przez

Zarząd

Powiatu

Chojnickiego

umowy

o

dofinansowanie

przedsięwzięcia pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy ulicy Sukienników 13 w Chojnicach” oraz zabezpieczenia
roszczeń dotyczących zwrotu tych środków na wystawienie weksla in blanco
Powiatu Chojnickiego i podpisanie deklaracji weksla.
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: ogłosił 10 minut przerwy
w obradach.
Przerwa w obradach trwała od godz. 1325 do godz. 1340.

Ad. 9 h)
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: po przerwie wznawiam obrady sesji.
Przechodzimy zgodnie z porządkiem obrad do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
wydzierŜawienia spalarni odpadów medycznych.
Pan Radny S. Skaja (Starosta): Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W związku
z projektem uchwały chciałbym wnieść autopoprawkę do tego projektu uchwały,
a mianowicie w uzasadnieniu ostatni akapit otrzymałby brzmienie: „Zgodnie
z przywołaną uchwałą Rady Powiatu wydzierŜawienie środka trwałego jest dopuszczalne
na okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata, dlatego na wydzierŜawienie na okres 10 lat konieczna
jest zgodna Rady Powiatu. ”
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: poproszę pana dyrektora
o wprowadzenie do projektu uchwały.
Pan Dyrektor L. Bonna: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Instalacja utylizacji
odpadów medycznych metodą termiczną usytuowana przy chojnickim szpitalu jest
najstarszą częścią funkcjonującego obiektu i jeszcze w trakcie budowy szpitala ona zaczęła
swój Ŝywot. Instalacja ta jest 10 letnia pochodzi z 1999 r., a w 2001r. została oddana do
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uŜytku. Było to przedsięwzięcie nowoczesne. Jak na tamte czasy, spełniało wszystkie
kryteria ochrony środowiska. W międzyczasie nastąpiło wejście Polski do Unii
Europejskiej. Musimy stosować rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska,
dlatego teŜ przez ponad 2 lata spalarnia była wyłączona z uŜytkowania. Pozyskaliśmy
środki zewnętrzne na dostosowanie tej instalacji do wymogów unijnych (do wymogów
ochrony środowiska). Ponad rok temu – marzec 2008 r. – ponownie po 2,5 letniej
przerwie rozpoczęła swoją działalność.
Na początku było to bardzo proste urządzenie. Przyrównam je do westfalki czy
tzw. platy funkcjonującej w gospodarstwach domowych, gdzie jest palenisko, do którego
wrzuca się opał i wówczas jak juŜ nowoczesność trafiało pod strzechy często z tych
westfalkach był montowany wymiennik ciepła, Ŝe ciepło, uŜytkowane do celów bytowych,
było teŜ wykorzystywane do celów grzewczych (wody), spaliny kominem wydostawały się
do atmosfery. Taka teŜ prosta konstrukcja tej spalarni była na początku. Była komora
spalania wyłoŜona szamotem, gdzie doprowadzany gaz z jednej strony i wrzucane odpady
powodowały utylizację metodą termiczną w wysokich temperaturach, po drodze jakiś
niedoskonały filtr węglowy, wymiennik ciepła, komin i odprowadzenie spalin do
atmosfery.
Zgodnie z wymogami unijnymi ta instalacja jest instalacją nowoczesną w zasadzie
pracującą tak jak nowoczesne samochody. To co musieliśmy zrobić polega na tym, Ŝe
podajnik odpadów medycznych nie jest w pełni automatyczny, nie moŜna ręcznie
dokonywać załadunku. Potem następuje spalanie, potem poprzez wymiennik krzyŜowy
odzysk ciepła uzyskanego w wyniku procesu technologicznego. Następnym elementem tej
spalarni jest nowoczesny filtr workowy, który powoduje ograniczenie emisji spalin i na
końcu najdroŜsza rzecz czyli urządzenia słuŜące ciągłemu monitoringowi zanieczyszczeń,
które są wydalane przez komin do powietrza. Ten monitoring jest w pełni
zautomatyzowany, nafaszerowany elektroniką, przekroczeń jakichkolwiek dopuszczalnych
norm poprzez system elektroniczny powoduje automatyczne wyłączenie spalarki i brak
moŜliwości prowadzenia procesu utylizacji tychŜe wspomnianych odpadów medycznych.
Dwa miesiące temu skończyła się gwarancja związana z remontem na te
urządzenia i stajemy teraz przed następującym tematem. Mianowicie takim, który będzie
nakładał na szpitala ponoszenie bardzo wysokich nakładów na utrzymanie tej instalacji
w pełnej sprawności. Chciałbym powiedzieć, Ŝe ta instalacja, ta spalarka czy spalarnia
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odpadów medycznych i zainstalowane w niej urządzenie zwane spalarką, jest najmniejsze
w naszym województwie. Jest pięć wyznaczonych miejsc, tj. Wejherowo, Port
w Trójmieście, Słupsk i Starogard. Chojnice są piątym miejscem utylizacji odpadów. To
jest spalarka o najmniejszej wydajności 100 kg/h w związku z tym, Ŝe jest małym
urządzeniem nieefektywnie, nieekonomicznym jest zapewnienie dla tak małej instalacji
specjalistycznych pracowników, którzy zapewniliby reŜim technologiczny i ciągłość pracy
tego urządzenia. W związku z tym chcielibyśmy posiłkować się firmą zewnętrzną, która na
swoje braki wzięłaby odpowiedzialność za utylizację odpadów medycznych czyli
prowadzenie tej działalności, a chciałbym nadmienić, Ŝe jest to działalność – nie jest to
główna działalność szpitala – jest to działalność pomocnicza. W momencie, jak przez
ponad dwa lata spalarka byłą nieczynna, to firma zewnętrzna utylizowała nasze odpady
medyczne i poniewaŜ, jak powiedziałem, działalność uboczna w Ŝaden sposób nie ma
wpływu na podstawowy proces medyczny realizowany w chojnickim szpitalu.
Natomiast pomysł i zamysł polega na czym? Na tym, Ŝe chcielibyśmy odszukać
wyspecjalizowanego operatora, który będzie utylizował odpady i zapewniał odpowiednią
jakość procesu technologicznego, który zapewni dwa razy w roku pomiary, które są
niezbędne wymogami prawa, a taki jeden pomiar kosztuje 15 000,- zł. Operator, który
zapewni ciągłość pracy i który zobowiąŜe się do utylizacji w ramach dzierŜawy wszystkich
odpadów medycznych wyprodukowanych przez szpital (100 ton/rok), który oprócz tego
zadeklaruje pewną kwotę dzierŜawy za to urządzenie, który poniesie wszystkie koszty
eksploatacyjne związane z dostawą mediów, z podatkiem od nieruchomości itd. i od
którego wreszcie szpital odkupi uboczną produkcję, jaką jest energia cieplna za kwotę
niŜszą niŜ powiedźmy cena rynkowa, powiedźmy cena chojnickiego Zakładu Energetyki
Cieplnej. Oczekujemy równieŜ przejęcia przez ten podmiot co najmniej dwóch
pracowników palaczy z uprawnieniami, którzy obsługują tą instalację. W związku z tym ta
propozycja. My nie mamy obowiązku stosować prawa zamówień publicznych, ani ustawy
o zakładach opieki społecznej. Zamierzamy ogłosić przetarg w myśl przepisów prawa
dotyczących gospodarowania nieruchomościami, podobnie jak organ prowadzący
starostwo równieŜ realizuje, gdzie pani mecenas przy pomocy mojej i innych
współpracowników przygotuje te zasady przetargu i opisze te korzyści, o których
pokrótce wspomniałem, które szpital zamierza w myśl tego postępowania osiągnąć.
Wstępnie poprosiłem panią G. Sarnowską wcześniej o takie prace na razie koncepcyjną
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nad wzorem umowy, gdzie chcielibyśmy te kwestie, o których mówiłem zastrzec pod
rygorem rozwiązania tejŜe i chcielibyśmy równieŜ zastrzec brak moŜliwości zwiększenia
mocy przerobowej tej instalacji.
Pan Radny J. Gadzała: miałbym do pana dyrektora dwa pytania. Firma, która
wydzierŜawi tą spalarnię uwaŜam, Ŝe będzie robiła, Ŝeby mieć jakiś zysk z tej dzierŜawy
czy ona nie podniesie zbyt wysoko środków za spalanie odpadów ze szpitala? Drugie
pytanie: na pewno będzie się starała zyskać jakieś odpady z innych szpitali, Ŝeby
wykorzystać w pełni te urządzenia. Czy nie będzie zbyt duŜej emisji środków do naszego
środowiska?

Jak

równieŜ

czy

zbyt

szybko

nie

nastąpi

zuŜycie

tego

wysokospecjalistycznego sprzętu w spalarni przy tej ilości odpadów, aby ta firma miała
zyski będzie je tutaj spalała załóŜmy z sąsiednich szpitali?
Pan Dyrektor L. Bonna: ta specyficzna działalność opiera się na trzech pozwoleniach:
pozwolenie na utylizację odpadów (fizyczną), pozwoleniu na zbieranie odpadów
wyspecjalizowanym środkiem transportu i pozwoleniu na odprowadzaniu gazu do
atmosfery. KaŜdy podmiot (szpital czy inny podmiot) musi uzyskać te trzy pozwolenia i te
trzy pozwolenia w sposób jasny i klarowny mówią o tych kwestiach, które pana radnego
niepokoją. Mianowicie o ilości tych odpadów i akceptowanym poziomie zanieczyszczeń
i ta instalacja oprócz tego, Ŝe istnieje ten elektroniczny monitoring podlega teŜ częstym
kontrolom inspekcjom ochrony środowiska. W związku z tym nawet abstrahując od
kontroli czy starostwa powiatowego czy szpitala, to kaŜdy podmiot działający w tak
newralgicznym obszarze związanym z czystością naszego środowiska jest szczególnie
restrykcyjnie kontrolowany i ten równieŜ będzie. Nie mogę odpowiadać za to, jak zatrudni
sobie hakera, który rozbroi system informatyczny, który tam funkcjonuje i to nadzoruje.
To juŜ jest działalność przestępcza. To co powiedziałem na początku wydajność spalarni
jest równieŜ ograniczona 100 kg/h i tu te ograniczenia równieŜ chcemy w umowie
zawrzeć. TakŜe nie będzie moŜliwości zwiększenia wydajności tej spalarki ponad tą, która
jest, na którą w tej chwili są wszelkie zgody, które szpital ma.
Pytanie kolejne na czym polega zysk? Z reguły jest tak, Ŝe ta wąskospecjalistyczna
działalność wymaga duŜej wiedzy technicznej, informatycznej i innej i podmiot, który ją
posiada jest w stanie zminimalizować koszty napraw serwisu, pomiarów itd., to po
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pierwsze. Po drugie spalarnia nasza ma jeszcze wolne moce przerobowe, które moŜna
zagospodarować. Faktem jest, np. utylizując odpady z innych szpitali i te wolne moce
przerobowe powiedźmy jest to drugie tyle czyli jest to ten obszar do zagospodarowania
przez podmiot zewnętrzny. Owszem, ale to się wszystko mieści w granicach tego
dopuszczenia środowiskowego i wydajności tej spalarki.
Natomiast co do ceny chciałbym powiedzieć, Ŝe mimo to Ŝe jest to bardzo
specjalistyczna branŜa i dziedzina, to jednak konkurencja na tym rynku istnieje, bo na ręce
szpitala juŜ trafiło bodajŜe sześć, siedem czy osiem propozycji współpracy w tym zakresie.
Ale to jak powiedziałem podmiot będzie wybrany w drodze przetargu, a nie w drodze
widzi mi się dyrektora czy kogoś innego. Myślę, Ŝe ta konkurencja, która w róŜnych
obszarach naszego Ŝycia jest, ona ureguluje ceny i nie naleŜy się spodziewać drastycznego
wzrostu tych cen, a nawet powiedziałbym, skłaniałbym się ku takiemu poglądowi, Ŝe ona
mogłaby być niŜsza niŜ szpital w tej chwili pobiera od 300 zewnętrznych kontrahentów,
od których takie odpady zbiera, dlatego Ŝe my na przykład najniŜszą cenę jaką pobieramy
to jest 6,- zł/kg do 10,- zł, a gdy ogłosiliśmy przetarg na utylizację wówczas, jak instalacja
nie funkcjonowała płaciliśmy 2,40 gr/kg.
Pan Radny M. Reder: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam cztery pytania do
pana dyrektora i jedno pytanie do pani mecenas. Dlaczego w uzasadnieniu nie ma
przedstawionych korzyści finansowych, a są tylko straty? Dlaczego tym podmiotom, które
chcą wydzierŜawić tą spalarnię to się opłaca, a szpitalowi nie? W jakim stanie wróci ta
spalarnia po tych 10 latach dzierŜawy? Następnie dlaczego brak jest opinii Rady
Społecznej szpitala?
Pytanie do pani mecenas: dlaczego w uchwale nie ma odniesienia się do ustawy
o gospodarce nieruchomościami w zakresie wydzierŜawienia majątku, która określa tryb
zbycia?
Pani Mecenas G. Ziehlke:

jako przepis szczególny do ustawy o gospodarce

nieruchomościami pokazuje w jakim trybie zakłady opieki zdrowotnej mogą dokonywać
takiego zbycia. Jako przepis szczególny ustawa o zakładach opieki zdrowotnej ma
pierwszeństwo przed ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ta ustawa mówi, Ŝe zasady
na jakich odbywa się zbywanie w tym teŜ nieruchomości czy teŜ środków trwałych przez
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zakłady opieki zdrowotnej. Te zasady określa w swojej uchwale Rada Powiatu i rada to
uczyniła, jak wynika z uzasadnienia. W sytuacji, gdyby nasz zakład opieki zdrowotnej
zdecydował się wydzierŜawić jakiś środek trwały zgodnie z zasadami określonymi tą
uchwałą, to na dzisiejszej sesji nie byłoby tej dyskusji, ani takiego projektu uchwały. Skoro
pan dyrektor szpitala proponuje wydzierŜawienie określonego środka na odmiennych
zasadach niŜ to zostało pokazane w uchwale rady, to nikt inny niŜ rada powiatu jest
uprawniony do tego, Ŝeby taki odmienny tryb niŜ zawarty został w uchwale z 2000 r.
mógł mieć tutaj zastosowanie. Na kaŜde odstępstwo od ogólnych reguł zawartych
w uchwale Rady Powiatu tylko rada powiatu moŜe wyrazić zgodę.
Pan Dyrektor L. Bonna: wracając do pytania pierwszego pana radnego, straty pokazane.
W informacji, jaką pani księgowa przygotowała, to jest równieŜ symulacja
przewidywanych strat na rok bieŜący w odniesieniu do historycznych danych bodajŜe za
pierwsze cztery miesiące i jest to symulacja dotycząca czego szpital się spodziewa. Zdaję
sobie sprawę, Ŝe ta symulacja nie jest doskonała, bo mogą w miesiącach przyszłych
wystąpić zdarzenia niepoŜądane, które w tej symulacji wykazane nie są, a ona się opiera
tak jak powiedziałem li tylko na tym co miało miejsce, a co do ewentualnych
oczekiwanych zysków, to przetarg je pokaŜe. Mogę tylko powiedzieć co szpital zawrze
nawet nie w specyfikacji tylko w warunkach. Zawrze to, Ŝe chce aby 100 ton
produkowanych przez nas odpadów było gratis zutylizowanych, czyli to traktujemy jako
dzierŜawę, oprócz tego spodziewamy się jakiejś dzierŜawy. Nie wiem jaka ona będzie.
Oferenci będą ją proponować. Oprócz tego domagamy się zwrotu wszystkich kosztów
związanych z tą instalacją i uŜytkowaniem, ale to jest Ŝe tak powiem działalność, która nie
ma nic wspólnego ze zyskiem ewentualnie podatek od nieruchomości moŜe być naszym
zyskiem, bo doprowadzamy i element ostatni będziemy równieŜ starali się pozyskać jak
najniŜszą cenę energii cieplnej powstającej jako produkt uboczny w procesie utylizacji
odpadów medycznych. TakŜe trzy elementy będą brane pod uwagę: utylizacja naszych
odpadów, dzierŜawa i niŜsza cena pozyskanej czy kupionej energii cieplnej, a jaka to
będzie wysokość, to niestety panie radny o tym zadecyduje postępowanie (przetarg). Nie
mogę wypowiadać się w tym zakresie, bo nie jestem specjalistą i nawet nie chciałbym.
Co do pytania czy się opłaca czy się nie opłaca? Tak, mój wstęp troszeczkę
rozwinąłem, ale muszę dopowiedzieć i porównać jednak tą spalarnię do – co robię na
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Radzie Społecznej – nowoczesnego samochodu, który dzisiaj jest produkowane, który
dzisiaj jest wyposaŜony w komputery pokładowe i często jest tak, Ŝe wadliwe działanie
jakiejkolwiek części tego samochodu czy podzespołu powoduje automatyczne wyłączenie
przez komputer pokładowy całego pojazdu. On staje się bezuŜyteczny. On stanie na
drodze, trzeba wezwać serwis specjalistyczny, który go odblokuje, jak pan radny pojedzie
takim samochodem do serwisu, to za podłączenie do komputera bez naprawy zapłaci pan
kilkaset złotych. Tak samo jest tutaj i firmy, które dysponują siecią takich spalarni czy
inŜynierami, elektronikami, którzy mają wiedzę techniczną, to są w stanie obsłuŜyć tą
spalarnię od strony technicznej. Śmiem twierdzić kilka razy taniej niŜ my. My do kaŜdego
takiego zatrzymania procesu spalarni musimy wezwać serwis, który skasuje 300,- zł za
godzinę plus dojazd 100,- zł/h plus praca inŜyniera, który przyjedzie 200,- zł/h. Nie
dysponujemy taką wiedzą i kadrą, a nie chciałbym się tutaj źle wypowiadać
o pracownikach szpitala, ale ta instalacja jak była mniej skomplikowana, to ona działała.
Natomiast juŜ tak wysoki poziom skomplikowania przerasta jednak no chociaŜby osoby,
które się tym zajmują, bo musiałby kilka lat pouczyć się czy zdobyć nową wiedzę. To jest
zupełnie nowa jakość tej działalności. Tu widzę to, Ŝe komuś się będzie opłacać czy nie.
Druga rzecz naszą podstawową działalnością nie jest działalność polegająca na
utylizacji odpadów medycznych tylko polegająca na leczeniu naszych mieszkańców.
Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, Ŝe taki podmiot będzie agresywnie działał na
rynku i na pewno ilość odpadów medycznych będzie większa. To nie ulega wątpliwości.
Ona nie moŜe przekroczyć zgód, norm, wydajności. Na pewno będzie większa, gdyŜ my
nie działamy agresywnie na rynku. Nie jesteśmy do tego powołani, Ŝeby brać udział
w przetargach w Bydgoszczy, Gdańsku i proponować utylizację w naszej instalacji, bo to
by się wiązało teŜ z zakupem sprzętu specjalistycznego, większego samochodu, bo takim
autem tylko odpady moŜna wozić. On nie moŜe być innym celom poświęcony i tych
takich elementów jest wiele, które się na to składają czyli ta wąska dziedzina, do której
szpitalowi daleko. Zdaję sobie sprawę, Ŝe mogę inŜyniera jednego, drugiego zatrudnić.
Takie rozmowy prowadziłem, ale gdyby pan radny posłuchał kwot, o jakich ci panowie
mówią, to są tysiące złotych. To jest kilka tysięcy złotych, Ŝe on pod telefonem coś
będzie robił, miesięcznie 4 000,- zł czy tygodniowo czyli kilkanaście. Naprawdę kwoty są
róŜne i weźcie to państwo pod uwagę, Ŝe to jest skomplikowana instalacja, nafaszerowana
elektroniką
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i fachowiec wielkiej klasy, ale przede wszystkim specjalista w tej wąskiej dziedzinie jest
w stanie obniŜyć jej funkcjonowanie. My natomiast na pewno nie.
Co do opinii Rady Społecznej myślę, Ŝe pan przewodniczący Rady Społecznej
zabierze głos.
Pan Radny P. Biesek: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Po pierwsze pan dyrektor
mówił o symulacji kosztów, którą przygotowała pani główna księgowa. Chciałbym
zauwaŜyć, Ŝe my radni takiej sytuacji nie dostaliśmy. Mamy tylko uzasadnienie. MoŜe
byłoby łatwiej, gdybyśmy mieli do czynienia z tą symulacją, moŜe byłoby mniej pytań.
Teraz przechodzę do moich pytań i spostrzeŜeń. Pan dyrektor mówi o wydajności
czy mocy przerobowej tej spalarni, Ŝe wynosi ona 100kg/h. To przy załoŜeniu, Ŝe ona
pracuje w cyklu 24 h (tak zakładamy), to ile na dobę w takim razie jest wydajność spalarni?
Pan Dyrektor L. Bonna: panie radny, ona musi mieć odpowiednie przerwy
technologiczne. Komora spalania musi się wychłodzić. MoŜna przyjąć maksymalnie 500
ton rocznie.
Pan Radny P. Biesek: jeŜeli by liczyć, Ŝe 24 h/dobę to jest 900 ton, mówimy o 500. 100
ton produkuje szpital, a te pozostałe 300 podmiotów mniej więcej ile w tej chwili?
Pan Dyrektor L. Bonna: niecałe drugie tyle.
Pan Radny P. Biesek: czyli mamy wykorzystanie w tej chwili maksymalnie w 40%. Jaka
moŜe w tej chwili być sytuacja? Albo rzeczywiście, jako Ŝe jest konkurencja na rynku i nie
znajdzie ten dzierŜawca więcej chętnych do spalania odpadów w tej spalarni to będzie
oznaczało, Ŝe te koszty które ponosi na rzecz utylizacji odpadów szpitalnych będzie
trzeba przerzucić na te drugie 100 ton czyli na tych 300 kontrahentów i dla nich
drastycznie wzrosną opłaty za utylizację odpadów, co nie pozostanie bez wpływu na ich
kondycję finansową lub po prostu zrezygnują z usług tej spalarni i pójdą do drugiej, skoro
jest taka konkurencja, albo o 2,5 krotnie zwiększy się ilość spalanych odpadów w spalarni
odpadów w Chojnicach, Ŝeby powiedźmy tę cenę jednostkową zbić. Tutaj taka
wątpliwość. Mimo, Ŝe to urządzenie spełnia normy tak jak kaŜdy najlepszy samochód, to
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mimo Ŝe spełnia te normy, to zanieczyszczenia produkuje i środowisko obciąŜa. Tak jak
samochód im więcej jeździ, tym więcej wydziela spalin nawet takich, które się mieszczą
w normach. Więc tu dojdzie do sytuacji, Ŝe wtedy więcej tych spalin produkowanych
i odprowadzanych do atmosfery w Chojnicach w naszym powiecie będzie. Jakby nie
patrzeć – moim zdaniem – z korzyścią albo dla sytuacji gospodarczej podmiotów
działających w branŜy zdrowotnej nie będzie to, albo będzie teŜ niekorzystne dla
środowiska.
Jeszcze jedno pytanie do pani mecenas, bo pan dyrektor powiedział, Ŝe nie chce
stosować ustawy o zoz-ach, a chce stosować ustawę o gospodarce nieruchomościami.
Pani mecenas mówi, Ŝe ustawa o zoz-ach jest ustawą lex specialis wobec ustawy
o gospodarce nieruchomościami i jej nie trzeba stosować. W końcu na podstawie jakich
przepisów będzie to postępowanie prowadzone?
Pan Dyrektor L. Bonna: pan radny myli dwie rzeczy. Pan myli wolę rady dotyczącą
zgody na dzierŜawę od sposobu wyłonienia operatora. To są dwa róŜne problemy i nie
moŜna ich łączyć. Szpital zakupuje strzykawki stosując prawo zamówień publicznych.
Szpital kupując usługi medyczne stosuje ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Szpital
dzierŜawiąc nieruchomości bądź swój majątek stosuje ustawę o gospodarowaniu
nieruchomościami. Natomiast umocowanie dyrektora dotyczy 3 lat. JeŜeli umowa miałaby
opiewać na 3 lata, to wówczas bez zgody rady powiatu przetarg mogę ogłosić i wyłonić
w ramach tego postępowania operatora. Natomiast jeŜeli mowa jest o okresie dłuŜszym
wówczas wymagana jest zgoda rady powiatu. To dotyczy tylko zgody czyli jest to jeden
element postępowania. Drugi element dotyczy wyłonienia podmiotu więc ma
zastosowanie ogólnie rzecz biorąc do całego przedsięwzięcia ustawa o zakładach opieki
zdrowotnej i ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami.
Natomiast odnośnie wątpliwości pana radnego dotyczącej wydajności, zwiększenia
ilości odpadów utylizowanych, to powiem tak. Czy nam się podoba czy nam się nie
podoba czy operatorem będzie szpital czy inny podmiot w perspektywie kilku lat na
pewno nastąpi zwiększenie utylizowanych odpadów, dlatego Ŝe reŜim sanitarny narzuca
wręcz na podmioty świadczące jakiekolwiek usługi kosmetyczne, weterynaryjne,
zdrowotne, fryzjerskie utylizację tych odpadów w odpowiednich instalacjach, to po
pierwsze. Narzuca stosowanie coraz większej liczby sprzętu jednorazowego. Z miesiąca
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na miesiąc rośnie ilość sprzętu jednorazowego, który wymaga takiej utylizacji. To jest
jeden element. Drugi element polega na tym, Ŝe na pewno firma działając agresywnie
zwiększy liczbę odpadów, to dla mnie nie ulega wątpliwości, ale jeszcze raz chcę
powiedzieć, Ŝe pozwolenia, które szpital ma, system monitoringu jest przystosowany i
dotyczy tej wydajności, o której mówię. Tak jest i są pewne normy zanieczyszczeń
wskazane dotyczące metali cięŜkich itd., róŜnych związków trujących organicznych,
których nie moŜna przekroczyć, za które są kary, za które są postępowania prokuratorskie
i niezaleŜnie od tego czy to będzie szpital czy inny podmiot, to tych norm dotyczących
emisji musi przestrzegać. Kwestia tych kilkudziesięciu kilometrów w jedną i drugą stronę,
jest Słupsk, Starogard i myślę, Ŝe to jednak jakiś zdrowy rozsądek ten poziom ceny
rozsądnej, rynkowej zapewni.
Natomiast zadajmy sobie pytanie: co będzie jeŜeli nie będzie konsensusu i dalej
będzie szpital się tą spalarnią zajmował? To będzie się zajmował, będzie ponosił wysokie
koszty i szpital podniesie tym odbiorcom, producentom odpadów medycznych ceny,
np. o 1,- zł. TeŜ taką moŜliwość biorę pod uwagę przecieŜ.
Pan Radny S. Skaja (Starosta): Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wydaje mi się, Ŝe
najlepiej dla pana dyrektora by było, gdyby tej spalarni nie było i by ktoś przyjeŜdŜał, nie
miałby kosztów, płaciłby za te odpady, moŜe tam jakiś monopolista by się znalazł i wtedy
dopiero te ceny byłyby duŜo wyŜsze, a póki co tak jak pan dyrektor dzisiaj powiedział, Ŝe
to jest działalność uboczna i my dzisiaj roztrząsamy problem. Szpital nie powinien się
zajmować spalarnią i to jest słuszna droga, Ŝe jak najszybciej wydzierŜawić tym bardziej,
Ŝe urządzenia juŜ nie są najnowsze. One funkcjonują, spełniają dzisiaj normy, za chwilę
mogą nie spełniać normy. Ten dzierŜawca będzie musiał dopasować się do tych urządzeń,
które w danym czasie w danym momencie będą musiały być. Szpital mając to ponosiłby
następne koszty, bo moje pytanie szło w takim kierunku, bo pan dyrektor pokazał, Ŝe
prognozowana jest strata i teraz utrzymując to, wymieniając pewne rzeczy, ta strata
podejrzewam byłaby jeszcze większa. Myślę, Ŝe jak dzisiaj dyskutujemy, bo pan dyrektor
na duŜo pytań odpowiedział, bo radni powinni wiedzieć i słusznie zadają pytania, bo to
w końcu teŜ jest majątek, ale teŜ uwaŜam, Ŝe szpital naprawdę powinien jak najszybciej
wydzierŜawić to i zająć się tym, czym ma faktycznie się zajmować, leczeniem, opieką. To
jest chyba podstawowa działalność. KaŜda złotówka na minusie, to jest złotówka na
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minusie dla szpitala teŜ w innych działaniach, a chcemy, Ŝeby szpital leczył więcej ludzi,
rozwijał się i się naprawdę tymi sprawami nie zajmował. KaŜda usługa zewnętrzna
większa czy mniejsza kosztuje. JeŜeli pan dyrektor mówi, Ŝe umowa, którą przygotują
będzie chciał jak najkorzystniej, nie wiem czy znajdzie się dzierŜawca i będzie taka umowa
bardzo rygorystyczna. PrzecieŜ ktoś to bierze po to, Ŝeby zarobić, przecieŜ nie po to, Ŝeby
dopłacał do interesu. Nie moja rola w tym momencie myśleć za dzierŜawcę. Bardzo
dobrze, Ŝe dyrekcja szpitala idzie w tym kierunku. Być moŜe czekają nas jeszcze inne
zmiany. Być moŜe kotłownię trzeba będzie teŜ oddać, bo teŜ okaŜe się, Ŝe teŜ taniej kupić
niŜ powiedźmy utrzymywać to wszystko. Dlatego te rzeczy jak najszybciej powinny być.
Chyba, Ŝe szpital byłby spółką. W tym momencie byłby interes dla tego szpitala, bo
prowadziłby działalność zamiast tego dzierŜawcy, ale dzisiaj nie ma takich moŜliwości.
Dzisiaj nie jest spółką i dzisiaj w zasadzie to jest chyba najlepszy kierunek iść,
wydzierŜawić i mieć kontrolę nad tym. To jest chyba właściwe zadanie.
Pan Radny M. Szczepański (Wicestarosta): Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Odpowiadając na zapytanie pana radnego M. Redera. W dniu 16 czerwca odbyła się Rada
Społeczna szpitala, ale nie było quorum, więc nie podjęła stosownej uchwały.
Przeprowadziłem takie głosowanie poza regulaminem i były 3 głosy za, 1 wstrzymujący,
nie było głosów przeciw i nie ma tutaj przeszkód formalnych tak naprawdę do tego, Ŝeby
rada powiatu podjęła tą uchwałę, gdyŜ tylko i wyłącznie opinia rady społecznej jest
wymagana, ale równieŜ w uchwale o wydzierŜawianiu majątku nie ma mowy o tym, Ŝe
niezbędna do podjęcia uchwały jest opinia rady społecznej. TakŜe ona jest takim głosem
typowo doradczym równieŜ dla rady powiatu.
Pan Radny A. Mrówczyński: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Pytania, które
padają z naszej strony, są pytaniami myślę w duchu powiedzeń: „sięgaj tam, gdzie wzrok
nie sięga”, „po tęczy nie wejdziesz, nie zmokniesz” czyli generalnie zastanawiamy się co
będzie za 10 lat. Chyba warto się zastanowić, stąd te pytania tu padają. ObciąŜenie
środowiska zapewne normy są itd., ale co będzie jeśli mimo wszystko firma, która będzie
dzierŜawić ponosić będzie kary, a mimo wszystko będzie zatruwać to środowisko,
mieszkają tu ludzie itd. Do pana dyrektora, pan dyrektor sam powiedział, uŜył słów, Ŝe
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bilans nie jest doskonały, w tym bilansie nie wykazano odzysku ciepła na przykład czy dla
strat o ile istnieją, warto podjąć się tych działań idąc w niepewne?
Drugie pytanie: czy ktoś z obecnie zatrudnionych pracowników przy spalarni straci
pracę? Trzecie pytanie konkretne: podmioty zewnętrzne płacą do 10,- zł/kg – jakie pan
dyrektor przewiduje koszty, bo moŜna przewidzieć czy to będzie 20,- czy 30,- zł /kg. Pan
dyrektor powiedział, Ŝe wtedy ewentualnie Starogard moŜe tutaj się tym zająć. Powtarzam
jeszcze raz. Ta niepewność wynika chociaŜby z tego czy nie lepiej mieć to przy szpitalu.
Wiem, Ŝe to są działania uboczne, ale to jest nasze, a co będzie jak za 10 lat, a była taka
wątpliwość ze strony jednego z kolegów, a ja wyraziłem ją w rozmowie z panem
przewodniczącym wicestarostą, czy jest taka moŜliwość, Ŝe za 10 lat „obudzimy się
z ręką” i będziemy musieli ponosić nakłady, bo dzierŜawca po prostu zostawił to, co
zostawił.
Pan Dyrektor L. Bonna: panie radny! „Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga”, powiem „łam,
czego rozum nie złamie” i odnośnie kosztów ciepła. Rozumem nie jestem w stanie
złamać tej łamigłówki, gdyŜ w procesie inwestycyjnym spalarnia nie została
opomiarowana i nie wiem ile GJ ciepła jest emitowanych w wymienniku krzyŜowym do
instalacji cieplnej ogrzewającej wodę, produkującą parę technologiczną i podgrzewającą
szpital. Na pewno wymogiem będzie zainstalowanie takiego licznika i rozliczanie się
z ewentualnym dzierŜawcą z faktycznie wyprodukowanych GJ i ceny niŜszej – jak
powiedziałem wcześniej – od np. chojnickiego ZEC-u, bo to jest na razie zamysł, bo nad
tym będziemy pracować.
A`propo ceny powiedziałem, Ŝe my pobieramy cenę od 6,- do 10,- zł, nie
podmioty zewnętrzne, szpital, od gabinetów lekarskich, stomatologicznych, w zaleŜności
od tego jak daleko są usytuowane od Chojnic. Natomiast my nasze odpady utylizowaliśmy
za 1,77 gr netto + 22% VAT około. W związku z tym, a obserwując postępowania
przetargowe, które są w myśl prawa zamówień publicznych jawne, to ta cena dla duŜych
podmiotów jest od 2,- do 4,- zł netto, bo to moŜna sprawdzić w Internecie. Na to nie
mam wpływu, to rynek decyduje o cenie utylizacji odpadów. Natomiast ciekawostka
polega teŜ na tym, bo są dwie specyficzne ciekawostki związane z tą branŜą. Pierwsza
polega na tym, Ŝe teŜ ustawa o ochronie środowiska mówi o tym, Ŝe utylizować odpady
medyczne moŜna na terenie województwa, na terenie którego zostały utworzone.
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W związku z tym firmy działające, np. w województwie podkarpackim nie mogą brać
udziału w przetargu na utylizację odpadów w Gdańsku, ale jeŜeli wydzierŜawią instalację
w Chojnicach, to ich pole działania się poszerzy. To jest jeden zapis i drugi zapis związany
tak przewrotnie powiem z ustawą i czasopisma na przykład, bo prawo nakłada obowiązek
utylizowania odpadów medycznych tylko i wyłącznie jedną metodą: metodą termiczną.
Natomiast cały czas trwa batalia o moŜliwość utylizowania tychŜe metodą chemiczną za
pomocą tzw. autoklawów. Tak się stało, Ŝe nasze prawo zostało tak dziwnie
skonstruowane,

ale

toczą

się

rozmowy

na

temat

zmiany

tych

ograniczeń

i dopuszczenia teŜ innych metod utylizowania odpadów. Mówię o tym dlatego, Ŝe to
spowoduje teŜ większe spektrum moŜliwości utylizowania odpadów medycznych i myślę,
Ŝe teŜ wymusi konkurencji, te ceny powinny rosnąć, a nie chciałbym jako szpital
uczestniczyć w tej grze rynkowej, w tej działalności pobocznej.
Powiem jeszcze tak, Ŝe gdybym prosił państwa o wydzierŜawienie na przykład
kuchni, a przecieŜ wszyscy wiemy, Ŝe taniej bym kupił posiłki od firmy zewnętrznej niŜ
sam je produkuję, oszczędzając na etatach, fundusz świadczeń socjalnych, publiczny
zakład opieki zdrowotnej itd., ale w tej działalności chcę mieć pełną kontrolę nad tym, co
podajemy naszym pacjentom, jaki jest wsad do kotła, jak jest realizowana dieta. Ona ma
teŜ związek z procesem terapeutycznym w naszym szpitalu i daleki jestem od tego
pomysłu mimo tego, Ŝe czuję, Ŝe tam byłbym w stanie teŜ zaoszczędzić. Nie to jest
związane z naszym pacjentem, zaleŜy nam na najwyŜszym komforcie jego pobytu,
a posiłki na to teŜ się składają, więc tego tematu nie rozwaŜam, a powiem, Ŝe teŜ jest wiele
firm zainteresowanych tego rodzaju dzierŜawą. Natomiast ta działalność nie ma Ŝadnego
wpływu na jakość obsługi pacjenta. Będzie działać, to będzie działać spalarnia, przestanie
działać, zwolni ludzi, ogłoszę przetarg, będę wywoził śmieci czy odpady. Tak teŜ na to
trzeba patrzeć. Będzie stała, ale podatek od nieruchomości będę płacił, utrzymywać będę
musiał itd.
Problem jest złoŜony i wiem, Ŝe macie państwo trudną rolę, zagłosować za
uchwałą, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Natomiast teŜ mam problem i to co
powiedział pan Starosta. Na pewno nie będę dopłacał pieniędzy do utrzymania tej
spalarni kosztem, np. zakupu sprzętu medycznego. Na pewno do tego nie dopuszczę,
albo znajdziemy inne rozwiązanie, to co pan radny Mrówczyński sugerował, ale nie mam
innego pomysłu, bo gdybym go miał, bym go realizował. Najprostszym pomysłem moŜe
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być wniosek dyrektora szpitala do rady powiatu o przekazanie powiedźmy ćwierć miliona
złotych na to, aby spalarnia funkcjonowała bez przynoszenia strat w strukturach
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. To jest najprostsze co mi się rzuca na myśl, ale
daleki jestem od wyciągania ręki po te pieniądze, gdzie wiem, Ŝe moŜna to zrealizować
w inny sposób.
Pan Radny M. Paluch: wiele odpowiedzi na wiele pytań juŜ padło. Powierzając teczkę
menedŜera dyrektorowi szpitala chojnickiego panu dyrektorowi L. Bonnie, nagradzając go
niedawno i gratulując dobrego zarządzania, powierzyliśmy mu równieŜ roztropność we
wszystkich wysiłkach, które popełnia. W związku z taką argumentacją poproszę pana
przewodniczącego i wnoszę jako wniosek formalny o przerwanie tej dyskusji
i przegłosowanie projektu uchwały, jaki mamy.
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: kto z państwa radnych jest za
zamknięciem dyskusji?
Głosowanie: za – 11, przeciw – 2, wstrzymało się – 5.
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: stwierdzam, Ŝe wniosek formalny
został przyjęty 11 głosami za, 2 przeciw i 5 wstrzymujących.
Pan Radny A. Ryczek: zgłaszam wniosek formalny o 2 minuty przerwy przed
głosowaniem.
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: kto z państwa radnych jest za
ogłoszeniem 5 minut przerwy?
Głosowanie: za – 11, przeciw – 3, wstrzymało się – 5.
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: ogłaszam 5 minut przerwy.
Przerwa w obradach trwałą od godz. 1430 – 1440.
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Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: po przerwie wznawiam obrady sesji.
Pan Radny J. Megger: Panie Przewodniczący! Szanowni państwo! Tak szybko
głosowaliśmy ten wniosek, taki drobiazg, ale mam pytanie do pani mecenas czy to był
wniosek formalny, Ŝeby go głosować w takim trybie?
Pani Radczyni G. Ziehlke: to był typowo wniosek formalny o zakończenie dyskusji
i poddanie projektu uchwały pod głosowanie.
Pan Radny J. Megger: mówię o wniosku formalnym o przerwę.
Pani Radczyni G. Ziehlke: równieŜ wnioskiem formalnym był wniosek o przerwę.
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: w kwestii porządku obrad jest to
równieŜ wniosek formalny. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały.
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 7.
W wyniku głosowania Rada Powiatu Chojnickiego przy 13 głosach za, 7
wstrzymujących

podjęła

uchwałę

Nr

XXVII/236/2009

w

sprawie

wydzierŜawienia spalarni odpadów medycznych.

Ad. 9 i)
Przewodniczący Rady Powiatu S. Kwiatkowski: przechodzimy do rozpatrzenia
projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał.
Zapytań i uwag do ww. projektu uchwały radni nie zgłosili.
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