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Protokół Nr V.2019
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie
odbytej w dniu 6 marca 2019 r.
Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 1430 a zakończone o godzinie 1527.
W sesji wzięło udział 15 radnych, na ogólną liczbę 17 radnych, zgodnie z listą obecności.
Listy obecności radnych oraz osób zaproszonych obecnych na sesji stanowią kolejno
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Nieobecne 2 osoby – pani radna Aneta Bławat oraz pani radna Barbara Kasińska.
Nieobecności usprawiedliwione przez Przewodniczącego prowadzącego obrady.
Obradom przewodniczył pan Wacław Rodek – Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie: ustalenia kierunków działań Zarządu Powiatu
w Opatowie dotyczących umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia
ruchomości.
5. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu.
Ad.1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę „otwieram obrady sesji rady
powiatu”.
Następnie powitał zaproszonych gości, a mianowicie pana Grzegorza Gajewskiego Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, pana Jarosława Seweryńskiego – Prezesa Top Medicus
Sp. z o.o. jak również radnych, pracowników i wszystkich obecnych. Kontynuując poprosił
o zalogowanie się poprzez terminale do systemu do głosowania elektronicznego.
Obecni radni w liczbie 15 zalogowali się do systemu. Wobec powyższego pan
Przewodniczący stwierdził, że obrady są prawomocne.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania wzorem
poprzednich sesji. Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy radny mógł się
z nim zapoznać.
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 15 radnych.
„Za” –15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
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Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek odczytał proponowany porządek obrad, a następnie
zapytał, czy są inne propozycje.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku
obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
„Za” –15 głosów, „przeciw” - 0 głosów „wstrzymało się” – 0 głosów.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, a następnie
poinformował o przejściu do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie: ustalenia kierunków działań Zarządu
Powiatu w Opatowie dotyczących umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz
użyczenia ruchomości.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań
Zarządu Powiatu w Opatowie dotyczących umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości
oraz użyczenia ruchomości. Następnie poprosił by pan Przewodniczący Komisji oświaty,
sportu, zdrowia i pomocy społecznej poinformował o opinii komisji.
Głos zabrał pan Wojciech Majcher - Przewodniczący Komisji oświaty, sportu, zdrowia
i pomocy społecznej, który powiedział, że w dniu wczorajszym (5.03.2019 r.) podczas
posiedzenia projekt uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie ustalenia kierunków
działań Zarządu Powiatu w Opatowie dotyczących umowy dzierżawy nieruchomości,
ruchomości oraz użyczenia ruchomości został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Następnie pan Przewodniczący udzielił głosu panu Tomaszowi Stańkowi – Staroście
Opatowskiemu.
Głos zabrał pan Tomasz Staniek - Starosta Opatowski, który powiedział, że w dniu
dzisiejszym ma zostać podjęta uchwała, której temat jest poruszany od dłuższego czasu i jest
przedmiotem dyskusji zarówno radnych, jak i mieszkańców powiatu. Zarząd Powiatu
poprzedniej kadencji podejmował próby rozwiązania umowy dzierżawy, lecz nie doszły one
do skutku. Dlatego też od początku tej kadencji podjęte zostały ponownie kroki zmierzające
do rozwiązania tejże umowy. Dodał, że chcą wziąć odpowiedzialność za prowadzenie szpitala
przez Powiat Opatowski. Uważamy, że zdrowie i życie mieszkańców nie powinno być
przedmiotem rachunku zysków i strat. Dlatego też Zarząd Powiatu podjął rozmowy
zmierzające do rozwiązania umowy dzierżawy, które trwały ponad miesiąc. Spółka Centrum
Dializa to solidny partner do negocjacji, ale udało się wynegocjować wspólne porozumienie,
optymalne warunki zabezpieczające interes powiatu, spółki Top Medicus, a przede wszystkim
mieszkańców powiatu – mówił pan Starosta. Wspomniał również o spotkaniu
z przedstawicielami PSL, z którymi wspólnie ustalił, że zrobione zostanie wszystko, aby ten
szpital działał, a świadczone usługi były na najwyższym poziomie. Oznajmił nadto, że jako
Starosta Opatowski dołoży wszelkich starań, aby nasz szpital był wizytówką, a także
zapewnił, że nie będzie nigdy więcej wydzierżawiony. Ponieważ radni otrzymali tuż przed
sesją treść projektu porozumienia, które otwiera drogę do przejęcia prowadzenia szpitala pan
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Starosta poprosił o zreferowanie głównych jego punktów przez panią mecenas Ewelinę Płatek
– Kosior.
Pan Przewodniczący udzielił głosu pani mecenas Ewelinie Płatek – Kosior, która omówiła
główne elementy projektu porozumienia.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Następnie pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
O zabranie głosu poprosił pan radny Zbigniew Wołcerz, który potwierdził słowa z uprzedniej
wypowiedzi pana Starosty Tomasza Stańka mówiąc, że Rada Powiatu poprzedniej kadencji
podejmowała próby rozwiązania umowy dzierżawy ze spółką Centrum Dializa, niestety
skończyło się to niepowodzeniem. Niemniej jednak cieszy się, że jest szansa i obecne
działania zakończą się sukcesem. Pan radny Wołcerz oznajmił, iż cieszy się również, że jest
obecny na sali obrad pan Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Grzegorz Gajewski, gdyż to co
się stało na początku tego roku stało się bardzo niebezpieczne nie tylko dla mieszkańców
powiatu, pacjentów, ale również dla lekarzy pracujących w POZ na terenie powiatu.
Poinformował o drastycznym zmniejszeniu liczy łóżek na poszczególnych oddziałach
szpitalnych. Zaznaczył, że całym sercem będzie popierał tę uchwałę i dołoży starań by został
przywrócony stan, który był przed początkiem roku.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos.
O zabranie głosu poprosił pan Adam Rozszczypała - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
który powiedział, że wśród obecnych radnych jest były pan starosta, dlatego tez poprosił by to
on ocenił warunki na jakich powiat rozstanie się ze spółką Centrum Dializa oraz podejście
nowego zarządu powiatu do poprawy działania szpitala.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji.
O głos poprosiła pani radna Wiesława Słowik, która powiedziała, że pan Starosta powiedział,
że powiat bierze odpowiedzialność za usługi medyczne. Zgadza się również z wypowiedzią
radnego Zbigniewa Wołcerza. Nie mniej jednak przeczytała w prasie, że wielu
szpitalom w Polsce grozi zamknięcie, a samorządy nie są w stanie dłużej ich utrzymywać.
Zaznaczyła, że pomimo wszystko cieszy się, że szpital opatowski ma być przykładem dla
innych szpitali. Potwierdziła również, że władzom poprzedniej kadencji niestety nie udało się
rozwiązać umowy dzierżawy. Pani radna powiedziała, że radni powiatu zawsze dążyli do tego
by pacjent był zadowolony, niestety na tamtą chwilę rozmowy nie przyniosły skutku. Skoro
udało się to w chwili obecnej będzie skrupulatnie obserwować jak podjęte działania będą
wyglądać w praktyce. Kończąc wypowiedź poprosiła, by pan Przewodniczący udzielił głosu
obecnemu na sali obrad nowemu Prezesowi Spółki Top Medicus w celu przybliżenia radnym
swojej sylwetki i zamierzeń na najbliższy czas.
Pan Przewodniczący zaproponował, aby pan Prezes Jarosław Seweryński zaprezentował
swoją osobę na kolejnej sesji. Następnie zwracając się do pana Prezesa zapytał ilu
pracowników przejmuje powiatowa spółka i czy spółka Top Medicus posiada jakieś
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zaległości finansowe. Kontynuując pan Przewodniczący udzielił głosu panu Jarosławowi
Seweryńskiemu.
Głos zabrał pan Jarosław Seweryński - Prezes Zarządu Top Medicus Sp. z o.o., który
powiedział, że miło jest mu stać przed radnymi i móc opowiedzieć co chciałby i co musi
zrobić. Cieszy się, że wszyscy radni chcą by szpital działał według najwyższych standardów.
Oznajmił, że spółka ma obecnie kłopoty finansowe i dlatego też musimy być jedną drużyną,
gdyż pacjenci Powiatu Opatowskiego zasługują na usługi medyczne świadczone na
najwyższym poziomie. Następnie pan Prezes przybliżył radnym swoją osobę mówiąc
o swoim wykształceniu, dotychczasowych zajęciach i doświadczeniu zawodowym. Dodał, że
to właśnie doświadczenie, wiedza i chęć spowodowały, że przyjął propozycję Zarządu
Powiatu, by doprowadzić do funkcjonowania szpitala w pełnym zakresie. Ponadto odbył
wizytację szpitala i stwierdza, że nie widział dotychczas szpitala, który ma tak duży potencjał.
Oznajmił, że chyli czoła przed Starostą, Radą i Zarządem Powiatu, gdyż mamy to, czym
możemy się pochwalić i zrobi wszystko by nikt nigdy nie mu zarzucił ani zaniechania, ani
przekroczenia. Pan Prezes powiedział również, że wszyscy wiedzą jak obecnie ciężko jest
prowadzić szpital. Spółka powinna skupić się na świadczeniu usług na najwyższym poziomie,
a nie na generowaniu zysków. Zaznaczył, że najbliższa przyszłość będzie trudna. Trzeba
przejąć inwentarz, który jest w tej chwili w dyspozycji spółki Centrum Dializa i myśleć jak
zoptymalizować koszty związane z funkcjonowaniem (co zrobić by zmniejszyć koszty,
a zwiększyć działalność w ramach tego co posiadamy). Nadmienił również, iż jest pełen
podziwu dla NFZ’ów, że wykazały się pomocą w negocjowaniu warunków. Pan Prezes
poinformował, że trzeba będzie zawrzeć nowe umowy z nowymi podmiotami, co musi być
zgrane w czasie, by 31 marca o godz. 000 zmienił się podmiot prowadzący. To jeden
z niewielu przypadków, że pacjent nie musi wiedzieć o zmianach. Uruchamianie szpitala od
nowa wymaga olbrzymiej pracy. W dalszej części wypowiedzi pan Prezes mówił o planach
działania tj. cytostatyce, otwarciu np. stacji dializ oraz procedurach ratujących życie, gdyż są
wysokopłatne. Powiedział, że będzie się dzielił z radnymi nie tylko sukcesami, ale także
troskami. Będzie prosił o pomoc, gdy jego wiedza okaże się niewystarczająca. Złożył również
podziękowania na ręce pana Starosty Tomasza Stańka za wynegocjowane warunki
porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia szpitala.
Pan Przewodniczący ponowił pytanie do pana Prezesa pytając ilu pracowników przejmuje
spółka Top Medicus.
Pan Prezes odpowiedział, że 81 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nadmienił
również o nie łączeniu dwóch form pracy tj. 1 pracownik nie może być równocześnie
zatrudniony na umowę o pracę i jako kontraktowy.
Pan Przewodniczący podziękował panu Prezesowi za wypowiedź, po czym udzielił głosu
panu radnemu Bogusławowi Włodarczykowi, który powiedział, że czuje się dumny, że szpital
opatowski to szpital na miarę XXI wieku, na miarę kraju i Europy. Sam budynek nie
wystarczy, gdyż to ludzie leczą - lekarze. Nadmienił ponadto, że treść porozumienia jest
podobna do tej z ubiegłej kadencji, ale zmieniły się kwoty. Powiedział, że wówczas nie
doszło do porozumienia, gdyż NFZ i spółka Centrum Dializa nie potrafiły się wzajemnie
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rozliczyć. Pan radny pogratulował również osiągnięcia trójstronnego porozumienia wyrażając
jednocześnie nadzieję, że całość działań idzie w dobrym kierunku.
Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały w sprawie
ustalenia kierunków działań Zarządu Powiatu w Opatowie dotyczących umowy dzierżawy
nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr V.7.2019 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.
Wynik głosowania za pomocą terminali stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosił pan Starosta Tomasz Staniek, który podziękował wszystkim
radnym za jednomyślne głosowanie mówiąc, iż jest to wynik odpowiedzialności.
Poinformował również, że w roku bieżącym przypada 160 rocznica utworzenia szpitala
w Opatowie i będzie chciał to uczcić. Dodał, że od 1 kwietnia br. rusza od nowa, przyjazny
pacjentom szpital w Opatowie.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.5. Zakończenie obrad V Sesji Rady Powiatu.
Pan Przewodniczący Wacław Rodek wypowiedział formułę – „zamykam obrady sesji Rady
Powiatu w Opatowie”.
Na tym sesję zakończono.
Protokołowała:
mgr Justyna Zdyb

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Wacław Rodek

Protokół Nr V.2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie VI kadencji odbytej w dniu 6 marca 2019 r.

5

