PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
z XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Trzebnickiego, która odbyła się w dniu
12 stycznia 2017 roku, o godz. 7:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy przy ul Leśnej 1.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła obrady sesji. W sali obecnych było 19
Radnych. Lista obecności w załączeniu.
Proponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Trzebnickiego:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku
finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2015 rok.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na
poręczenie długoterminowego kredytu bankowego/pożyczki zaciąganego przez
Szpital im. Św. Jadwigi .Śląskiej w Trzebnicy.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchwalenia programu
współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariatu (tj. Dz. U. 2016.239 ze zm.) na rok
2017.
5. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Otwieram obrady XXXVI sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego zwołanej w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.,
o samorządzie powiatowym oraz na podstawie §12 ust. 7 Statutu Powiatu Trzebnickiego.
Nadmieniam, że Zarząd Powiatu Trzebnickiego zawnioskował o zwołanie posiedzenia
XXXVI Sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w celu realizacji następującego porządku obrad:
W punkcie 1. Otwarcie sesji.
Punkt 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie pokrycia ujemnego
wyniku finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2015 rok.
Punkt 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na
poręczenie długoterminowego kredytu bankowego/pożyczki zaciąganego przez Szpital
im. Św. Jadwigi .Śląskiej w Trzebnicy.
Punkt 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchwalenia programu
współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariatu (tj. Dz. U. 2016.239 ze zm.) na rok 2017.
Punkt 5. Zamknięcie obrad.
Witam serdecznie Państwa radnych, Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Naczelników
Wydziałów, zgromadzoną publiczność, media lokalne Powiatu Trzebnickiego.
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Stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie, zgodnie z liczbą obecności osiemnastu
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego dwadzieścia jeden osób, stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Czy w kwestii porządku
obrad Zarząd wnioskuję o jego zmianę bądź koleżanki i koledzy? Jeżeli nie, to przechodzę do
realizacji punktu drugiego. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie
pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za
2015 rok. Otwieram dyskusję, proszę Wnioskodawcę o krótkie uzasadnienie.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – Zgodnie z ustawą o systemie lecznictwa w ciągu
dziewięciu miesięcy jesteśmy zobowiązani pokryć stratę za rok 2015 dlatego przedkładamy tą
uchwałę. Środki, które chcemy przeznaczyć na pokrycie straty są to dwie pozycje. Jedna to
jest zadłużenie Szpitala w stosunku do Powiatu, a drugie to jest wolne środki, które są
przewidziane w budżecie w 2016 roku na rok 2017 do dyspozycji (niezrozumiane słowo)
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Czy są pytania?
Nierozpoznany głos - Czyli to jest z wolnych środków (niezrozumiałe słowo), tak?
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Jakie to są…?
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – Wolne środki to są z poprzedniego roku przechodzą.
Państwo mieliście w Wieloletniej Prognozie Finansowej i one są wykazane na stronie szóstej,
tj. milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote. Takie
przewidywane są wolne środki, które będą z roku 2016
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Czy są pytania?
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ja mam takie pytanie. Czy można? Nie ma
niestety Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ale słyszałem, że na Komisji też padały
pytania o, między innymi o umowy z Panem Stabiszewskim w temacie wynagrodzenia i
wszystkich kosztów jakie poniósł Powiat w związku z prowadzoną wtedy reformą i planem
naprawy, który (niezrozumiane słowo) Szpitala. Czy to zostało przekazane do Komisji
Rewizyjnej? Pytam dlaczego? Bo będę inaczej patrzył na pewno na stratę w roku ubiegłym,
niż za tą z 2015, gdzie tam i Dyrektor uciekł i niewyjaśnione są sytuacje. Były jakieś
dodatkowe odpowiedzi do Komisji Rewizyjnej?
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – Ja nie wiem kiedy Pan Adach pyta, kiedy sobie
wolne jakieś dyskusje prowadzi. Jeżeli jest zapytanie na piśmie to wtedy odpowiadamy. Ja
bym wolał w ten sposób pracować, że jeżeli jest konkretne jakieś pytanie
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ale to było pytanie z Komisji
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – to niech będzie formułowane, że to jest konkretne
pytanie, więc proszę wpisać do protokołu
Radna Ewa Pasek – Ale wysyłane było mailem
2

Członek Zarządu Sławomir Błażewski – Proszę?
Radna Ewa Pasek – Na e-mail było wysyłane
Starosta Waldemar Wysocki – No to zostało odpowiedziane, jeżeli wysłane
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – To musiał dostać odpowiedź
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Czyli nie ma żadnych dodatkowych teraz?
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – (niezrozumiane słowa) do Szpitala zostało
przekazane i powinien Wam przygotować odpowiedź. Doradca, który był, był zatrudniony
przez Szpital, nie przez Powiat
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Pana Dyrektora nie będzie dzisiaj czy…?
Starosta Waldemar Wysocki – Pan Dyrektor powinien być,
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – Warunki są takie jakie są
Starosta Waldemar Wysocki – To znaczy ma być
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Czy są
Nierozpoznany głos – A ja mam pytanie jaka wstępna jest strata za 2016 rok?
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – Za jedenaście miesięcy jest trzysta tysięcy złotych i
zobowiązania Szpitala są o siedem milionów mniejsze w porównaniu do stycznia tego roku
Ale trzysta tysięcy jest tak naprawdę straty, ale juz mniej więcej wiecie, że to nie będzie
trzysta tylko ile, bo to po jedenastu miesiącach (niezrozumiałe słowo) plus minus co spłynie
jakie będą
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – (niezrozumiane słowa) powiadomię Radę w
momencie, kiedy dostanę sprawozdanie za miesiąc grudzień
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Czy są jeszcze wątpliwości co do projektu uchwały?
Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem uchwały Rady
Powiatu Trzebnickiego w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala im. Św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki, jeżeli ktoś z Państwa
jest za
13 za. Dziękuję.
Kto jest przeciw? 1 osoba. Dziękuję
Kto się wstrzymał? 5
Uchwała zostaje podjęta i nadaje się kolejny numer
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Przechodzę do realizacji punktu 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie
wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego/pożyczki zaciąganego
przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Otwieram dyskusję. Czy Wnioskodawca
chciałby uzasadnić?
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – Wysoka Rada już raz wyrażała zgodę na
zaciągnięcie piętnastu milionów, jednak w wyniku pracy i wprowadzania programu
naprawczego chcemy ograniczyć poręczenie Powiatu do pięciu milionów złotych, z tego
względu, że z sprawozdań, które są składane widać już wdrożenie tego programu
naprawczego. To, co powiedziałem, że strata za jedenaście miesięcy na obecną chwilę jest
trzysta tysięcy i zobowiązania Szpitala w ciągu tych jedenastu miesięcy spadło o siedem
milionów złotych. Chcemy poręczyć w wysokości pięciu milionów złotych pozostałe
ewentualnie środki pozyskane na spłatę zadłużenia chcemy skompensować poprzez
poręczenie hipoteką i majątkiem, który jest pod Szpitalem, czyli tak jak było. W obecnej
sytuacji jest taka też trochę poprawa sytuacji finansowej Szpitala, że pożyczka, która była
krótkoterminowa zaciągnięta na rok, została zaciągnięta w grudniu przez Dyrektora na
wieloletnią, długoterminową i z tego tytułu chcemy poręczyć tylko kwotę pięciu milionów.
To też da możliwości większe, inwestycyjne Radzie Powiatu w latach następnych.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Szkoda, że nie ma Pana Dyrektora, bo Pan
Dyrektor w rozmowie, gdzieś przed miesiącem mówił o piętnastu milionach, które dzisiaj
Nierozpoznany głos – Siedemnastu
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – siedemnastu czy nawet wtedy było. Zmieniła się
sytuacja, tak? Tak, ja to rozumiem, szkoda, że nie ma Pana Dyrektora, chciałbym to od Niego
usłyszeć
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do
głosowania nad projektem uchwały. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem uchwały Rady
Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu
bankowego/pożyczki zaciąganego przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy?
Proszę o podniesienie ręki, jeżeli ktoś z Pań i Panów jest za.
16 za
Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciw? 1
Kto z Pan i Panów się wstrzymał? 2 osoby wstrzymujące
Przechodzę do realizacji punktu czwartego. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w
sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Trzebnickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Przypominam, że projekt uchwały
był omawiany na Komisji Budżetu i Finansów. Czy są jeszcze pytania dotyczące projektu
uchwały? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Pan Przewodniczący.
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Dziękuję. Dostałem… Pamiętacie Państwo
wniosek, który zgłaszałem o to, żeby jednak Rada podejmowała decyzje. Z tego, co
przeczytałem z opinii Pani to jest to raczej niezgodne
Radca Prawny Izabela Żmuda – Jest to niemożliwe. Tak jak mówiłam Państwu wtedy na
Komisji ten art. 15, cała ustawa ewidentnie wskazuje, tak? na ten podział władzy między tym
organem stanowiącym i wykonawczym i te kompetencje po prostu są przyznane tylko
organowi wykonawczemu
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Dziękuję. Mam pytanie, a kiedy ta uchwała
zgodnie z ustawą powinna być podjęta?
Radca Prawny Izabela Żmuda – To znaczy, powiem tak: Nawet jeżeli Państwo jej nie
podejmiecie to jeżeli chodzi o stanowisko to ja tutaj (niezrozumiałe słowo) same konkursy
można ogłosić, z uwagi na to, że uchwała budżetowa już na to pozwala. Natomiast
(niezrozumiałe słowo) powinna być podjęta do 30 listopada
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – No właśnie, chciałem zauważyć, że powołujemy
się na uchwałę z dnia 30 listopada. Ja sprawdziłem, do Biura Rady wpłynęła około tego
okresu. Mogła być przegłosowana w grudniu, tak? Też była sesja. Troszeczkę późno na to.
Przechodzimy do tematu. Dziękuję
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Kto z Pań i
Panów jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu
Trzebnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Proszę o podniesienie ręki, jeżeli ktoś z Pań i Panów jest za
14 za
Dziękuję bardzo.
Kto z Pań i Panów jest przeciw?
2 przeciw
Dziękuję bardzo
Kto z Pań i z Panów się wstrzymał?
3 wstrzymujące
Uchwała została podjęta i nadaje jej się kolejny numer.
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Szanowni Państwo, dziękując Państwu za uwagę zamykam obrady XXXVI sesji Rady
Powiatu Trzebnickiego.
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