WRZ.0002.10.2019
Protokół nr XII/19
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 10 października 2019 roku
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 10
października 2019 roku o godzinie 15:00. Miejscem obrad była sala Powiatowego
Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak otworzył sesję i na
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 26
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przywitał wszystkich
zaproszonych gości oraz obecnych na sesji pracowników Starostwa, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz media.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, iż protokół
z XI sesji z dnia 10 października 2019 roku został przygotowany i wyłożony
w statutowym terminie.
Poinformował, że uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący
Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do przeprowadzenia głosowania
imiennego nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu imiennym udział wzięło 26
radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych, 2 głosy
wstrzymujący się. Wynik imiennego głosowania stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Protokół Nr XI/19 z obrad XI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26
września 2019 roku został przyjęty.
Ad. 3
Starosta p. Leszek Bizoń przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu
Powiatu w okresie od XI sesji, które stanowi załącznik 3 do protokołu.
Sprawozdanie
zostało
umieszczone
w
Programie
eSesja.
Informacja
o przeprowadzonych przetargach i prowadzonych postępowaniach została
umieszczona w Programie eSesja i stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że na posiedzeniu Zarządu
Powiatu w dniu 3 października 2019 roku organ zapoznał się z programem
naprawczym
Powiatowego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Podkreślił, że program został złożony w terminie przez Dyrekcję Zakładu. Po
zapoznaniu się z dokumentem Zarząd Powiatu stwierdził, że wymaga on jeszcze
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konsultacji i wyjaśnień. Po uzyskaniu opinii Rady Społecznej PPZOZ oraz
ponownym zapoznaniu się z programem przez Zarządu Powiatu, dokument
zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. Również 3 października br. Zarząd
Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora PPZOZ o aktualnej sytuacji Szpitala
w związku z czasowym zawieszeniem działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej.
W dniu wczorajszym, tj. 9 października Oddział ten został ponownie przywrócony
do pracy. Pacjenci, którzy zostali na czas zawieszenia przeniesieni na Oddział
Wewnętrzny oraz Oddział Urazowo – Ortopedyczny z powrotem są na Oddziale
Chirurgii Ogólnej i od wczoraj znajdują się pod opieką lekarzy. W trybie ostro
dyżurowym działalność tego Oddziału zostanie wznowiona 14 października br.
Ponadto Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, że 7 października 2019 roku
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej w związku z faktem, iż 30 września w Ministerstwie Sportu
i Turystyki został opublikowany protokół zbiorczy Zespołu ds. opiniowania
wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z oceny formalno –
merytorycznej złożonych wniosków. Z dokumentu wynikało, że zadanie Powiatu
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim” znalazło się na liście
projektów przeznaczonych do dofinansowania, którego wysokość wynosi 362 400
zł. Pierwsza transza w wysokości 245 600 zł przeznaczona jest na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy ZSP. Po uzyskaniu tej informacji Zarząd Powiatu
postanowił zwrócić się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu
o zwołanie nadzwyczajnej sesji w celu dokonania zmian w WPF, aby jeszcze
w tym miesiącu móc podpisać umowę z Ministerstwem na dofinansowanie tego
zadania. W celu uzyskania możliwości wykorzystania pierwszej transzy, do 15
listopada należy złożyć wniosek o płatność. Wstrzymanie się z podjęciem tej
decyzji i wprowadzeniem zmian na planowanej sesji w dniu 29 października,
byłoby terminem prawdopodobnie uniemożliwiającym zawarcie umowy i złożenie
wniosku.
Radny p. Ireneusz Serwotka zauważył, że relacja Starosty z działalności
Zarządu Powiatu była stosunkowo krótka. Może to wynikać z okresu jaki minął od
ostatniej sesji, jednak temat Oddziału Chirurgii Ogólnej jest na tyle istotny, że
powinien zostać omówiony nieco szerzej. Zgodził się, że Radni zapewne śledzą
media, opisujące sytuację, jednak lepszą formułą jest bezpośrednie
przekazywanie informacji. Zwołanie nadzwyczajnej sesji jest do tego doskonałą
okazją. Miał nadzieję, że zostanie to omówione w sposób bardziej szczegółowy
niż zostało to zrobione mieszkańcom podczas konferencji prasowej. Poprosił
o przedstawienie informacji dotyczących tej sytuacji. Szpital jest istotny dla
wszystkich mieszkańców Powiatu oraz osób spoza jego terenów, ponieważ jak
wiadomo Zakład pełni świadczenia również dla takich osób. Jego zdaniem nie
można przechodzić obok tego tematu w tak prosty sposób. Zapytał co
spowodowało, że Oddział przestał pełnić swoją działalność. W tej chwili, jak
powiedział Starosta, Chirurgia zaczęła działać w szczątkowym zakresie, bądź
miała zacząć działać, ponieważ w tym zakresie nie ma szczegółowej informacji.
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Zapytał jakie są perspektywy na funkcjonowanie Szpitala, ponieważ z informacji
jakie posiada, tylko jeden lekarz zasilił pracę na przedmiotowym Oddziale.
Wnioskować z tego można, że blok operacyjny nie działa, ponieważ z takim
składem osobowym jest to raczej niemożliwe. Korzystając z okazji zwołania
nadzwyczajnej sesji podkreślił, że Radni zasługują, aby ta sytuacja została
wyjaśniona. Odnosząc się do wypowiedzi Starosty p. Leszka Bizonia dotyczącej
programu naprawczego i jego dalszych konsultacji powiedział, że dobrze by było
przedstawić Radnym jakim konsultacjom będzie on podlegał i w jakim temacie.
Zauważył, że lepiej na bieżąco dyskutować o sprawie. Ponadto powiedział, że
mimo, iż nie był obecny na ostatniej sesji, przedstawiono wtedy stanowisko, że
Radni muszą wykazać cierpliwość i czekać na koniec września, kiedy to program
zostanie przedstawiony. W dniu dzisiejszym Radni mogą się dowiedzieć, że
program został złożony, jednak cofnięty do konsultacji. Powiedział, że jest to
sprawa, która nurtuje wszystkich mieszkańców, a dzisiaj jest doskonała okazja,
aby bezpośrednio przekazać im perspektywy funkcjonowania Szpitala. Ponadto
Radny p. Ireneusz Serwotka odnosząc się do tematu zmian w WPF, który również
był poruszany na Komisji Budżetu, poprosił o wyjaśnienia dlaczego mając
możliwości wprowadzenia zmian podczas sesji w maju nie zostało to zrobione,
a w zamian zwołuje się nadzwyczajną sesję. Wydział Oświaty przygotował na
tamten czas dyspozycję wprowadzenia zadania do WPF. Powiedział, że w ciągu
ostatnich 10 miesięcy zostały zwołane, aż dwie dodatkowe sesje w tym jedna
nadzwyczajna, wiążące się tylko z planowaniem finansów. Jego zdaniem można
temu przeciwdziałać. Wracając do temu Szpitala powiedział, że ze zdziwieniem
oglądał konferencją prasową, która miała miejsce. Zwrócił się do Starosty
i powiedział, że padło na niej bardzo wiele podziękowań, jednak jego zdaniem
wypadałoby rozpocząć od przeprosin, ponieważ przez zaistniałą sytuację wszyscy
czuli się niekomfortowo. Ponadto zauważył, że jeżeli nie przeprasza się
mieszkańców, mimo iż naraziło się ich na dyskomfort oraz obawy związane
z poczuciem bezpieczeństwa, wypadałoby chociaż powiedzieć za co i komu się
dziękuje.
Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że Radny p. Ireneusz Serwotka potrafi
bardzo dużo mówić i kwieciście się wypowiadać. Było to można również zauważyć
na Komisji Budżetu. Na temat zawieszenia Oddziału Chirurgii Ogólnej zostało już
wcześniej wiele powiedziane. Do tej decyzji przyłożyło się złożenie przez czterech
lekarzy wypowiedzenia. Bezpośrednim jednak powodem było złożenie przez
kolejną osobę zwolnienia lekarskiego, co uniemożliwiło funkcjonowanie Oddziału
nawet w ograniczonym zakresie. Stąd też informacja i zawiadomienie do
Wojewody Śląskiego oraz Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
o konieczności zawieszenia Chirurgii. Dodał, że pojawiło się wiele doniesień
jakoby nie dochowano procedury z tym związanej. Podkreślił, że procedura
została dochowana o czym świadczy pismo Wojewody z dnia 3 października,
potwierdzające przyjęcie zawiadomienia o czasowym zawieszeniu. W tym piśmie
znajduje się informacja, że zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ustawy
o działalności leczniczej konieczne jest prowadzenie normalnego postępowania
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związanego z zawieszeniem. W tym wypadku wymagane było tylko
zawiadomienie o postępowaniu, niekoniecznie uzyskanie zgody. Po tym piśmie
uruchomiono procedurę i przedstawiono temat na Radzie Społecznej PPZOZ,
jednakże w momencie kiedy odbywało się jej posiedzenie, tj. 8 października
Dyrektor wycofał temat, wiedząc że już 9 października Oddział wznawia
działalność. Dodał, że na Oddziale Chirurgii Ogólnej pracuje czterech lekarzy
i trzech rezydentów. Ta obsada na chwilę obecną pozwala na zabezpieczenie 27
łóżek oraz przeprowadzanie zabiegów. Niezależnie od tego Dyrektor PPZOZ czyni
starania o pozyskanie nowych lekarzy i nieustannie prowadzi rozmowy z całym
zespołem. Starosta p. Leszek Bizoń wyraził nadzieję, iż bieżąca sytuacja
przestanie stanowić problem dla Szpitala. Jego zdaniem niepotrzebne i nikomu
niesłużące będzie w tej chwili roztrząsanie całej sytuacji. Stwierdził, że ani on,
ani nikt obecny na sali nie jest na tyle kompetentny, aby oceniać ilu lekarzy jest
potrzebnych do zabezpieczenia działalności Oddziału. W tym zakresie
kompetentny jest tylko Dyrektor i służby medyczne Szpitala. Odnosząc się do
pytań o konsultacje programu naprawczego podkreślił, że nie został on cofnięty
ani zwrócony. Zarząd Powiatu oczekuje od Dyrekcji Szpitala wyjaśnień
i uzupełnień, aby docelowo Radnym przekazać kompletny i właściwy program.
Ponadto Starosta p. Leszek Bizoń powiedział, że Radny p. Ireneusz Serwotka
wchodzi w kompetencje Przewodniczącego Rady Powiatu mówiąc kiedy i w jaki
sposób należy przekazywać informacje. Zauważył, że na Komisji Budżetu zostały
już wyjaśnione pytania dotyczące powołania sesji czy celowości dokonywania
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Powtórzył, że informacja o otrzymaniu
dofinansowania na budowę boiska pojawiła się 30 września, czyli parę dni po
sesji wrześniowej. Zgodził się, że niektóre zadania można wprowadzać do
Wieloletniej Prognozy Finansowej wcześniej i w ciągu roku czekać na rozwój
wydarzeń, jednak zarówno WPF jak i budżet nie są „z gumy”. Powyższego
zadania nie można było ująć w WPF, ponieważ wskaźniki na to nie pozwalały,
w związku z czym czekano na stosowne rozstrzygnięcie. Zwrócił się do Radnego
p. Ireneusza Serwotki, iż ten wie jak wygląda konstruowanie budżetu i kiedy
należy pilnować wskaźników, aby projekt na przyszły rok odpowiednio
przygotować. Przypomniał, że na początku roku wprowadzono dwa zadania
drogowe, aby móc złożyć wnioski i aplikować o dofinansowanie. Jak się okazało
było to właściwe posunięcie, ponieważ Powiat otrzymał dodatkowe środki na
realizację zadań, w związku z czym w tej chwili prowadzone są już procedury
przetargowe – na 16 października planowane jest otwarcie ofert na realizację
zadania dotyczącego ul. Mszańskiej. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego
p. Ireneusza Serwotki na temat zwoływania dodatkowych sesji powiedział, że ta
jest pierwszą sesją zwołaną z powodu dokonania zmian w WPF. Poprosił, aby nie
insynuować, że jest to kolejna sesja, której powodem było niedoszacowanie
finansowe i nieprzygotowanie budżetu do realizacji.
Radny p. Ireneusz Serwotka zwrócił się do Starosty p. Leszka Bizonia, iż
traktuje jego uwagę na temat kwiecistej mowy jako komplement. Stwierdził, że
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nie odwzajemni się takim samym stwierdzeniem w stosunku do Starosty
p. Leszka Bizonia .
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział, że tego nie oczekuje.
Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział, że wydaje mu się, że w sposób
taktowny i grzeczny zwrócił uwagę na kilka zagadnień, które interesują nie tylko
obecnych na sali radnych ale również mieszkańców. Zaznaczył, że temat Szpitala
jest tematem bardzo ważnym. Stwierdził, że media mogą przekręcać informacje,
ale od tego są radni, aby bezpośrednio mogli zajmować się tym tematem,
zadawać pytania i dyskutować. Zwrócił się do Starosty p. Leszka Bizonia, że dziwi
go fakt, iż upolitycznia on temat Szpitala, poprzez stwierdzenie na konferencji, że
do zawieszenia działalności Oddziału najprawdopodobniej by nie doszło, gdyby
nie wybory. Powiedział, że jest to dla niego jakieś kuriozum. Zapytał Starostę
p. Leszka Bizonia, na jakiej podstawie stwierdza, że wybory spowodowały
zawieszenie Oddziału Chirurgii w Wodzisławiu Śląskim. Powiedział, że skoro życie
wyborcze tak mocno ingeruje we wszystkie dziedziny i powoduje zamieszanie,
warto to wyjaśnić. Po raz kolejny zadał pytanie dlaczego doszło do zawieszenia
Oddziału Chirurgii. Stwierdził, że trzeba się pogodzić z faktem, że takie sytuacje
występują. Podkreślił, że wszyscy powinni czuć się współodpowiedzialni za
zawieszenie Oddziału Chirurgii i powinni przeprosić za zaistniałą sytuację. Zapytał
za co te podziękowania, czy za to, że to co powinno być normalnością ruszyło
w pewnym wymiarze. Poprosił, aby nie zarzucać mu, że chce decydować o tym
ilu lekarzy powinno pracować na Oddziale, gdyż nigdy tego nie robił. Dodał, że
z przedstawionych informacji zrozumiał, iż doszedł dodatkowo jeden lekarz i nic
więcej w kwestii funkcjonowania Szpitala się nie zmieniło, dlatego też wyraził
obawę, czy sytuacja się unormowała, czy może się w każdej chwili zmienić.
Wyraził zdziwienie, że z ust Starosty p. Leszka Bizonia i Członków Zarządu padło
wiele oskarżeń w stosunku do sztabu Wojewody i innych osób. Stwierdził, iż
zabrakło przeprosin za zaistniałą sytuację. Zapytał, czy to, że Oddział Chirurgii
w pewnej części funkcjonuje jest jakimś ewenementem i za to należą się
podziękowania składane Posłance, Pani Członkini Zarządu, Staroście i wielu
innym osobom za to, że w pewnej części Szpital funkcjonuje. Dodał, że jeżeli
faktycznie komuś trzeba za coś podziękować, to jego zdaniem Wysoka Rada to
uczyni. Podkreślił, iż na Komisji Budżetu powiedział już, że radny ma prawo,
a wręcz obowiązek pytać o pewne sprawy. Czasami pytanie może być infantylne,
ale stwierdził, że te które on zadał do takiej kategorii się nie zaliczają. Natomiast
czy odpowiadający chce odpowiedzieć, to zależy już od niego. Zapytał też, czy
Zarząd jest w 100% pewny, że sytuacja w Szpitalu się uspokoiła i będzie teraz
tylko lepiej. Jeszcze raz podkreślił, że temat Szpitala jest bardzo trudny i należy
się nim interesować.
Starosta p. Leszek Bizoń zauważył, że gdyby nie okres wyborczy temat
zawieszenia Oddziału Chirurgii Ogólnej nie byłby tak często poruszany.
Przypomniał sytuację sprzed kilku miesięcy, kiedy to Oddział Chorób
Wewnętrznych został zawieszony, a później zamknięty. Dodał, że wtedy nikt
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w mediach nie prowadził takiej kampanii jak teraz przed wyborami. Zapytał po co
to wszystko i jednocześnie stwierdził, że po to, aby wywołać dyskusję w tym
temacie. Odniósł się do Radnego p. Ireneusza Serwotki, iż ten może się z nim nie
zgadzać, ale takie jest jego zdanie. Powiedział, że dla niego najważniejsze było
to, żeby Oddział jak najszybciej wrócił do normalnego funkcjonowania
i zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. Jest to wyraz troski o właściwe
zapewnienie obsługi medycznej dla mieszkańców Powiatu. Dodał, że po niecałych
dwóch tygodniach Oddział znów działa, a założeniem było, iż najprędzej za około
3 miesiące mieli znaleźć się lekarze, którzy zasililiby Oddział Chirurgiczny.
Zwrócił się do Radnego p. Ireneusza Serwotki i poinformował, iż nigdy nie
powiedział, że Szpital bardzo dobrze funkcjonuje i teraz będzie już tylko lepiej.
Podkreślił, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sprawy dotyczące
zabezpieczania medycznego, a w szczególności zabezpieczenia kadrowego
w Szpitalu to bardzo trudny temat. Dodał, że na chwilę obecną wszyscy zdają
sobie sprawę z tego jak odbywa się pozyskiwanie lekarzy - gdy jeden ze szpitali
ma zapewnioną kadrę, problem ma drugi szpital. Zauważył też, że na chwilę
obecną na Oddziale Chirurgii jest odpowiednia kadra i ma nadzieję, iż w ciągu
najbliższych dwóch tygodni jeszcze dojdą do tego Oddziału dodatkowi lekarze,
tak aby Oddział mógł swobodniej i spokojniej funkcjonować.
Radna p. Danuta Maćkowska zapytała Starostę p. Leszka Bizonia, kiedy Rada
Powiatu będzie miała okazję zapoznać się z programem naprawczym PPZOZ.
Podkreśliła, iż jest to temat ważny nie tylko dla radnych ale również dla
mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Przypomniała, że środki przeznaczone
przez Wojewodę Śląskiego z rezerwy budżetu państwa na zadanie:
przygotowanie zaplecza zabiegowego pomieszczenia bloku operacyjnego pod
zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe Szpital otrzymał 1 200 000,00 zł.
W związku z otrzymaniem tych środków Oddział Chirurgiczny powinien
funkcjonować na dobrym poziomie. Zwróciła się do Starosty p. Leszka Bizonia, iż
nie wiązałaby kampanii wyborczej z problemami Szpitala, dlatego iż
parlamentarzyści PiS, z którymi miała okazję współpracować, pracowali bardzo
rzetelnie nie tylko przed wyborami, ale przez wszystkie lata. Dodała też, że
Szpital otrzymał środki z budżetu Wojewody (z Europejskiego Funduszu
Regionalnego) w wysokości 900 000,00 zł na zakup ambulansu sanitarnego.
Stwierdziła, że może wymienić jeszcze inne zadania dotyczące oświaty, czy dróg,
które nie były wykonywane w trakcie trwania kampanii wyborczych.
Radny p. Alojzy Szymiczek stwierdził, że przysłuchując się dyskusji, której
tematem jest Szpital nie dowierza temu co słyszy. Powiedział, że sam jest
kandydatem w nadchodzących wyborach i nie pomyślał nawet o tym, aby
wykorzystać temat Szpitala i służby zdrowia w celach polityczno-wyborczych.
Podkreślił, że robienie kampanii wyborczej w tym temacie jest wręcz nieetyczne,
a mieszkańcy odbierają to jako zagrywkę wyborczą. Zapytał, dlaczego w ogóle
zamykano Oddział Chirurgiczny, by po paru dniach ponownie go otworzyć i jakie
działania zostały podjęte, aby Oddział tak szybko zaczął działać. Powiedział, że
gdyby kampania wyborcza trwała cały rok, to może skończyłyby się wszystkie
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problemy Szpitala. Zauważył, że sytuacja Szpitala nie poprawia się mimo tego, iż
podobno wszyscy obecni parlamentarzyści walczą ciągle o jego lepsze
funkcjonowanie. Stwierdził, że to tylko puste słowa i przechwałki na ulotkach
wyborczych. Poprosił, aby problem Szpitala nie był wykorzystywany w kampanii
wyborczej.
Starosta p. Leszek Bizoń zwracając się do Radnej p. Danuty Maćkowskiej
powiedział, że w momencie gdy Zarząd Powiatu zaakceptuje treść i formę
programu naprawczego, dokument ten zostanie przekazany w wymaganym
czasie radnym, tak aby przed kolejną sesją mieli czas na zapoznanie się
z materiałami. Potwierdził słowa Radnej p. Danuty Maćkowskiej, dotyczące
środków jakie Szpital otrzymał na funkcjonowanie Oddziału Chirurgii jak
i samego Szpitala. Podkreślił, że blok operacyjny poza dwoma tygodniami, kiedy
Oddział był zawieszony, przez cały czas funkcjonował i stale przeprowadzane są
zabiegi, w związku z tym nie ma żadnych obaw, że blok operacyjny jest
niewykorzystany. Dodał, że grafik pracy został dostosowany w ten sposób, żeby
w momencie kiedy zajdzie konieczność przeprowadzenia zabiegu na bloku
operacyjnym będzie można ten zabieg zrealizować. Odniósł się do Radnego
p. Alojzego Szymiczka, czy pytanie, które zadał było skierowane do niego, gdyż
on nie wykorzystuje tematu Szpitala w kampanii wyborczej, bo ta go w chwili
obecnej nie dotyczy. Stwierdził też, że nie rozumie pytania Radnego p. Alojzego
Szymiczka, po co Oddział został zamknięty, by po dwóch tygodniach go
otworzyć. Podkreślił, że Oddział przez cały czas mógłby funkcjonować, gdyby
udało się przekonać lekarzy do normalnej pracy na Oddziale, a jedynie dwóch
lekarzy wyraziło zgodę na podjęcie pracy w formie dyżurowej.
Radna p. Jolanta Górecka odnosząc się do wypowiedzi Radnego p. Alojzego
Szymiczka, powiedziała, że Poseł na Sejm RP p. Teresa Glenc natychmiast
zareagowała na oficjalne ogłoszenie o zawieszeniu Oddziału Chirurgicznego
z uwagi na to, iż do Biura Poselskiego zgłaszało się wiele osób zbulwersowanych
tą sytuacją. Oznajmiła, że Pani Poseł jest informowana o wszelkich sprawach na
bieżąco i natychmiast spotkała się z Dyrektorem Szpitala Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim z propozycją pomocy i współpracy, aby zapobiec
dalszemu zawieszeniu Oddziału. Podkreśliła, iż Poseł p. Teresa Glenc podjęła
także rozmowy z Dyrektorem Szpitala w Jastrzębiu – Zdroju, ale z uwagi na to,
że Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu - Zdroju jest placówką wojewódzką,
problemem był również Zarząd Województwa Śląskiego. Poinformowała, że Poseł
p. Teresa Glenc podjęła również negocjacje z Urzędem Wojewódzkim.
Powiedziała, że pojawiła się nadzieja, iż trzej chirurdzy, którzy odeszli do Szpitala
Specjalistycznego w Jastrzębiu -Zdroju będą mogli wrócić do pracy w Szpitalu
w Wodzisławiu Śląskim lub podjąć w nim dyżury. Mogli to zrobić jedynie za zgodą
Dyrektora Szpitala w Jastrzębiu - Zdroju i zgodą Zarządu Województwa
Śląskiego, dlatego Poseł p. Teresa Glenc podjęła rozmowy w zasadzie w każdym
kierunku, żeby jak najszybciej przywrócić działanie Oddziału Chirurgicznego.
Dyrektorzy Szpitali również podjęli rozmowy, a lekarze wyrazili akceptację
ewentualnej pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim.
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Powiedziała, że dalszy proces uruchamiania i przywracania tych lekarzy do
Szpitala w Wodzisławiu Śląskim, pozostawili w rękach Zarządu i Dyrekcji obydwu
Szpitali. Stwierdziła, że podziękowanie Pani Poseł w temacie przywrócenia do
funkcjonowania Oddziału Chirurgii jest jak najbardziej zasadne.
Ad. 4
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 –
2034, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu.
Radny p. Ireneusz Serwotka zauważył, że Starosta p. Leszek Bizoń
wspomniał, iż kilka minut przed rozpoczęciem sesji Komisja Budżetu zapoznała
się z treścią projektu uchwały. Stwierdził, że do treści projektu uchwały nie ma
żadnych uwag i nie wzbudza ona kontrowersji, w przeciwieństwie do samego
trybu procedowania uchwały. Poinformował, że wnioskowanie o dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki odbywa się od 2018 roku. W marcu 2018 roku
został złożony wniosek, niestety nie uzyskano dofinansowania. W 2019 roku
ponownie złożono wniosek o dofinansowanie zadania na remont sali
gimnastycznej i budowę boiska. Przypomniał, że wcześniej w Wieloletniej
Prognozie Finansowej funkcjonował ten temat. Dodał, że zdziwiony jest faktem,
iż Wydział Oświaty złożył wniosek do Skarbnika w miesiącu maju o wprowadzenie
tego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zauważył, że wcześniej
odbyły się już sesje (w maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu) i nagle w trybie
nadzwyczajnym została zwołana sesja do podjęcia tej decyzji. Zauważył, że
procedury nie zostały zachowane skoro doprowadza się do takiej sytuacji. Jego
zdaniem planowanie w tym obszarze powinno być zdecydowanie lepsze. Dodał,
że nowa kadencja działa 10 miesięcy, a w tym roku zwołana została już druga
dodatkowa sesja. W lutym sesja nie była zwołana w trybie nadzwyczajnym
w przeciwieństwie do obecnej sesji dotyczącej procedur finansowych. Powiedział,
że jego zdaniem obszar ten powinien lepiej funkcjonować. W przeszłości nie
miały miejsca takie sytuacje, a jeżeli już to sporadycznie. Podkreślił, że temat był
znany dużo wcześniej. Zapytał co się stało, że wniosek Wydziału Oświaty nie
został w odpowiednim czasie wprowadzony. Stwierdził, że Starosta p. Leszek
Bizoń wybiórczo mówi o nieprzepuszczających wskaźnikach. Zauważył, że
o sytuacji finansowej Powiatu wielokrotnie rozmawiano i za każdym razem
Starosta inaczej ją przedstawiał. Z jednej wypowiedzi Starosty wynikało,
że sytuacja jest bardzo trudna, następnym razem, że nie jest najgorsza. Dodał,
że Starosta p. Leszek Bizoń poinformował, iż zobowiązał naczelników do dużego
reżimu finansowego. Kiedy na kolejnej sesji zadał Staroście pytanie jakie
oszczędności zaproponowano, nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Powiedział, że
oczekuje konkretnych odpowiedzi. Zapytał, dlaczego sesja musiała zostać
zwołana w trybie nadzwyczajnym, skoro mogła zostać zaplanowana wcześniej.
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Dodał, że rozumie, iż związane jest to z obowiązującymi terminami. Powiedział,
że nie był obecny na poprzedniej sesji kiedy to jeden z radnych wywołał temat
nadmiernego zadłużenia Powiatu Wodzisławskiego. Zauważył, że może dobrze
byłoby przedstawić te wskaźniki. Na przedostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu
obecny był Prezes ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. p. Michał Schab, który
przedstawił wszystkie aspekty obecnej sytuacji finansowej. Dodał, że gdyby
Wysoka Rada miała okazję zapoznania się z informacją przekazaną przez Prezesa
ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. p. Michała Schaba, wtedy można byłoby uniknąć
zwoływania sesji nadzwyczajnej. Stwierdził, że merytorycznie uchwała zasługuje
na to, żeby ją podjąć, gdyż już od kilku lat podejmuje się starania związane
z budową boiska i remontem sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Dodał, że cieszy się z faktu, iż
Ministerstwo Sportu i Turystyki znalazło środki na dofinansowanie w wysokości
1/3 wartości kosztorysowej.
Starosta p. Leszek Bizoń odpowiedział Radnemu p. Ireneuszowi Serwotce, że
aktualny punkt to procedowanie projektu uchwały, a na temat trybu zwołania
sesji rozmawiano już wcześniej. Poinformował, że w dniu dzisiejszym usłyszał już
pięć razy, iż Radny p. Ireneusz Serwotka ma odrębne zdanie w tym temacie.
Dodał, że wie, iż Radny p. Ireneusz Serwotka lubi dużo mówić. Potwierdził,
że wniosek o dofinansowanie został złożony już w marcu ubiegłego roku i w tym
roku został złożony ponownie, a Radny p. Ireneusz Serwotka doskonale zdaje
sobie sprawę z tego jak wyglądała procedura uzyskania tego dofinansowania
w ubiegłym roku. Do samego końca nikt nie wiedział jaka będzie ostateczna
decyzja. Ta sama sytuacja miała miejsce w tym roku. Dodał, że na posiedzeniu
Komisji Budżetu, na którym Prezes ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. p. Michał
Schab przedstawił członkom Komisji Budżetu wszystkie aspekty obecnej sytuacji
finansowej. Zastanawia go fakt, dlaczego Radny p. Ireneusz Serwotka nie
zadawał pytań na posiedzeniu tejże Komisji, a robi to na obecnej sesji. Dodał, że
wydaje się mu, iż związane jest to tylko i wyłącznie z większą publiką. Zauważył,
że
Radny
p.
Ireneusz
Serwotka
ciągle
porusza
temat
związany
z niedopilnowaniem procedur i sugeruje, iż należałoby wyciągnąć konsekwencje
w stosunku do osób, które tego nie dopełniły. Poinformował, że od dziesięciu
miesięcy Starostą Powiatu Wodzisławskiego jest on i sprawy kadrowe, w tym
dyscyplinarne należą wyłącznie do jego kompetencji, a nie Rady Powiatu, czy
Radnego.
Radny p. Ireneusz Serwotka odnosząc się do wypowiedzi Starosty p. Leszka
Bizonia powiedział, że rozumie, iż Starosta poucza Radnego jakie ma prawa
i obowiązki. Powiedział, że ma nadzieję, iż jego wypowiedź nie zabrzmiała jak
sugerowanie konieczności wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które
nie dopilnowały procedur. Stwierdził, że Starosta p. Leszek Bizoń nie
odpowiedział mu na zadane wcześniej pytanie, dlaczego uchwała ta nie była
procedowana wcześniej, pomimo tego, że nie było przeszkód formalnych,
prawnych i finansowych. Stwierdził, że po prostu zostało to niedopilnowane.
Dodał, że jego zdaniem radny ma prawo zadawać pytania, na które nie zna
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odpowiedzi, ale nie powinno to wywoływać agresji. Stwierdził, że odpowiedzi
merytorycznej i tak nie uzyska i jest na to przygotowany.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak przystąpił do głosowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034.
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wynik imiennego głosowania
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Uchwała Nr XII/136/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia
24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034 została podjęta
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak poinformował, że w okresie
od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie.
Ad. 6
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że Przewodniczący Rady Powiatu
p. Adam Krzyżak słusznie zauważył, iż należy się wzajemnie szanować.
Stwierdziła, że Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak jest stronniczy
i nieobiektywny, gdyż oddaje on głos tylko wybranym radnym, natomiast kiedy
ona i kilku innych radnych chcą zabrać głos napotykają na opór. Dodała, że
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak powinien zastanowić się nad tym
jaką rolę pełni. Jej zdaniem Przewodniczący mimo wszystko powinien szanować
wszystkich radnych, nie tylko wybranych. Powiedziała, że wolałaby aby na sesji
Rady Powiatu wiadomości w temacie Szpitala przekazywał Dyrektor PPZOZ a nie
radni, którzy nie mają wiedzy na ten temat, są niekompetentni i przekazują
nieprawdziwe informacje. Zapytała kiedy radni otrzymają konkretne informacje.
Ad. 7
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego p. Ewa Gawęda powiedziała, że
z przykrością musi stwierdzić, iż usłyszała na sesji z ust Radnej p. Jolanty
Góreckiej, że w rozmowach dotyczących Szpitala Poseł na Sejm RP p. Teresa
Glenc podejmowała pewne interwencje, niestety wystąpiły problemy z Urzędem
Wojewódzkim. Powiedziała, że w chwili kiedy dowiedziała się o problemach tego
Szpitala również zaczęła interweniować. Pojechała na spotkanie z Wojewodą, aby
wspólnie zastanowić się jak pomóc Szpitalowi. Prowadzono wspólne rozmowy
z Dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia i dwa dni temu w obecności
Starosty p. Leszka Bizonia zapytała Dyrektora, czy Poseł na Sejm RP p. Teresa
Glenc prowadziła z nimi rozmowy. Dyrektor odpowiedział, że absolutnie nie
rozmawiał z Panią Poseł i nie były prowadzone żadne rozmowy. Zaapelowała do
parlamentarzystów, Rady i Zarządu Powiatu aby w sytuacjach, które dotyczą
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wyborców, ludzi z Powiatu Wodzisławskiego działania podejmować wspólnie bez
względu na polityczne układy czy uwarunkowania. Dodała, że jeśli Poseł na Sejm
RP p. Teresa Glenc podjęła takie interwencje to bardzo prosi o to, aby jednak
robiła to wspólnie razem z Zarządem Powiatu, który jest odpowiedzialny za
Szpital. Stwierdziła, że jeżeli każdy na własna rękę będzie prowadził jakieś
działania, one do niczego dobrego nie doprowadzą. Powiedziała, że ma nadzieję,
iż gorączka spowodowana nadchodzącymi wyborami szybko minie i zacznie się
w końcu wspólnie działać dla dobra mieszkańców.
Radna p. Jolanta Górecka powiedziała, że bardzo cieszy się z faktu, iż wszyscy
wspólnie próbują ratować Szpital i ma nadzieję, że taka sytuacja będzie trwała
nadal dla dobra mieszkańców i dobra wspólnego, gdyż każdy może zostać
zmuszony do skorzystania z usług Szpitala. Nawiązała do wcześniejszej
wypowiedzi i stwierdziła, że być może się przejęzyczyła, gdyż miała na myśli
Urząd Marszałkowski i to, że Poseł na Sejm RP Teresa Glenc rozmawiała
z Urzędem Marszałkowskim. Zapytała, czy Radna Sejmiku Województwa
Śląskiego p. Ewa Gawęda nie zrozumiała kontekstu jej wypowiedzi, gdyż
potrzebna jest zgoda Zarządu Województwa Śląskiego, aby kadra, która przeszła
do szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu – Zdroju mogła bez problemu pełnić
dyżury bądź przejść bez procedury wypowiedzenia i podjąć pracę w Szpitalu
Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach i taką zgodę Poseł na Sejm
RP p. Teresa Glenc otrzymała. Następnie poprosiła o zrozumienie powagi
sytuacji. Dodała, że cel był jeden: natychmiast uruchomić Oddział Chirurgii
w PPZOZ i to zostało osiągnięte. Potwierdziła słowa Radnej p. Ewy Gawędy, iż
działania powinny być podejmowane wspólnie i poinformowała, że tak też się
dzieje, gdyż na spotkaniu z Dyrektorem PPZOZ była również obecna Członek
Zarządu p. Krystyna Kuczera, która może to poświadczyć, tak samo jak Dyrektor
Szpitala PPZOZ oraz Dyrektor Szpitala w Jastrzębiu – Zdroju.
Radny p. Alojzy Szymiczek kontynuując temat Szpitala w nawiązaniu do
wypowiedzi Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego p. Ewy Gawędy oraz Radnej
p. Jolanty Góreckiej podkreślił, że ojców sukcesu jest wielu. Zapytał dlaczego
teraz problemy Szpitala cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, skoro
z problemami boryka się on już od kilku lat. Zauważył, że jest okres wyborczy
i dlatego tak się dzieje, chociaż on również kandyduje w wyborach, ale nie
wykorzystuje trudnej sytuacji Szpitala w swojej kampanii wyborczej.
Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że nie rozumie wypowiedzi Radnej
p. Jolanty Góreckiej. Zauważył, że w chwili obecnej mówi się o sukcesach, a tak
naprawdę jako Powiat wszyscy ponieśli porażkę, dlatego że Oddział Chirurgiczny
został zamknięty. Wobec tego jego zdaniem nie można mówić o tym, że
sukcesem jest wznowienie działalności tego Oddziału, gdyż sukcesem byłoby to,
gdyby on nie został w ogóle zamknięty.
Radna p. Jolanta Górecka powiedziała, że radni są po to, aby natychmiast
reagować i pomagać Szpitalowi w sytuacji, w której mieszkańcy drugiego co do
wielkości powiatu w Polsce zostają pozbawieni Oddziału Chirurgicznego.
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Powiedziała, że nie wie dlaczego Radny p. Ryszard Zalewski tego nie rozumie.
Zapytała dlaczego Dyrektor PPZOZ p. Dorota Kowalska ani nikt inny nie
zareagowała na taką sytuację.
Asystent Senatora RP p. Adama Gawędy p. Adrian Jędryka w jego imieniu
odczytał pismo następującej treści: „Szanowny Panie Przewodniczący, Panie
Starosto, Państwo Członkowie Zarządu, Państwo Radni i Mieszkańcy Powiatu
Wodzisławskiego, dobiega końca moja czteroletnia kadencja jako Senatora RP
reprezentującego między innymi Powiat Wodzisławski. W związku z tym
chciałbym dokonać krótkiego podsumowania mojej działalności. Z ziemią
wodzisławską związany jestem od pokoleń. Znam dobrze problemy naszego
Powiatu. Staram się wspierać władze samorządowe i mieszkańców w zgłaszanych
przez nich potrzebach. Gdy w 2016 roku Szpital znalazł się w trudnej sytuacji
otrzymał duże wsparcie. Interweniowałem i uzgadniałem przy pełnej akceptacji
Premier Beaty Szydło kwotę na dofinansowanie dla Szpitala z rezerwy
budżetowej Państwa w kwocie około 1 000 000,00 zł. Rok później kwota ta
została uzupełniona o 500 000,00 zł. W ostatnich latach prowadziłem owocną
współpracę ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu oraz ze Szpitalem
w Wodzisławiu i Rydułtowach. W tym czasie Szpital zrealizował zadania takie jak:
modernizacja traktu operacyjnego, doposażenie ze środków budżetu Państwa
w nowe urządzenia i nowe rozwiązania medyczne. Dzięki bardzo dobrej
współpracy zachęciliśmy wysokiej klasy lekarzy specjalistów, aby zasilili Oddziały
Ortopedii, Chirurgii, czy Ginekologii i Położnictwa. Ci specjaliści znacząco
podnieśli poziom funkcjonowania Szpitala. Kilkukrotnie interweniowałem też
u Dyrektora Katowickiego Oddziału NFZ by podnieść poziom finansowania
Szpitala i by wypłaty nadwykonań były realizowane szybko i sprawnie. Powiat
wzbogacił się także o 900 000,00 zł pozyskanych z budżetu Wojewody Śląskiego
na wymianę taboru karetek przez zakup nowych ambulansów sanitarnych. Nie
zapominam również o pomocy skierowanej do innych sektorów odpowiedzialnych
za nasze bezpieczeństwo. W ostatnim okresie zarówno jednostki Państwowej
Straży Pożarnej jak i Ochotnicze Straże Pożarne wzbogaciły się o nowy sprzęt
ratowniczy, nowe wyposażenie i nowe wozy bojowe. Nie patrząc na różnice
poglądów politycznych natychmiast reaguję na wnioski do mnie kierowane.
Dlatego zaangażowałem się w sprawę długo oczekiwanej modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 933 Mszana –Wodzisław Śląski oraz w pozyskanie środków na
remont ulicy Górniczej i Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim. Efektem są także
uzyskane nadspodziewanie duże środki na remonty z Funduszu Dróg
Samorządowych. Dwa pakiety dróg w Wodzisławiu Śląskim oraz kilka dużych
zadań z całego Powiatu łącznie na kwotę ponad 20 000 000,00 zł. Mijająca
kadencja to również moje wsparcie i interwencje u Ministra Sportu, które
poskutkowały realizacją pięciu dużych inwestycji sportowych w szkołach średnich
w Wodzisławiu, Pszowie i Rydułtowach. Są to m.in. nowa sala gimnastyczna
w Zespole placówek Szkolno – Wychowawczo –Rewalidacyjnych, remont boiska
sportowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
czy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
Mocno zaangażowałem się także w unowocześnienie bazy sportowej w Zespole
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Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim. Nie sposób
wymienić wszystkich działań ale warto z pewnością jeszcze powiedzieć, że
przyspieszenie realizacji największej inwestycji budowy zbiornika Racibórz Dolny
to także wiele spotkań, narad i moich interwencji. Obiecuję, że zarówno
w sprawach wyżej wymienionych jak i w kolejnych wyzwaniach, które się pojawią
możecie Państwo w dalszym ciągu liczyć na moje zaangażowanie. Z wyrazami
szacunku Adam Gawęda Senator RP Wiceminister Energii.”
Radny p. Ryszard Zalewski ponownie poruszył temat służby zdrowia
i powiedział, że tak naprawdę w tej chwili nie można mówić o sukcesie tylko
o tym, że udało się uniknąć porażki.
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że chciałaby aby Przewodniczący
Rady Powiatu p. Adam Krzyżak traktował wszystkich radnych jednakowo, nie
tylko tych wybranych z grupy koalicji. Poprosiła również, aby zapoznał się
z ustawą o samorządzie powiatowym, gdyż odnosi ona wrażenie, że
Przewodniczący nie wie na czym polega jego rola.
Przewodniczący Rady Powiatu p. Adam Krzyżak odpowiedział Radnej
p. Danucie Maćkowskiej, że na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatu nowej
kadencji zadeklarował, że chciałby być Przewodniczącym wszystkich radnych.
Członek Zarządu p. Jan Zemło powiedział, że wielokrotnie na sesji mówił, iż
nie udziela się mu głosu, natomiast udziela się go m. in. Radnej p. Danucie
Maćkowskiej. Poprosił o to, aby nie licytować się w kwestii tego kto częściej może
zabierać głos w dyskusji. Dodał, że każdy z radnych w jakimś momencie chciał
zabrać glos i nie został mu on udzielony. Dodał, że nie chce być adwokatem
Przewodniczącego Rady Powiatu p. Adama Krzyżaka ale jego zdaniem udziela on
głosu wtedy kiedy należy.
Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
p. Adam Krzyżak zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Protokołowały:
/-/
Dorota Haleš
Weronika Ciszek
Przewodniczący Rady
Powiatu Wodzisławskiego
/-/Adam Krzyżak
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