiany WieioietnieJ Prognozy FinansowejPowiatu Ktodzkiego.

Ad.4 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Budzetu i Finansow
Komisja ustalita wst^pnie, ze kolejne posiedzenie odb^dzie siQ 27 sierpnia 2021 roku, o godz.
12.30 (termin do uzgodnienia) w tematyce sytuacji finansowej placowek oswiatowych, dia
ktorych organem prowadz^cym jest Powiat Kfodzki.
b) przyjQcie protokolu nr 5/21 z posiedzenia w dniu 28 maja 2021 roku

Nie byfo uwag do protokofu.
Komisja przyjqia protokof9 gfosami za- Jednogtosnie.
Przewodniczgcy Komisji po wyczerpaniu porz^dku obrad, zamkn^l posiedzenie.
Na tym protokol zakonczono.

Przewodnicz^cy )<omisji
Marek Mazurkiewicz
Protokoiowaia:

Marta Paprocke

r

