PROTOKÓŁ NR 2/03
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 10 MARCA 2003 ROKU

Obrady Komisji prowadził Wiceprzewodniczący Komisji – Ryszard Nagórny.
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności (załącznik nr 1 i 2 do protokołu).
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:30.
Przewodniczący obrad - przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na VII sesję Sejmiku 10 marca 2003 roku:
1.1 projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości
poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w roku
budżetowym 2003,
1.2 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomośc zabudowanej położonej w Starachowicach oznaczonej w ewidencji
gruntów działkami nr nr 10/4, 10/7, 11/2 stanowiącej własność województwa
świętokrzyskiego.
2. Sprawy różne.
Zapytał członków Komisji o uwagi do ww. porządku.
Uwag do porządku nie zgłoszono.
Komisja jednomyślnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 1. 1
Projekt uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń
udzielanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w roku budżetowym 2003
stanowi załącznik do akt VII sesji Sejmiku.
Przewodniczący obrad – poprosił Pana Zdzisława Wojciechowskiego – Skarbnika
Województwa Świętokrzyskiego o krótkie przedstawienie projektu uchwały.
Skarbnik Województwa – wyjaśnił, że projekt uchwały jest związany z tragiczną
sytuacją placówek służby zdrowia. Najgorsza sytuacja, już od momentu przejęcia
służby zdrowia z administracji rządowej przez samorząd wojewódzki, występuje
w Szpitalu w Czerwonej Górze i Neuropsychiatrii na Czarnowie. Tą złą sytuację
pogłębiła jeszcze wypłata podwyżek dla pielęgniarek.
Szpital w Czerwonej Górze w ostatnich latach stara się niwelować pewne
zobowiązania jednak nie zmieniło to radykalnie jego sytuacji.

-2Aby nie dopuścić do bankructwa tych placówek, biorąc pod uwagę brak możliwości
udzielenia pomocy w inny sposób, Zarząd zdecydował się na wystąpienie do sejmiku
o wyrażenie zgody na poręczenie kredytów dla tych jednostek.
Kredyt w wysokości 4 mln. zł. ma wziąć Szpital w Czerwonej Górze, 2 mln zł. Szpital
Neuropsychiatryczny.
Nie ulega wątpliwości, ze rozmiar tych kwot jest znaczny. Wszystko będzie zależało
od wynegocjowania warunków zaciągnięcia kredytów. Zakłada się, ze spłata I raty
będzie odłożona w czasie, a cała spłata nastąpi w wielu ratach.
Komisja zostanie zapoznana w tymi warunkami w odpowiednim czasie.
Istnieje pewne, wprawdzie niewielkie, ryzyko nie spłacenia kredytów przez te
jednostki. Gdyby doszło do załamania się finansów tych jednostek, spłaty kredytu
będzie musiało dokonać województwo, jako podmiot udzielający poręczenia.
Jednak w obecnej sytuacji, poręczenie jest jedynym racjonalnym wyjściem, zapewnia
funkcjonowanie tych jednostek i wyjście z patowej sytuacji.
Radny Henryk Michałkiewicz – jako Dyrektor Regionalnej Świętokrzyskiej Kasy
Chorych wyjaśnił, że obserwowane ostatnio ożywienie wierzycieli wynika z wejścia
w życie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia, która zakłada umorzenie w 25 %
pewnych wierzytelności. Do końca marca mają oni czas na dochodzenie i odzyskanie
należności.
Przewodniczący obrad – zadał pytanie, czy Zarząd będzie miał pośredni lub
bezpośredni wpływ na negocjacje prowadzone przez te jednostki z bankami.
Skarbnik Województwa – wyjaśnił, że od momentu, kiedy Sejmik wyrazi zgodę
na poręczenie, nic bez wiedzy Zarządu nie będzie mogło się wydarzyć. Wszystkie
warunki będą negocjowane przy udziale Zarządu.
Radny Leszek Sułek – stwierdził, ze podobne przypadki poręczeń występują na
innych szczeblach samorządu terytorialnego. Przykładowo Rada Powiatu
w Ostrowcu udzieliła poręczenia szpitalowi powiatowemu.
Skarbnik Województwa – przypomniał, że Sejmik poręczył już jeden kredyt – dla
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. Jednostka ta spłaciła
wszystkie raty w terminie, wywiązała się ze zobowiązań i środki budżetu
województwa nie zostały przeznaczone na ten cel.
Radny Michał Okła – stwierdził, że zadłużone jednostki służby zdrowia poprzez
branie kredytów mają szansę uchronić się przed kaskadowym wzrostem zadłużenia.
Radny Adam Pałys – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku – stwierdził, że
Komisja Rewizyjna analizowała sytuację finansową tych jednostek. Zadłużenie
Szpitala w Czerwonej Górze wynosi obecnie 12 mln zł.

-3Sama obsługa zadłużenia to 881 tys. rocznie. Wyraził wątpliwość, czy kwota 4 mln.zł
będzie wystarczająca na pokrycie najpilniejszych zobowiązań.
Skarbnik Województwa – stwierdził, że środki z kredytu mają być przeznaczone na
spłatę najpilniejszych zobowiązań.
Szpital od kilku miesięcy już nie generuje długów z tytułu bieżącej działalności.
Przy pewnych negocjacjach z wierzycielami uda się uniknąć spłaty pewnej części
odsetek.
Radny Stanisław Lisowski – jego zdaniem Sejmik nie ma innego wyjścia, tylko
udzielić takie poręczenie. Opowiedział się za pozytywnym zaopiniowaniem tego
projektu.
Przewodniczący obrad - postawił wniosek o przyjęcie pozytywnej opinii
o omawianym projekcie uchwały.
Komisja jednomyślnie (7 głosami „za” ) wyraziła pozytywną opinię o ww. projekcie.
Opinia Komisji sporządzona na podstawie wyników głosowania stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.

Ad. 1. 2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomośc zabudowanej położonej w Starachowicach oznaczonej w ewidencji
gruntów działkami nr nr 10/4, 10/7, 11/2 stanowiącej własność województwa
świętokrzyskiego stanowi załącznik do akt VII sesji Sejmiku.
Przewodniczący obrad – poinformował, ze projekt ten opiniowały już Komisje
Sejmiku na wspólnym posiedzeniu w dniu 6 marca br.
Poprosił o krótkie wprowadzenie Pana Romana Dziedzica – Dyrektora Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji.
Dyrektor Roman Dziedzic – poinformował, że nieruchomość stanowi własność
województwa. Położona jest w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 72. Jej
powierzchnia wynosi 1,68 ha. Zabudowana jest budynkiem szkoły o pow. użytkowej
2.800 m2, łącznikiem i internatem o łącznej powierzchni ok. 3.100 m2 .Obecnie mieści
się tam jednostka organizacyjna samorządu województwa - Medyczna Szkoła
Zawodowa. Nieruchomość ta jest w trwałym zarządzie tej szkoły, ponieważ nie
posiada ona osobowości prawnej.
Szkoła wygasza już swoją działalność w związku ze zmianą koncepcji kształcenia
pielęgniarek. Obecny system zakłada wykształcenie wyższe zawodowe, jednak
sondaż wykonany przez Akademię Świętokrzyską potwierdził, że nie ma w tym
rejonie zainteresowania tym kierunkiem studiów.
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inwestorzy prywatni.
Zarząd po burzliwej dyskusji zdecydował wystąpić do Sejmiku o wyrażenie zgody na
sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu. Najważniejszym argumentem była
trudna sytuacja finansowa województwa i możliwość pozyskania dodatkowych
dochodów do budżetu.
Przewodniczący obrad – poinformował, że na wspólnym posiedzeniu trzech
Komisji: Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
miała miejsce burzliwa dyskusja nad tym projektem. Komisje wyszły
z „salomonowym” wnioskiem, aby nie hamować prac związanych ze zbyciem tej
nieruchomości, jednak w uchwale nie określać jednoznacznie zamiaru sprzedaży
w formie przetargu, tylko wyrazić zgodę na rozpoczęcie procedury zbycia, czyli
dokonać wyceny, zaznajomić się z ofertami.
Później sprawa trafi znów na Sejmik, który zdecyduje o formie zbycia.
Radny Henryk Michałkiewicz – stwierdził, że po dokonaniu wyceny może się
okazać, że żaden z oferentów nie jest zainteresowany kupnem tej nieruchomości po
cenie odpowiadającej jej wartości.
Oświadczył, że ma informacje, że samorząd miasta Starachowice wycofał swoją
ofertę.
Zadał pytanie, jakie jest stanowisko Powiatu, czy nadal chce przejąć tą
nieruchomość.
Radny Michał Okła – zadał pytanie, jakie koszty ponosi samorząd województwa
w związku z utrzymywaniem tej nieruchomości.
Dyrektor Roman Dziedzic – wyjaśnił, że w części szkolnej mieści się Liceum
Ogólnokształcące, które jest jednostką organizacyjną Powiatu. Zwraca ono część
kosztów eksploatacyjnych w wysokości 3 tys. zł.
Województwo nie zarabia na tej nieruchomości.
Drugim argumentem, przemawiającym za sprzedażą, jest fatalny stan techniczny
tych obiektów. Wymagają one generalnego remontu łącznie w wymianą pokrycia
dachowego.
Członek Zarządu Tadeusz Jóźwik – stwierdził, że nie ma oficjalnej informacji
o wycofaniu wniosku przez Miasto Starachowice.
Radny Michał Okła – w jego odczuciu uchwała zezwalająca na rozpoczęcie
procedury eliminuje możliwość sprzedaży. Natomiast podjęcie uchwały o sprzedaży
wcale nie jest zobowiązaniem do podjęcia skutecznie takich działań. Sejmik zawsze
może się z tego wycofać. Nie blokuje to jednak działania Zarządu w sytuacji
pojawienie się dobrego oferenta.

-5Pan Wojciech Żelezik – Dyrektor Departamentu Zdrowia – poinformował, że
dokładnie taką samą procedurę zastosował Zarząd poprzedniej kadencji w stosunku
do Pogotowia Ratunkowego w Ostrowcu. Uchwała w brzmieniu zaproponowanym
przez Zarząd ma na celu dać Zarządowi możliwość wykonania określonych
czynności. Natomiast po wykonaniu tych czynności Zarząd przedstawi ostateczną
wersję do akceptacji Sejmiku. To Sejmik podejmie decyzje o sprzedaży lub
o wyborze innej formy zagospodarowania tej nieruchomości. Nie musi być to wcale
sprzedaż, mimo, że obecnie omawiana uchwała zawiera taki właśnie zapis.
Przewodniczący obrad – postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Województwa.
W głosowaniu oddano:
3 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”
3 osoby wstrzymały się od głosu.
Przewodniczący obrad – stwierdził, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
Opinia sporządzona na podstawie wyników głosowania stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.

Ad. 2.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 9:15.
Protokół sporządziła:
M. Solińska –Pela

Przewodniczący obrad:

Ryszard Nagórny

