Protokół nr 15/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012r.
w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz.13.30.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, oraz osoby zaproszone
zgodnie z listami obecności, stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do protokołu.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grigor Szaginian.

Porządek posiedzenia:
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji porządek obrad w następującym
brzmieniu:
1. Przyjęcie wyników kontroli przeprowadzonych w:
a) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej
Górze w przedmiocie działalności statutowej jednostki oraz przebiegu
realizacji zadań inwestycyjnych,
b) Muzeum Wsi Kieleckiej
w przedmiocie przebiegu realizacji zadań
inwestycyjnych.
2. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.
Członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem projekty protokołów kontroli
niżej wymienionych jednostek.

Ad. 1a)
Pani Małgorzata Muzoł - jako Członek Zespołu kontrolnego przedstawiła
wyniki kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. św. Rafała w Czerwonej Górze w przedmiocie działalności statutowej
jednostki oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
Poinformowała, że sytuacja finansowa jednostki jest bardzo zła, podejmowane
są kroki w celu stabilizacji i polepszenia wyniku finansowego, jednak nie
przynoszą one założonych skutków.

-2Konieczne jest znalezienie skutecznej koncepcji działań naprawczych, ponieważ
jednostka odgrywa duże znaczenie w systemie ochrony zdrowia
w województwie świętokrzyskim
W dyskusji z udziałem Pana Artura Nadolnego – Zastępcy Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze członkowie Komisji poruszyli następujące wątki:
- nieprzemyślanej – ich zdaniem- działalności inwestycyjnej, polegającej na
budowie bloków operacyjnych, które obecnie nie są wykorzystane z powodu
braku środków na ich wyposażenie,
- wysokich kosztów obsługi długu oraz postepowania komorniczego, jakie musi
pokrywać jednostka.
Dyrektor Artur Nadolny- wyjaśnił, że stary blok operacyjny nie spełniał
podstawowych wymogów i standardów. Funkcjonowanie szpitala bez ww.
inwestycji byłoby zagrożone.
Poinformował, że jednostka starała się zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań
wymagalnych, gdyż koszty obsługi pożyczki byłyby niższe od kosztów obsługi
zadłużenia, jednak żaden bank nie wyraził zainteresowania ofertą Szpitala.
Przewodniczący Komisji - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.
Przy 5 głosach „za”
Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli
przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała
w Czerwonej Górze w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu
realizacji zadań inwestycyjnych.
Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę
Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu
kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 5-7 do protokołu.
Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXI
sesji Sejmiku.
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Ad. 1b)
Pani Jolanta Rybczyk - jako Przewodnicząca Zespołu kontrolnego
przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej w Muzeum Wsi Kieleckiej
w przedmiocie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
Poinformowała, że jednostka prowadzi obecnie 3 duże zadania inwestycyjne tj.:
1. „Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni
w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienie atrakcyjności
turystycznej regionu”,
2. „Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku
Laszczyków w Kielcach”,
3. Rozbudowa i Modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie.
Łączna wartość projektów przekracza kwotę 35 mln zł.
W podsumowaniu stwierdziła, że w opinii kontrolujących Muzeum Wsi
Kieleckiej jest zarządzane wzorcowo, zadania inwestycyjne realizowane są
prawidłowo a dzięki nim jednostka stanie się w niedługim czasie piękną
wizytówką naszego regionu.
W dyskusji z udziałem Pana Janusza Karpińskiego – Dyrektora Muzeum
Wsi Kieleckiej - radni podkreślili potrzebę dalszego wsparcia rozwoju tej
placówki, która będzie generować wzrost ruchu turystycznego. Zwrócili uwagę
na potrzebę dalszego inwestowania w rozwój zaplecza gastronomicznego
i noclegowego.
Przewodniczący Komisji - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.
Przy 6 głosach „za”
Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli
przeprowadzonej w Muzeum Wsi Kieleckiej w przedmiocie przebiegu
realizacji zadań inwestycyjnych
Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę
Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu
kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 9-11 do protokołu.
Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXI
sesji Sejmiku.
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Ad. 2)
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła:

Przewodniczący Komisji

Marta Solińska-Pela

Grigor Szaginian

