Protokół Nr 9/20
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło
się 13 stycznia 2020 r. w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz.10.15 i trwało do godz. 10.35
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Obrady prowadziła Agata Binkowska – Przewodnicząca Komisji.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz goście zgodnie z listami obecności, które
stanowią załączniki nr 2 - 4 do protokołu.
Komisja przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w przedmiocie gospodarki finansowej
szpitala ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego.
2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji
Sejmiku do 30 września 2019 r.
3. Sprawy różne.
Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska
przedstawiła pismo Przewodniczącego Sejmiku zawierające prośbę o przedkładanie po każdym
posiedzeniu informacji o udziale Członków Komisji w głosowaniach - z uwagi na uzupełnianie
profili radnych znajdujących się na stronie internetowej UM o dane dotyczące ich aktywności
(pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Poinformowała, że zgodnie z prośbą informacje
takie, począwszy od obecnego posiedzenia, będą przekazywane Przewodniczącemu Sejmiku.

Przebieg posiedzenia.
Ad 1.
Członkowie Komisji otrzymali protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w przedmiocie gospodarki finansowej
szpitala ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego.
Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska poprosiła Panią Magdalenę
Przewodniczącą Zespołu kontrolnego o przedstawienie wyników kontroli.

Zieleń,

Magdalena Zieleń, Przewodnicząca Zespołu kontrolnego przedstawiła przebieg, ustalenia,
wnioski i zalecenia pokontrolne zgodnie z protokołem kontroli, którego kopia stanowi
załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia Komisji.
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Głos w dyskusji zabrali:
Radny Grzegorz Świercz uznał, że na sytuację Szpitala Zespolonego należy spojrzeć
z szerszej perspektywy. W jego ocenie stan finansowy Szpitala jest częściowo spowodowany
decyzją o połączeniu ze Szpitalikiem dziecięcym. Ocenił, że planowana restrukturyzacja
szpitalika była mało efektywna. Szpital poniósł również koszty związane z wyrównaniem
pensji załogi Szpitalika. Ponadto wskazał na niedoszacowanie niektórych procedur
medycznych w tym zwłaszcza procedur pediatrycznych. Analizując ogólny wynik finansowy
klinik, ponad 10 mln zł strat generując właśnie oddziały pediatryczne. Zaznaczył, że Szpital
musi się rozwijać, czemu służy m.in. stworzenie centrów urazowych, które jego zdaniem
również będą przynosiły straty.
Radna Magdalena Zieleń nawiązując do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego
za niekonstytucyjny art. 59 ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim nakazuje
samorządom pokrywać straty szpitali, podkreśliła, że Trybunał uznał działalność leczniczą
poniekąd jako zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z tym jej finansowanie
powinno być w pełni zabezpieczone ze środków rządowych. Natomiast zapis o pokrywaniu
straty netto powodował, że dokładano pieniądze samorządowe do zadań administracji
rządowej.
Następnie Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska zaproponowała zatwierdzenie
protokołu kontroli.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony protokół kontroli. Uchwała
nr 6/20 Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia Komisji.
Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia wyników kontroli stanowi załącznik
nr 8 do protokołu posiedzenia Komisji.
Ad 2.
Członkowie Komisji otrzymali protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji
uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji
Sejmiku do 30 września 2019 r.
Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska poprosiła Pana Grzegorza Banasia,
Przewodniczącego Zespołu kontrolnego o przedstawienie wyników kontroli.
Grzegorz Banaś, Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił przebieg, ustalenia,
i wnioski pokontrolne zgodnie z protokołem kontroli, którego kopia stanowi załącznik nr 9 do
protokołu posiedzenia Komisji.
Dyskusji nie było.
Następnie Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska zaproponowała zatwierdzenie
protokołu kontroli.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony protokół kontroli. Uchwała
nr 7/20 Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu posiedzenia Komisji.
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Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia wyników kontroli stanowi załącznik
nr 11 do protokołu posiedzenia Komisji.
Pismo w sprawie inicjatywy uchwałodawczej stanowi załącznik nr 12 do protokołu posiedzenia
Komisji.
Ad 3.
W sprawach różnych:
Grzegorz Banaś, Zastępca Przewodniczącego Komisji podniósł kwestię nowelizacji ustawy
o gospodarce komunalnej, w zakresie ograniczeń dotyczących łączenia stanowisk w radach
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Uznał,
że w związku z tym, że Województwo posiada spółki prawa handlowego dobrze byłoby aby
Komisja Rewizyjna sprawdziła, czy wskazane przez niego przepisy są przestrzegane.
Zaproponował wystąpienie do Zarządu Województwa ze stosownym pismem.
W nawiązaniu do propozycji Radnego Grzegorza Banasia, Przewodnicząca Komisji Agata
Binkowska przedstawiła projekt pisma do Marszałka Województwa w ww. sprawie.
Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali ww. propozycję wraz z treścią pisma
do Marszałka, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządził:
Michał Wójcik
Przewodnicząca Komisji

Agata Binkowska
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