
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 11/15

Komisji Finansów i Mienia Województwa
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 27 października 2015r.

Rozpoczęcie – godz. 930

Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Obrady prowadził  ZBIGNIEW ZIÓŁKO  –  Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia
Województwa.

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej  na  rzecz  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej
„INVEST PARK” sp. z o.o. nieruchomości położonych w Skarbimierzu- Osiedlu.

2. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wniesienie
wkładu  na  pokrycie  kapitału  zakładowego  oraz  objęcie  przez  Województwo
Opolskie  udziałów  w  kapitale  zakładowym  spółki  z  ograniczoną
odpowiedzialnością,  powstałej  w  wyniku  przekształcenia  Szpitala
Wojewódzkiego w Opolu – SPZOZ.

*  *  *

Z.ZIÓŁKO ,  Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa przywitał członków
Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. 
Następnie  Przewodniczący  Komisji  poprosił  członków  Komisji,  aby  zgłosili  ewentualne
dodatkowe  sprawy,  które  wymagają  omówienia  na  posiedzeniu,  a  które  nie  zostały
uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia.
Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

*  *  *

Ad. 1.
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
bezprzetargowej  na  rzecz  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  „INVEST
PARK” sp. z o.o. nieruchomości położonych w Skarbimierzu- Osiedlu.

S.MAZUR  (Skarbnik  Województwa  Opolskiego)  –  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały
(w załączeniu X sesji Sejmiku Województwa Opolskiego).

Ad. 2. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu na
pokrycie kapitału zakładowego oraz objęcie przez Województwo Opolskie udziałów w
kapitale  zakładowym spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  powstałej  w  wyniku
przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SPZOZ.
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B.ROGOWSKA  (dyrektor  Biura  Skarbu  Województwa)  –  omówiła  przedmiotowy  projekt
uchwały (w załączeniu X sesji Sejmiku Województwa Opolskiego).

Z.ZIÓŁKO  – czy są pytania do omówionych projektów uchwał? 

S.TUBEK  (członek  Komisji)  –  powiem  tylko  słowem  ze  względu  na  to,  że  to  o  co  kiedyś
wnioskowałem, żeby odbyło się takie szkolenie o tym co jest co, to biorąc jeszcze pod uwagę  te
dyskusje  przedwyborcze,  które  były  i  na  okrągło  niezależnie  od  opcji  mylenie  pojęć  prywatnej,
publicznej,  używanie  pojęć  sprzed  2011  roku  publiczny,  niepubliczny  –  chciałbym z  całą  mocą
powtórzyć  jedną  rzecz.  Z jednej  strony,  żeby nie  demonizować  spółki  i  nie gloryfikować  spółki.
Zmiana formy prawnej nie powoduje zmiany właściciela tzn. dalej jest to podmiot publiczny. Co daje
przekształcenie w spółkę na dzień dzisiejszy, czego nie ma SP ZOZ? Dostęp do leasingu, dostęp do
kredytów. Ktoś kto z państwa prowadzi działalność gospodarczą myślę, że pojęcie leasingu i za tym
możliwości leasingowania sprzętu medycznego jest sobie w stanie wyobrazić jaka to jest ulga i jakie
to są  możliwości dla szpitala,  który nie musi wyłożyć  nagle i  nie wiadomo skąd kilku milionów
złotych,  tylko  może  to  rozłożyć  na  kilka  lat.  Druga  rzecz  –  zwiększa  się  odpowiedzialność
zarządzającego za prowadzenie jednostki. O tym się też nie mówi. Natomiast ta odpowiedzialność
wynika z kodeksu spółek handlowych i jest to odpowiedzialność majątkowa, której w SP ZOZ po
prostu  nie  ma.  Także  nie  ma  tu  żadnego  zagrożenia  dla  pracowników.  Ustawa  z  2011  roku
jednoznacznie pewne rzeczy określa i tak naprawdę to co można było jeszcze wcześniej czyli poprzez
likwidację  przekształcać  pewne  rzeczy,  jakby  obcinać  pewne  rzeczy  z  uwagi  na  długi.  To
przekształcenie  jest  przekształceniem  umożliwiającym  rozwój  szpitala  i  zwiększającym
odpowiedzialność  za  jego  zarządzanie.  Właściciel  pozostaje   ten  sam  i  dalej  jest  to  jednostka
publiczna.

B.ROGOWSKA – dokładnie.

S.TUBEK – niestety to szkolenie się nie odbyło. Ja po prostu nie rozumiem tego podejścia do tematu
spółki publicznej. Nie odbyło się to szkolenie i jest mi z tego powodu bardzo przykro, dlatego że w
dalszym ciągu politycy na każdym szczeblu nie rozróżniają pewnych pojęć. Jeszcze raz powtarzam –
dalej jest to jednostka publiczna. 

Z.ZIÓŁKO – myślę że rozróżniają, ale straszą pewnymi rzeczami.

S.TUBEK – to jest zupełnie bez sensu.

Z.ZIÓŁKO –  jakiś  tam sens  w  tym straszeniu  mają,  bo  to  jest  też  jakieś  działanie  polityczne.
Pamiętam  kiedy  jeszcze  byłem  członkiem  Komisji  Zdrowia  to  jeździłem  na  różne  spotkania  i
tłumaczyłem ludziom, że to nie jest prywatyzacja tylko zmiana sposobu zarządzania – na tej zasadzie.
Żeby się tego nie bali. Niestety to dalej gdzieś tam pokutuje.

S.RAKOCZY (członek Komisji) – chciałem tylko zauważyć, że mnie takie dyskusje powalają z nóg.
Wystarczy popatrzeć na przykłady, które są w kraju. Na przykład Kluczbork – tam przecież podmiot
jest 10 lat i ani jedna akcja nie została zbyta, 100% jest własnością powiatu.

S.TUBEK – ale umożliwiło to dalsze działanie.

S.RAKOCZY – dokładnie. Ze szpitala, który nie miał szans się podnieść 7 lat temu miał zadłużenie, a
dzisiaj  szpital  albo  przynosi  zyski,  albo  przynajmniej  radzi  sobie  na  tyle,  że  nie  ma  żadnych
problemów.  To  wszystko  o  czym  mówił  S.Tubek  to  są  rzeczy,  które  w  SP  ZOZ  nigdy  nie
zafunkcjonują.   

Z.ZIÓŁKO – jeszcze w przypadku zysku szpitala jest jeszcze dodatni wynik. Nie mówię o zysku bo
to ludzie zaraz mówią, że to na nich zysk był uzyskany.
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S.RAKOCZY –  dodatni  wynik finansowy a zysk to są  dwie różne sprawy. Także ja mówiłem o
zysku.

Z.ZIÓŁKO – ja wiem o co chodzi, ale do ludzi to...

S.RAKOCZY – to też trzeba powiedzieć, bo tu niektórzy widzą zagrożenie. Jeżeli to o czym mówił
S.Tubek czyli,  że jest  odpowiedzialność  właściciela  –  powiat  kluczborski  nigdy nie  wziął  nawet
złotówki dywidendy choć miał do tego prawo. Zawsze te pieniądze  zostawały w szpitalu i służyły
inwestycjom i rozwojowi.

Z.ZIÓŁKO  – czy są jeszcze pytania? - nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały  w  sprawie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” sp. z o.o. nieruchomości położonych
w Skarbimierzu- Osiedlu?

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 

Z.ZIÓŁKO  – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały  w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego oraz objęcie przez Województwo
Opolskie udziałów w kapitale zakładowym spółki  z ograniczoną  odpowiedzialnością,  powstałej  w
wyniku przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SPZOZ?

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 

***WNIOSEK***  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy
Ekonomicznej  „INVEST PARK” sp.  z  o.o.  nieruchomości  położonych  w Skarbimierzu-
Osiedlu.

*** WNIOSEK *** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody  na  wniesienie  wkładu  na  pokrycie  kapitału  zakładowego  oraz  objęcie  przez
Województwo  Opolskie  udziałów  w  kapitale  zakładowym spółki  z  ograniczoną
odpowiedzialnością, powstałej w wyniku przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Opolu –
SPZOZ.

*  *  *

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom Komisji i przybyłym
gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

*  *  *

Zakończenie – godz. 950

Czas trwania posiedzenia – 20 minut 

             Przewodniczący Komisji

                    Finansów i Mienia Województwa

                  ZBIGNIEW ZIÓŁKO
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