Protokół Nr LVII/10
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84 w godz.
od 11.00 do 11.15.

Na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych było 22 radnych.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad.
Listy obecności radnych i gości stanowią kolejno załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.
Otwarcia obrad sesji Rady Miasta dokona ł Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn,
witając wszystkich radnych, Prezydenta Miasta, pracowników Urzędu Miasta oraz Panią Prezes
Piekarskiego Centrum Medycznego Anitę Wardzyk - Kulińską.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż LVII sesja Rady Miasta została zwołana na wniosek
Prezydenta Miasta z następującym porządkiem obrad:

I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno ści obrad.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach
Śląskich,
2. zmian budżetu miasta na 2010 rok.
III. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta

Radni nie wnieśli wniosków i uwag dot. przedstawionego porządku obrad sesji Rady Miasta.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał pismo nr ORo.0530-29/10 Prezydenta Miasta
Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2010 r. przekazujące w załączeniu wykaz wierzycieli, z którymi SP
ZOZ „Szpital Miejski” w likwidacji w Piekarach Śląskich wynegocjował umorzenie odsetek oraz wzór
porozumienia dotyczącego spłaty wierzytelności i zawierające autopoprawkę do projektu uchwały w
sprawie w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Miejski w
Piekarach Śląskich (druk nr 482) polegają na:
-

zmianie tytułu uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie częściowego pokrycia
ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ p.n. „Sz pital Miejski” w likwidacji w Piekarach
Śląskich”

-

i zmianie § 1, który otrzymuje brzmienie: „Pokry ć część ujemnego wyniku finansowego SP
ZOZ p.n. „Szpital Miejski” w likwidacji w Piekarach Śląskich do wysokości 1.420.000 zł (jeden
milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych)”.
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Treść pisma stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.

Ad. II.

1. Projekt uchwały w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP
ZOZ p.n. „Szpital Miejski” w likwidacji w Piekarach Śląskich (druk nr 482 wraz z
autopoprawką).
Projekt uchwały omówił Prezydent Miasta Piekary Śląskie pan Stanisław Korfanty, który poinformował,
iż proces likwidacji SP ZOZ-u i jego zadłużenia jest radnym znany. Pani Prezes Anita Wardzyk Kulińska w ostatnich miesiącach prowadziła negocjacje z wierzycielami w celu wypracowania
korzystnych dla procesu likwidacji warunków finansowych. W ten sposób doprowadzono do
umorzenia części odsetek wierzytelności. Pani Prezes wystąpiła do Prezydenta Miasta z prośba o
przekazanie z budżetu miasta środków na pokrycie wynegocjowanej kwoty. W zwi ązku z powyższym
zwrócono się do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie sesji Rady Miasta, a wcześniej o
przygotowanie

stosownych

projektów

uchwał,

aby

móc

podpisać

porozumienia,

które

sankcjonowałyby wynegocjowane warunki. Stroną porozumienia jest gmina, któr ą reprezentuje
Prezydent Miasta, dlatego te ż, aby mogło dojść do podpisania porozumień musi zostać określone
źródło sfinansowania wierzytelności, stąd też konieczność dokonania zmian w budżecie miasta i
akceptacja Rady Miasta dla takiego działania. Pani Prezes wnioskowała o kwotę 1.008.165,52 zł,
natomiast zawarta w projekcie uchwa ły kwota jest większa, co wynika z faktu, iż po poprzedniej
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, kiedy przekazywano część pieniędzy dla Piekarskiego Centrum
Medycznego i SP ZOZ-u w likwidacji miało miejsce nieprzewidywalne zdarzenie i na skutek pomyłki
jednego z pracowników Urzędu Miasta pieni ądze w kwocie 410.000 zł zostały przekazane na
rachunek, który jest obciążony przez komorników. Są próby odzyskania środków, które na dzień
dzisiejszy znajdują się w depozycie bankowym, a więc komornicy ich nie zajęli. Aby zadośćuczynić
intencji zaspokojenia Funduszu Socjalnego dodatkowo wskazaną kwotę dodano do wnioskowanych
środków w wysokości 1.008.165,52 zł, stąd ogólna kwota 1.420.000 z ł proponowana w projekcie
uchwały.
Likwidator SP ZOZ p.n. „Szpital Miejski” w likwidacji w Piekarach Śląskich i Prezes Piekarskiego
Centrum Medycznego Sp. z o.o. pani Anita Wardzyk – Kulińska poinformowała, iż SP ZOZ w likwidacji
ma dosyć duże zobowiązania. W związku z powyższym wystąpiono do wszystkich wierzycieli z pro śbą
o podpisanie ugody w celu umorzenia odsetek z mo żliwością spłaty zobowiązań. Na dzień dzisiejszy
udało się wynegocjować warunki umorzenia z 55 kontrahentami na łączną kwotę zobowiązań, które
należy zapłacić – 1.008.165,52 zł. Przy podpisaniu porozumień umorzone zostaną odsetki w
wysokości 110.327,92 zł. Porozumienia, które można podpisać wynikają z dojścia do porozumienia z
grupą kontrahentów, co nie oznacza, iż jest to proces zamknięty. Obecnie odbywają się rozmowy z
kolejnymi kontrahentami i jest nadzieja, że również uda się pewne środki wynegocjować.
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Radny Dariusz Iskanin zapytał ilu jest jeszcze kontrahentów i ile wynosi łączna kwota zobowiązań
łącznie z odsetkami.

Pani Anita Wardzyk – Kulińska poinformowała, iż nie są jeszcze zaksięgowane wszystkie odsetki oraz
koszty komornicze i sądowe, natomiast kwota zawarta na dzie ń dzisiejszy w księgach rachunkowych
wynosi ok. 800.000 zł. Biorąc pod uwagę, że duża część wierzycieli oddała sprawy do sądu, kwota ta
może ulec zwiększeniu do ok. 1.000.000 zł.

Radny Grzegorza Gowarzewski stwierdził, iż w przekazanych materiałach wskazano pozycję, gdzie
należność główna wynosi 0 zł, odsetki wynoszą 48.953,89 zł, natomiast umorzeniu podleg ają odsetki
w kwocie 6.648,67 zł. Radny dodał, że jeżeli należność główna jest zapłacona to odsetki zgodnie z
przepisami prawa po trzech latach ulegają przedawnieniu i firma nie ma prawa ich egzekwować.

Pani Anita Wardzyk – Kulińska poinformowała, iż sprawa może zostać oddana do sądu i kontrahent
będzie próbował wyegzekwować odsetki. Większość ujętych w materiałach wierzycieli pochodzi ze
spraw wynikających z wyroków sądowych. Kwestia wskazanej pozycji wymaga sprawdzenia, jednakże
można podejrzewać, że zobowiązanie względem firmy jest wynikiem wyroku sądowego.

Pani Magdalena Legień – radca prawny wyjaśniła, iż odsetki przedawniają się po upływie 3 lat,
natomiast w przypadku wyroku sądowego – tytuł wykonawczy przedawnia się po upływie 10 lat.
Dlatego w omawianej sprawie należałoby się zapoznać z dokumentami.

Radny Grzegorz Gowarzewski zwrócił się o sprawdzenie poruszonej sprawy.

Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się do obsługi prawnej o przygotowanie odpowiedzi w
przedstawionym temacie. Otrzymana odpowiedź pomoże Radzie Miasta w dalszym postępowaniu.

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ p.n.
„Szpital Miejski” w likwidacji w Piekarach Śląskich (druk nr 482 wraz z autopoprawk ą).

Uchwała została przez Radę Miasta przyjęta jednogłośnie: 22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”. W głosowaniu udział brało 22 radnych.

Uchwała Nr LVII/592/10 w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP
ZOZ p.n. „Szpital Miejski” w likwidacji w Piekarach Śląskich stanowi załącznik nr 5 do Protokołu.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 483).
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Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Piekary Śląskie pan Ireneusz Dzięcioł, który poinformował, iż
w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Miejski O środek Pomocy Rodzinie za zalanie
pomieszczeń w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym dla dzieci do lat 4 proponuje się zwiększyć dochody
budżetu miasta na 2010 o kwot ę 2.160 zł. Proponuje się również zwiększenie wydatków budżetu
miasta o kwotę 1.422.160 zł z następującym przeznaczeniem:
-

1.420.000 zł na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ-u p.n. „Szpital
Miejski” w likwidacji w Piekarach Śląskich,

-

2.160 zł na wydatki związane z remontem zalanego pomieszczenia w Dziennym O środku
Opiekuńczym dla dzieci do lat 4.

Proponuje się także zwiększyć deficyt budżetowy o kwotę 1.420.000 zł i pokryć go z wolnych środków.

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Seweryn poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok (druk nr 483).

Uchwała została przez Radę Miasta przyjęta jednogłośnie: 22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”. W głosowaniu udział brało 22 radnych.

Uchwała Nr LVII/593/10 w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok stanowi załącznik nr 6 do
Protokołu.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie, w imieniu pani Likwidator i własnym podziękował radnym za
przybycie na sesję Rady Miasta i podjęcie wnioskowanych uchwał.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady LVII sesji
Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

Protokół sporządził:
Marek Markefka

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
Krzysztof Seweryn
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