OR- II. 0012.4.2.2022

Protokół Nr 2.2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 1 luty 2022 r. godz. 9:00
Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji z przyczyn technicznych rozpoczęło się z 20 minutowym opóźnieniem tj. o godz.
9:20.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy obecności
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 5
członków komisji na ogólną liczbę 5.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom Pan Kazimierz Żółtek - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność
posiedzenia.

Ad.2. 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 zabrał głosu wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" -4 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie działań w sprawie złożonego wniosku przez radną Rady Powiatu w Opatowie podczas
obrad LIII Sesji.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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\N głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.4. Podjęcie działań w sprawie złożonego wniosku przez radną Rady Powiatu w Opatowie
podczas obrad LIII Sesji.
Pan Przewodniczący odczytał treść wniosku złożonego przez radną Anetę Bławat, którego treść
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie pan Przewodniczący zapytał pani mecenas
o kompetencje komisji rewizyjnej w tej sprawie oraz jakie działania mogą podjąć.
Odpowiedzi udzieliła pani Ewelina Płatek - Kosior, która zaproponowała przeprowadzenie kontroli
w Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o z siedzibą w Opatowie, jednakże nie w zakresie w jakim wnosi
radna. Pani mecenas podkreśliła, iż możemy kontrolować spółkę w zakresie kadrowym
i organizacyjnym, a nie jeśli chodzi o sprawy medyczne. Dlatego też, z uwagi na zgłaszane
nieprawidłowości proponuje zbadania prawidłowej obsady lekarskiej, sprawdzenia aktualności
paszportów technicznych sprzętu medycznego, weryfikacja wymogów formalnych i sprzętowych na
dzień 22 lipca 2021 r. (dzień śmierci pacjenta), jednakże nie badając przy tym dokumentacji
medycznej, gdyż to wykracza poza kompetencje. Pani mecenas dodała, iż w trybie przeprowadzonego
postępowania przez Starostę Opatowskiego sytuacja z fałszowaniem dokumentów. W związku
z powyższym zaproponowała również odrzucenie wniosku radnej w całości.
Wobec braku pytań oraz uwag, pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski.
a) wniosek w sprawie odrzucenia złożonego wniosku radnej A. Bławat.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie odrzucenia wniosku radnej Rady
Powiatu w Opatowie, pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym przyjęli ww. wniosek
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" -4 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"-1 głos (B. Kasińska).
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą
w Opatowie.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej
w Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie, pytając, kto jest za jego pozytywnym
zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym przyjęli ww. wniosek
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za" - 5 głosów, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Wśród członków komisji odbyła się dyskusja w sprawie terminu przeprowadzenia kontroli doraźnej,
w wyniku której zaproponowano aby czynności kontrolnych ze względu na rozwój pandemii dokonać
w miesiącu kwietniu.
Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. W wyniku braku głosów poinformował
o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.
Ad.6 Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz udział w obradach, po czym
wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie komisji".
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 9:47).

Protokołowała
Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kazifńierz Żółtek

Protokół Nr 2.2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji odbytego w dniu 1 luty 2022 r.

