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Protokół Nr 4.2021
z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
odbytego w dniu 19 listopada 2021 r. godz. 11:11

W posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji uczestniczyło 4 członków komisji na ogólną
liczbę 5 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Brak
W. Majcher - nieobecność usprawiedliwiona.
Ad.l. Posiedzenie otworzył pan Maciej Wolański - Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji.
Na wstępie pan Przewodniczący powitał wszystkich członków komisji, jak również osoby zaproszone.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zapoznanie się z treścią skargi i podjęcie dalszych kroków działania.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący zapytał członków komisji, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do przedstawionego
porządku obrad.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem porządku
obrad w zaproponowanej powyżej kolejności.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 4 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.4. Zapoznanie się z treścią skargi i podjęcie dalszych kroków działania.
Pan Przewodniczący odczytał treść złożonej skargi, która wpłynęła do tut. urzędu w dni 12 listopada
2021 r. dot. zaniedbań mających miejsce w Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o z siedzibą w Opatowie
stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Podczas trwania posiedzenia od członków komisji w myśl przepisów kpa odebrano oświadczenia o
niezachodzeniu żadnych z okoliczności dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, stosownym
zgodnie z §48 ust. 6 Statutu Powiatu Opatowskiego, skutkujące wyłączeniem z udziału
w prowadzonym postępowaniu oraz o niezachodzeniu żadnych okoliczności mogących budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności względem podmiotu wnoszącego pismo. Ponadto
w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w odniesieniu do przekazanego do rozpatrzenia pisma, radni
zobowiązali się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Przewodniczącemu Komisji oraz wyłączenia
się z dalszego uczestnictwa w postępowaniu. Na 4 obecnych członków komisji, oświadczenia o treści
wskazanych powyżej wypełniło 4 członków.
Przedmiotowe oświadczenia stanowią kolejno załączniki od nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący, będący w kontakcie e - mailowym z panią Anną Piątkowską - obsługa prawną
Starostwa, przedstawił stanowisko pani mecenas, która zaproponowała przekazać skargę wg
właściwemu organowi, którym byłby prezes Zarządu Spółki Szpitala Świętego Leona w Opatowie.

O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która wskazała za przykład ostatniej skargi na
działalność szpitala z dnia 5 lipca 2021 r., kiedy komisja zdecydowała o sporządzeniu projektu
uchwały przekazującej skargę wg właściwości, jednocześnie prosząc o przedłożenie informacji
o sposobie załatwienia tematu. Radna dodała, iż zostali wtedy potraktowani jako komisja
przedmiotowo i taki był też sposób załatwienia skargi przez panią Prezes. Kontynuując pani Aneta
Bławat powiedziała, iż aby teraz było inaczej proponuje powołać komisję doraźną. Przypominała, że
jako komisja nie mają kompetencji do rozpoznania skarg nie należących do właściwości rady powiatu.
Jednakże chciałaby, aby zostały zbadane zarzuty podnoszone w skardze przez komisję doraźną.
Dodała, iż jest to bardzo ważne, bo chodzi o zdrowie pacjentów tego szpitala i jeśli są jakieś
zaniedbania, to należy je wyjaśnić. Podkreśliła, że nie może dochodzić do sytuacji, w których brakuje
środków do ratowania życia. Radna zaproponowała również, aby rozszerzyć działanie takiej komisji
o zbadanie również okoliczności opisanych w poprzedniej sprawie jaką się zajmowali (skarga z dnia
5 lipca 2021 r.). Podsumowując powiedziała, iż jej zdaniem należy zawiadomić odpowiednie służby,
które mogłyby zająć się tą sprawą, gdyż komisja doraźna może nie mieć dostępu do całości
dokumentacji m. in. medycznej. Pani Aneta Bławat zaproponowała, aby w skład takiej komisji weszli
wszyscy członkowie komisji skarg, wniosków i petycji.
Nikt z radnych nie wniósł sprzeciwu.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który na wstępie odniósł się do pierwszej części
wypowiedzi przedmówczyni. Przypomniał, iż on sam już wtedy podnosił, że nie powinno się
przekazywać tamtejszej skargi wg właściwości do prezes Zarządu Szpitala Świętego Leona, a zająć się
tą sprawą. Powracając do kwestii teraźniejszej skargi zgłosił wniosek formalny o przekazaniu skargi
do odpowiednich organów i instytucji tj. NFZ, prokuratura oraz wojewódzcy specjaliści do spraw
skarg, których jest 11.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do wyżej zgłoszonego wniosku radnego.
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Wobec ich braku poddał pod głosowanie wniosek formalny dotyczący przekazania skargi do
odpowiednich organów i instytucji tj. NFZ, prokuratura i wojewódzcy specjaliści do tych spraw.
Wniosek formalny zgłoszony przez radnego Bogusława Włodarczyka w głosowaniu jawnym został
przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował, iż poprosi panią mecenas Piątkowską o przygotowanie
odpowiednich dokumentów.
O zabranie głosu poprosiła pani Aneta Bławat, która zgłosiła wniosek formalny w brzmieniu:
„Wniosek formalny o powołanie komisji doraźnej do spraw bieżącego funkcjonowania szpitala, ze
szczególnym uwzględnieniem tematu skargi złożonej przez pracowników szpitala oraz wcześniejszej
skargi na działalność szpitala z dnia 05 lipca 2021 r. z równoczesnym uwzględnieniem wejścia w skład
komisji doraźnej członków komisji skarg, wniosków i petycji.".

O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który zwracając się do pani Anety Bławat
zaproponował, aby komisja wstrzymała się z przedłożeniem propozycji radzie powołania komisji
doraźnej do momentu otrzymania dokumentów od instytucji i organów, do których zostaną
skierowane pisma.
Pan Przewodniczący przyznał rację radnemu Bogusławowi Włodarczykowi, mówiąc, iż w momencie
pozyskania dokumentów łatwiej będzie komisji odnieść się do przedmiotowej skargi.

O zabranie głosu ponownie poprosiła pani Aneta Bławat, która uważa, iż jako radni nie mogą czekać
biernie i jak najszybciej powinni się tym zająć.
O zabranie głosu ponownie poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który odniósł się do stanowiska pani
mecenas Anny Piątkowskiej, której zdaniem nie rozpatruje się skarg złożonych anonimowo, gdyż już
takie były rozpatrywane. Radny uważa, iż dobrym pomysłem jest powołanie komisji ds. szpitalnych,
która zajmie się tymi 2 odrębnymi sprawami, które wpłynęły do komisji skarg, wniosków i petycji.
Wobec braku dalszych pytań pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny
o przedłożenie radzie propozycji powołania komisji doraźnej do spraw bieżącego funkcjonowania
szpitala ze szczególnym uwzględnieniem tematu skargi złożonej przez pracowników szpitala oraz
wcześniejszej skargi na działalność szpitala z dnia 5 lipca 2021 r. z równoczesnym uwzględnieniem
wejścia w skład komisji doraźnej członków komisji skarg, wniosków i petycji.

Wniosek formalny zgłoszony przez radną Anetę Bławat w głosowaniu jawnym został przyjęty
jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który podziękował pan Przewodniczącemu za
zmianę początkowo wskazanego terminu posiedzenia. Radny jednocześnie poprosił, aby w miarę
możliwości, w przyszłości posiedzenia komisji zwoływać z dłuższym wyprzedzeniem tak, aby każdy
mógł zagospodarować sobie czas wolny.
Pan Przewodniczący powiedział, iż w miarę możliwości przychyli się do prośby radnego. Nadmienił, iż
zaproponowany wcześniej termin wiązał się z uwzględnieniem możliwości obecności obsługi prawnej
podczas posiedzenia.

Następnie wśród członków komisji wywiązała się dyskusja nt. rozpatrzenia skargi, bądź przekazania
jej wg właściwości.
Członkowie komisji zapoznali się z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego dot. terminów
rozpatrzenia skargi oraz ewentualne jej przekazanie wg właściwości. Zapisy kodeksu zostały im
przedłożone.

Pani Aneta Bławat zaproponowała przychylić się do stanowiska pani mecenas przekazując skargę do
rozpatrzenia prezesowi szpitala.
Głos zabrał pan Bogusław Włodarczyk, którego zdaniem Rada Powiatu w Opatowie jest organem
władnym do rozpatrzenia tej skargi. Wskazał, iż wnioski, które członkowie komisji przegłosowali
podczas dzisiejszego posiedzenia wnoszą, iż zawiadomione zostaną o sprawie wskazane przez
komisje organy, rada powoła komisję doraźną i zajmujemy zbadaniem tych spraw.
Salę obrad opuścił pan Bogusław Włodarczyk (godz. 11:58), wobec czego dalsze obrady prowadzone
są w 3 osobowym składzie.
O zabranie głosu poprosiła pani Agnieszka Luba - Mendy, która powiedziała, iż mając na uwadze
ostatni sposób załatwienia uprzedniej skargi na działalność szpitala, jej zdaniem nie powinni
przekazywać wg właściwości, a zająć się jej rozpatrzeniem.

W związku z powyższym pani Aneta Bławat, pan Przewodniczący oraz pani Agnieszka Luba - Mendyk
postanowili, iż w momencie, kiedy dostaną informacje zwrotne od organów, które zostaną
zawiadomione o niedopełnieniu obowiązków i zaniedbań ze strony szpitala. Wówczas komisja
doraźna, w której składzie znajdą się członkowie tut. komisji, przeprowadzona zostanie kontrola
w spółce. Po zbadaniu sprawy będzie można uznać zasadność bądź niezasadność złożonej skargi.
W związku z brakiem dalszych uwag Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
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Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Wobec braku pytań i głosów pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji ostatniego
punktu posiedzenia.
Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 12:12).

Prp^ołowała:
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący
KomisjLskarg, wniosków i petycji /
'aciej Wolański
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