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Porządek obrad 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2003 rok. 
2. Opracowanie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003. 

Protokół 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Chełpiński udzielił głosu Radnej J. Liberadzkiej. 

Radna J. Liberadzka uznała, iż budżet powiatu jest zagrożony, a tu jeszcze proponowany jest 
kredyt w wysokości 500 tys.zł. i poręczenie dla szpitala w wysokości 300 tys.zł. Zatem plan 
dochodów i wydatków jest niepokojący tym bardziej przy dalszym zadłużaniu się powiatu. Z 
budżetu wynika, że na wynagrodzenia przeznacza się kwotę w wysokości 60% wydatków a 
inwestycje w planowanych wydatkach stanowią 10%. 
Nie wiem dlaczego subwencja drogowa nie spłynęła w tym roku. 

Radny W. Gajda uznał, iż planowany budżet jest zaplanowany w normie zadłużenia. Regionalna 
Izba Obrachunkowa nie zatwierdzi budżetu, który jest zagrożony i mógłby być nie zrealizowany. 
Poręczenia dla szpitala powiat daje tylko na inwestycje nie dajemy pomocy na bieżące utrzymanie 
szpitala czy też koszty osobowe. Myślę, że poręczenia dla szpitala czynione są po to, aby zakład 
nie upadł. Pan dyrektor Kiełbratowski jeśli chodzi o finanse wyszedł tzw. " obronną ręką". Szpital 
wyszedł z zadłużeń. 
Radny poparł, iż powiat nie powinien się bardziej zadłużać. 

Radny Jerzy Krupa nadmienił, iż szpital powinien zostać oceniony na oddzielnym spotkaniu Rady. 
Oceny funkcjonowania szpitala są b. różne, społeczeństwo winno przedstawić tę ocenę, gdyż w 
ciągu ostatnich lat szpital funkcjonował b. różnie. To, że nie zadłużyliśmy się "do dna" to nie jest 
argument. Gospodarz nie może mierzyć swojej sytuacji na zasadzie czy daleko nam do "sięgnięcia 
dna". 



Zadłużenie szpitala rośnie w galopującym tempie, jeśli rośnie ono 1 mln.zł. rocznie to jest to 
b.dużo. Trzeba pomagać szpitalowi, ale należy robić to oszczędnie. 

Radny W. Gajda uznał, iż jeśli mówi się o nieoszczędności to należy podawać konkretne fakty, 
gdyż inaczej jest to tak poważny zarzut, a są to pieniądze publiczne, że może to tylko rozstrzygnąć 
sąd i prokurator. Ja przyglądałem się pracy szpitala, było to moje miejsce pracy i nie zauważyłem 
nigdy niegospodarności. Ocena szpitala nigdy nie powinna być jednostronna. Każdego należy 
wysłuchać. Taką ocenę winni przedstawić wszystkie strony: pacjent, społeczeństwo, pielęgniarki, 
lekarze inny personel i dyrekcja. Opinia zbiorcza wymaga dużej pracy. 

Radna J. Liberadzka nadmieniła, iż nie zgadza się z opinią Radnego Gajdy, że w szpitalu jest 
wszystko w porządku, że nie widzi on niegospodarności i tu posłużyła się przykładem wymiany 
okien uznając, iż powinien być wyznaczony pracownik szpitala, który winien dopilnować 
wykonania prac związanych z tą wymianą. 

Radny W.Gajda nadmienił, iż po zgłoszeniu na sesji przez Radnego Ambroziaka pewnych 
niedociągnięć przy wymianie okien w szpitalu przyglądał się temu montażowi okien i nie 
stwierdził usterek. 
Radny uznał, iż jak ognia należy unikać rujnowania dotychczasowej sytuacji szpitala. Poparł 
zaoszczędzanie ale nie na płacach pielęgniarek, które i tak są niskie. 

Radny Sł. Tomaszewski uznał, iż należy zobowiązać Wydział Promocji do takiej promocji 
powiatu, aby pozyskiwać inwestorów. 

Radny W. Gajda uznał, iż za promocję powiatu wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, żeby można 
było coś zaoferować inwestorom, to najpierw trzeba coś pozyskać, kłania się tutaj m.in. współpraca 
z miastem. Niektóre gminy potrafią się uporać z tym. Mieliśmy w ubiegłej kadencji w Radzie p. 
Burmistrza i nie doszło do żadnego porozumienia. 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący A. Chełpiński odczytał roczny plan kontroli komisji na 2003 rok. 

Radny W. Gajda poparł propozycję planu. 

Plan kontroli został przez komisję przyjęty. 

Roczny plan kontroli w załączeniu - Załącznik Nr 1. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Lista obecności 

1. Andrzej Chełpiński - Przewodniczący Komisji 
2. Jadwiga Liberadzka - Z -ca Przewodniczącego 
3. Wiktor Gajda - Członek 
4. Jerzy Krupa - Członek 
5. Sławomir Tomaszewski - Członek 




