OR.II.0002.28.2017

Protokół Nr XXVIII.2017
z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r. godz. 14:00
Obrady Rady Powiatu zostały rozpoczęte o godzinie 1400 a zakończone o godzinie 1455.
W sesji wzięło udział 15 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności.
Listy obecności radnych oraz osób uczestniczących w sesji stanowią kolejno załączniki nr 1
oraz nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.1.Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz powitał radnych oraz osoby uczestniczące i tym
samym rozpoczął obrady mówiąc: „otwieram obrady sesji rady powiatu”.
Następnie oświadczył, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność obrad.
Podczas rozpoczęcia obrad obecnych na sali było obecnych 14 radnych (brak radnego Tomasza Stańka).
Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania wzorem
poprzednich sesji.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej
sesji Rady Powiatu bez odczytywania.
W głosowaniu jawnym protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
„Za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Kontynuując pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał zaproponowany porządek
obrad w następującej treści:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2017 – 2027;
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok;
c) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego;
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2017 r.;
e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
f) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych;
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g) rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu opatowskiego za 2016 r.;
h) rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za rok 2016.
7. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji planu pracy za 2016
rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2016.
9. Przedstawienie sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję
Rewizyjną w 2016 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje lub uwagi do odczytanego porządku
obrad.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem
odczytanego porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 17 radnych.
„Za” – 17 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz przeszedł do realizacji kolejnego punktu
obrad.
Ad.4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Bogusława Włodarczyka – Starostę
Opatowskiego, który udzielił okresowej informacji o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy
sesjami stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W trakcie udzielania powyższej informacji na salę obrad wszedł pan radny Tomasz Staniek
(godz. 14:03). Od tej chwili obrady toczyły się w obecności 15 – osobowego składu radnych.
Następnie pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do pana Starosty w związku z udzieloną
informacją.
Wobec braku zapytań pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad.5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym
punkcie obrad.
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Wobec braku pytań pan Przewodniczący powiedział, że na sali obrad są obecni pracownicy
oddziału ginekologiczno - położniczego szpitala powiatowego w Opatowie, którzy prosili
o możliwość zabrania głosu podczas obrad sesji.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Jolanta Grześkiewicz, która powiedziała, że jako
pracownicy znaleźli się w trudnej sytuacji ponieważ zostały im postawione akty oskarżenia.
Media przedstawiają pracowników oddziału ginekologiczno - położniczego w bardzo złym
świetle. W telewizji i prasie zostaliśmy już osądzeni i odbywamy karę. Następnie pani
Grześkiewicz w imieniu pracowników powiedziała, że oświadczają, iż sumiennie i z należytą
starannością wykonują swoje obowiązki. Nikt nie przyjął żadnej korzyści majątkowej. Nadto,
jest bardzo ciężko pracować, gdy obraz szpitala jest przedstawiany w sposób negatywny
i często niezgodny z rzeczywistością. To nasz szpital, którego jesteśmy pracownikami, ale
możemy się stać również pacjentami. Dlatego też apelują o spokój i pomoc, gdyż
wypowiadane krytyczne opinie na temat szpitala nie przysparzają im pacjentów. Kończąc
wypowiedź skierowała podziękowania dla wszystkich, którzy ich wspomagają w tym trudnym
czasie.
Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu pani Annie Bernat, która powiedziała, że szum
medialny nie służy, ani pacjentom, ani pracownikom, ani też powiatowi. Który lekarz
przyjdzie tu pracować? Który lekarz skieruje tu pacjenta? Który pacjent będzie chciał się
leczyć w naszym szpitalu jak bez przerwy są afery i przesłuchania. Nie zrobiliśmy nic złego,
nie popełniłyśmy błędu – mówiła pani Bernat. Poprosiła o wsparcie i spokój, a nie
nagłaśnianie spraw.
O zabranie głosu poprosiła również pani Anna Kaczmarczyk, która powiedziała, że
w opatowskim szpitalu pracuje 33 lata za najniższą stawkę – 1850 zł (święta, niedziele, noce).
Niedawno usłyszała, że jest oszustką. Zapytała w imieniu pracownic szpitala jak mają się
czuć, gdy padają takie oskarżenia.
Następnie o zabranie głosu poprosiła pani Aneta Szostak – Walas, która powiedziała, że co
niektórzy z państwa, którzy występują medialnie próbują zaistnieć, chcą się pokazać „osoba, o której mówi jeden radny wie, że to do niego się zwraca” powinni ważyć słowa,
gdyż łatwo jest oskarżyć, ale trudno potem to sprostować. Dodała, iż żadne dokumenty nie
zostały sfałszowane, nadto wydane zostało oświadczenie, które jest do wglądu. Zwracały się
o pomoc jedynie do Starosty, bo tylko on im pomógł. Na sali porodowej pracuje się bardzo
ciężko, walczy się o dwa życia. Trzeba by pokazać niektórym osobom jak wygląda praca
położnej na oddziale.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta, który powiedział, że zawsze w szpitalach zdarzają się
jakieś nieprawidłowości. Za czasu SPZZOZ za ostatnie 4 lata miał do zwrotu prawie 900 tys.
zł, a nie 100 tys. zł i nikogo nie oskarżono. W tym przypadku oskarżenie poszło o 100 tys. zł
i jest mu przykro i przeprasza. Wierzy, że pracownicy są niewinni i nikt niczego nie fałszował.
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Pan Przewodniczący Wołcerz potwierdził słowa pana Starosty mówiąc, iż w za czasu SPPZZOZ
były również kary, nie mniej jednak nikt nie robił szumu medialnego. Spójrzmy co się teraz
dzieje - dodał Przewodniczący.
Kontynuując udzielił głosu panu radnemu Grzegorzowi Gajewskiemu, który powiedział, że
nie sądzi by na sali obrad były osoby, które nie doceniałyby ich pracy. Wie, ile z nich odeszło
i tym bardziej ciężka stała się ich praca, gdyż niewiele z nich zostało. Rozumie, iż słowa
kierują w głównej mierze do radnego Stańka, nadto wie o wydanym przez pracowników
oświadczeniu z mediów. Dodał, że zapoznał się również ze stanowiskiem radnego Stańka,
z którego wynika, że jeśli doszło do nieprawidłowości to nie one jako pracownice miały
w tym interes.
Na powyższe słowa zareagowały obecne na sali obrad pracownice szpitala mówiąc, iż to one
zostały oskarżone.
Kontynuując pan radny Gajewski powiedział, że oglądał program, w którym ukazały się
rzeczywiście powyższe informacje, ale były również w nim poruszane inne ogólnokrajowe
sytuacje. Potwierdził słowa pana Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu uznając, iż
rzeczywiście „padły ofiarą tej sytuacji”. Oznajmił, iż nieraz spieraliśmy się o sytuacje związane
że szpitalem, gdyż jako radni mamy różne wizje dotyczące jego funkcjonowania. Nie mniej
jednak uważa, że na tej sali nie ma osoby, która nie doceniałaby ich pracy lub zrzucałaby
odpowiedzialność za panującą obecnie sytuację. Ponadto pan radny oznajmił, iż jeśli
w jakikolwiek sposób jako radni mogą wesprzeć pracowników to są do ich dyspozycji.
O głos poprosiła ponownie pani Aneta Szostak – Walas, która powiedziała, że wsparcia
udzielił pan Starosta, natomiast od radnego Stańka nie potrzebują wsparcia medialnego.
„Państwo robicie karierę polityczną na naszych plecach” – pozwólcie nam pracować, nie
oczerniajcie nas i nie podszywajcie się pod nas. To dla nas będzie największa pomoc –
mówiła pani Szostak – Walas. Kończąc wypowiedź zaapelowała o spokój i zaprzestanie
nagonki medialnej.
O głos poprosił ponownie pan radny Grzegorz Gajewski, który powiedział, że w powyższej
sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia, a wystąpienie pani Szostak – Walas uważa za zbyt
emocjonalne pod jego adresem, jak również nie przypomina sobie, aby którakolwiek z Pań,
w szczególności pani Szostak – Walas zwracała się do jego osoby o jakąkolwiek pomoc.
Następnie o zabranie głosu poprosił pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Mazurkiewicz, który skierował pytanie do pana Starosty prosząc o udzielenie odpowiedzi na
pytanie jakiego okresu dotyczą nieprawidłowości w szpitalu, do których są kierowane zarzuty
i jak miałby wyglądać taki mechanizm?
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz powiedział, że jego zdaniem na drugie pytanie nie ma
osoby na sali, która mogłaby udzielić odpowiedzi, natomiast co do pierwszego pytania udzieli
4
Protokół Nr XXVIII.2017 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r.

OR.II.0002.28.2017

głosu panu Staroście w odpowiednim punkcie obrad tj. w ramach punktu obrad dotyczącego
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
O zabranie głosu poprosił pan radny Tomasz Staniek, który powiedział, że poprzez
wcześniejsze wypowiedzi został poniekąd wywołany do zabrania głosu. Oznajmił, iż wydał już
swoje oświadczenie w powyższej sprawie, zostało zamieszczone m.in. na jego fanpage na
portalu społecznościowym Facebook. Dodał, iż rozumie emocjonalny stosunek pani Szostak –
Walas do sprawy, natomiast uważa, iż ona sama nie rozumie całości sytuacji.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos
w realizowanym punkcie obrad.
O zabranie głosu poprosiła pani Wiesława Słowik, która podziękowała pracownikom szpitala
za odwagę wystąpienia, jak również wykonywaną pracę. Dodała, że szpital jest piękny
i bardzo dobrze wyposażony, a panie wykonują pracę wzorowo i każdemu radnemu zależy by
„nasz szpital” jak najlepiej funkcjonował.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz ponownie zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos w realizowanym punkcie obrad.
Wobec braku dalszych głosów poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu
obrad.
Ad. 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Opatowskiego na lata 2017- 2027.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2017- 2027, a następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi do odczytanego projektu
uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.1.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 r.
Pan Wiceprzewodniczący Zbigniew Zięba odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 r., a następnie
zapytał, czy są pytania lub uwagi do odczytanego projektu uchwały.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.2.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
c) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego, a następnie zapytał
czy są pytania do odczytanego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.3.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2017 r.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2017 r., a następnie zapytał czy są pytania lub
uwagi do odczytanego projektu uchwały. Dodał, iż projekt planu pracy Rady Powiatu był
przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.4.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
e) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, a następnie zapytał czy są pytania lub
uwagi do odczytanego projektu uchwały.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.5.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
f) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych.
Pan Wiceprzewodniczący Krzysztof Mazurkiewicz odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych, a następnie zapytał czy są uwagi do odczytanego projektu uchwały.
W trakcie odczytywania w/w projektu uchwały salę obrad opuściła radna Wiesława Słowik
(godz. 14:41), która po chwili powróciła na salę obrad (godz. 14:42).
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.6.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
g) rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu opatowskiego za 2016 r.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz złożył podziękowania za przybycie na sesję Rady
Powiatu zarówno panu Ryszardowi Komańskiemu - Komendantowi Powiatowemu Policji
w Opatowie, jak również panu Grzegorzowi Szewczykowi - Komendantowi Powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Kontynuując pan Przewodniczący odczytał
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji
w Opatowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu
opatowskiego za 2016 r., a następnie zapytał czy są uwagi lub pytania.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest
„przeciw” i kto się „wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.7.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
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h) rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za
rok 2016.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Opatowie o stanie
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016, a następnie
zapytał czy są uwagi lub pytania.
O zabranie głosu poprosił pan radny Tomasz Staniek, który zapytał czy w/w powinno być
przyjęte jako informacja czy powinna być to forma uchwały?
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią mecenas Ewelinę Płatek –
Kosior, która odpowiedziała, że powyższe wynika zarówno z przepisów ustawy
o państwowej straży pożarnej, jak również ustawy o policji, które przestawiają
sprawozdania Radzie Powiatu, która zatwierdza takie sprawozdanie. Dodała, iż trudno jest
mówić o zatwierdzeniu, czy przyjęciu informacji w innej formie, gdyż również zgodnie ze
statutem Powiatu Opatowskiego Rada Powiatu podejmuje swoje stanowiska w formie
uchwał.
Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za
rok 2016 pytając kto jest kto jest „za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw” i kto się
„wstrzymał”.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXVIII.8.2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” – 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wobec wyczerpania bieżącego punktu pan Przewodniczący poinformował o przejściu do
realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.7.Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji planu pracy za
2016 rok.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy otrzymali powyższe sprawozdanie, po
czym zapytał czy są pytania.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pan Przewodniczący oznajmił, iż sprawozdanie
Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji planu pracy za 2016 rok uważa się za
przyjęte.
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Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 8.Przyjęcie sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2016.
Pan Przewodniczący powiedział, iż również to sprawozdanie zostało przekazane, po
czym zapytał czy są pytania do pana Starosty.
Wobec ich braku oznajmił, iż sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 uważa się za przyjęte.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 9.Przedstawienie sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję
Rewizyjną w 2016 r.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy otrzymali w/w sprawozdanie, po czym
zapytał czy są pytania do pani Marii Serwinowskiej – Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej.
O zabranie głosu poprosił pan radny Krzysztof Hajdukiewicz, który powiedział, że
Komisja Rewizyjna miała rozpocząć swoje działania sprawdzające w budynku szpitala.
Zapytał czy takie działania zostały już podjęte i czy dokonany już został przegląd
sytuacyjny, z którym mogłyby się również zapoznać obecne na sali panie pielęgniarki.
Pan Przewodniczący poinformował, iż odpowiedź na powyższe zapytanie zależy od pani
Przewodniczącej, gdyż nie jest przedmiotem obrad.
O głos poprosiła pani Maria Serwinowska, która powiedziała, że komisja pracuje.
Ustalenia były, iż członkowie Komisji Rewizyjnej nie będą wchodzić na szpital w trakcie
przeprowadzania w nim innych kontroli. Pomimo tego komisja występuje i pozyskuje
dokumenty. Z chwilą zakończenia kontroli, w stosownym czasie poinformowani
zostaną wszyscy radni.
Pan Przewodniczący ponownie zapytał czy są jeszcze pytania w w/w temacie.
Wobec ich braku oznajmił, iż sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną w 2016 r. uważa się za przyjęte.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz poprosił o zabranie głosu przez pana Starostę
Bogusława Włodarczyka, który w odpowiedzi na pytanie pana Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Krzysztofa Mazurkiewicza oznajmił, iż kontrola dotyczyła okresu prowadzenia
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szpitala przez spółkę TOP MEDICUS tj. od dnia wypowiedzenia umowy dzierżawy spółce
„Twoje Zdrowie” Lekarze Specjaliści do czasu wydzierżawienia szpitala spółce „Centrum
Dializa”. Dodał, iż w ostatnich dniach 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej w budynku szpitala. Pan Starosta zadeklarował nie
wypowiadanie się na temat szpitala, jak również poprosił o niewypowiadanie się radnych na
temat szpitala w mediach. Nadmienił również, że w związku z zabezpieczeniem przez
Prokuraturę środków na kontach Pań pielęgniarek wystąpi z pismem o zdjęcie ich, natomiast
zabezpieczenie ich na jego własnym koncie, gdyż jest mu przykro z powodu całej sytuacji
i wierzy, że są niewinne.
Pan Przewodniczący przyłączył się do prośby pana Starosty prosząc o niewypowiadanie się
w mediach społecznościowych, ani żadnych innych nt. szpitala, gdyż nikomu to nie służy.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji ostatniego punktu obrad.
Ad.11. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Zbigniew Wołcerz wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji Rady
Powiatu”.
Na tym sesję zakończono.
Protokolant:
mgr Justyna Zdyb
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Zbigniew Wołcerz

10
Protokół Nr XXVIII.2017 z sesji Rady Powiatu w Opatowie V kadencji odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r.

