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Protokół Nr VIII 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 

w dniu 30.06.2011 r. 

 

 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w sali nr 40 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach. Obrady rozpoczęły się o godz. 18
10

 i trwały do godz. 18
50

.  

W Sesji uczestniczyło ogółem 13 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 

protokołu. 

Ponadto w Sesji uczestniczyli pracownicy starostwa powiatowego (według listy 

załączonej do niniejszego protokołu). 

 

Ad. 1. Sprawy regulaminowe. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Roman Chmielewski otworzył 

posiedzenie, po czym przywitał wszystkich obecnych radnych oraz pracowników starostwa 

powiatowego. Następnie stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał. 

Przewodniczący podziękował za przybycie, gdyż sesja została zwołana w trybie 

nadzwyczajnym z powodu konieczności podjęcia uchwały oraz odczytał porządek obrad. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia 

biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji. 

 

 Starosta wypowiedź rozpoczął od podziękowania radnym za przybycie oraz przeprosił 

za „nadzwyczajność nadzwyczajnego posiedzenia” oraz poinformował o otrzymaniu w dniu 

29 czerwca br. w godzinach popołudniowych  drogą elektroniczną pisma z Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Przesłany dokument zawiera informację iż, w związku ze złożeniem 

przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego wniosku o wydanie przez BGK oceny w ramach 

Wieloletniego Programu Rządowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 

w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” oraz w związku z postanowieniami 

uchwały 79/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego - BGK informuje, iż przyjmuje niezbędną dokumentację 

do dnia 1 lipca 2011 do godz. 16 z zastrzeżeniem, że liczy się termin wpływu do Banku. 

Dotychczas wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku tzw. „planu B” miały być 

przygotowane do dnia 31 lipca 2011 roku. Firma „Badex” z Opola otrzymała zlecenie na 

badanie wcześniejszych sprawozdań finansowych SP ZOZ oraz SP ZOZ w likwidacji oraz 

przeprowadziła badanie i analizę sprawozdania finansowego za rok 2010  w SP ZOZ 

w Krapkowicach w likwidacji. Wystąpiła rozbieżność prawna czy jest potrzeba badania bilansu 

skoro SP ZOZ został zlikwidowany czy też tej potrzeby nie ma oraz czy jeżeli zostanie 

wykonane badanie bilansu to musi być wykonane na podstawie uchwały rady wyznaczającej 

agencję. Te rozbieżności Zarząd Powiatu Krapkowickiego miał w planie rozstrzygać w lipcu 

przygotowując wszystkie dokumenty przed wysłaniem wniosku. W związku ze zmianą daty 

złożenia wniosku starosta zdecydował o wystosowaniu prośby do Przewodniczącego Rady 

Powiatu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady powiatu w celu omówienia i podjęcia 

ww. projektu uchwały. Całość pracy firmy „Badex” związanej z tą uchwałą wyznaczającą 



 2 

biegłego rewidenta sprowadza się do tego, że do dokumentów, które posiada firma „Badex” 

oraz do opinii, która jest przygotowana na zlecenie zarządu, bez dodatkowych kosztów 

zostanie przybita pieczątka biegłego rewidenta, co będzie spełniać znamiona badania bilansu 

(opinia i raport). W związku z powyższym cała procedura stanowi już tylko spełnienie 

formalnych wymogów, a niezbędne dokumenty muszą być przygotowane na piątek rano – 1 

lipca br., tak aby Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej pani Koryna Bernard mogła 

ww. materiały dostarczyć do BGK w Warszawie. 

Radny Stanisław Burkat poprosił o informację „ile taka pieczątka Badex-u kosztuje”? 

Postępowanie przetargowe obejmowało całą procedurę i wyłoniło firmę, z którą 

podpisano w dniu 10 czerwca umowę na sporządzenie opinii, na podstawie przeprowadzenia 

sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz „przybicie pieczątki” biegłego rewidenta. 

Umowa opiewa na kwotę 4.000 zł (netto) jak poinformował starosta. Do złożenia wniosku 

w ramach tzw. „planu B” pozostało do przygotowania na dzień 30 czerwca br. Zarządowi 

Powiatu Krapkowickiego: ww. dokumenty wraz z pieczątkami biegłego rewidenta oraz biznes 

plan. 

Radny Krystian Komander poprosił o wyjaśnienie kwestii wynikającej 

z  „przyśpieszenia w składaniu dokumentów”. 

Uchwała Nr 79/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 roku spowodowała 

zaistniałą sytuację. Naczelnik Koryna Bernard w komentarzu poinformowała, iż BGK aby móc 

ocenić wnioski, które wpływają do banku powziął decyzję o skróceniu czasu dostarczania 

wniosków. W kolejnym etapie całą dokumentację BGK jest zobowiązany sprawdzić i przesłać 

do NFZ, następnie do Wojewody  i w etapie ostatnim do Ministerstwa Zdrowia. 

Wicestarosta przekazała informację, iż rząd przygotowuje się do wdrożenia 

tzw.„planu C”, stąd również wynika  „przyśpieszenie” w składaniu wniosków do tzw. „planu 

B”. Starosta poinformował o uchwaleniu przez sejm pakietu ustaw zdrowotnych, w związku 

z którymi rząd przymierza się do wprowadzania nowego programu wieloletniego „Wsparcie 

w finansowaniu inwestycji” tzw. „plan C”, który jest mniej korzystny dla jednostek 

samorządu terytorialnego. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej uzupełniła 

powyższe wypowiedzi o informację, iż z „plan B” przewiduje możliwość pozyskania przez 

szpitale marszałkowskie 140 mln zł, a „plan C” 80 mln zł.  

 

Przewodniczący rady Roman Chmielewski wobec braku dalszych uwag, pytań 

i wniosków zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji. 

 

W obecności 13 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie – uchwała 

Nr VIII/57/2011. 

 

Ad. 3. Zapytania Radnych nie związane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty Powiatu   

          Krapkowickiego. 

 

Radny Stanisław Burkat w związku z przeczytaniem w prasie wiadomości 

o „ponownym uruchomieniu” oddziału internistycznego krapkowickiego szpitala poprosił 

zarząd powiatu o szczegółowe informacje. 
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Starosta w komentarzu przedstawił procedurę „odwołania ewakuacji” oddziału 

internistycznego. Ustalenia z NFZ stawiały warunek, iż 24 czerwca (piątek) po południu to 

ostateczny termin „odwołania” zamknięcia interny przy czym do 27 czerwca (poniedziałek) 

można było „odwołać odwołanie”. Jako, iż sytuacja w piątek była już prawie ustabilizowana, 

zarząd poinformował NFZ o fakcie iż oddział internistyczny w miesiącu lipcu będzie 

funkcjonować w trybie normalnym, przy obłożeniu 60 łóżek. Spośród 4 lekarzy pracujących 

na internie, jedna z lekarek odchodzi na rezydenturę na kardiologię do szpitala 

w Kędzierzynie-Koźlu (dr Petra Kalisz), a jeden z lekarzy przenosi się do Powiatowego 

Centrum Medycznego w Prudniku kończąc pracę w Krapkowickim szpitalu zgodnie 

z terminem wypowiedzenia. Pozostali lekarze po przebytych rozmowach ze starostą, 

wicestarostą, prezesem KCZ (rozmowy osobiste i grupowe) zwłaszcza na temat przyszłości 

oddziału, pracy na oddziale, pracy „samego” oddziału i pracy lekarzy - postanowili tak 

poukładać swoje spray zawodowe i osobiste aby nie doprowadzać do zamknięcia oddziału 

internistycznego Krapkowickiego szpitala. Udało się również pozyskać nowego lekarza na 

oddział internistyczny. Nie roszczenia płacowe podczas składania w dniu 31 maja br. były 

powodem złożonych wypowiedzeń, jak usłyszeliśmy od starosty. Kolejnym problemem 

z którym borykał się zarówno zarząd powiatu jak i prezes KCZ, to urlopy lekarzy, którzy 

postanowili zostać jako pracownicy szpitala, a przebywają w chwili obecnej na wcześniej już 

planowanych urlopach wypoczynkowych (do 4 i 11 lipca br). Udało się pozyskać na ten okres 

urlopowy lekarza z terenu, który zna krapkowicką internę. Prezes KCZ zaproponował, aby 

inni lekarze zajmowali się badaniami - diagnostyką (gastroskopia, kolonoskopia – lekarze 

z chirurgii; usg – od 1 lipca przyjdzie lekarz, który będzie się zajmował wykonywaniem tego 

typu badania) – lekarzy z interny powinni się opiekować pacjentami, a nie opuszczać oddział 

w celu wykonania badań przy cztero osobowym składzie lekarskim na oddziale 

internistycznym – takie uwagi zgłosił zarządowi powiatu obecny prezes KCZ. Wyżej 

zreferowana sytuacja dotyczy miesiąca lipiec br, w stosunku do sierpnia jak poinformował 

starosta trwają rozmowy z 3 lekarzami rezydentami (2 przyjdzie do pracy w połowie sierpnia, 

1 lekarz rezydent we wrześniu) co spowoduje sytuację 6-osobowego składu lekarskiego. 

Radny Jerzy Mikus zwrócił się z prośbą o informację czy oddział internistyczny już 

w pełni funkcjonuje i przyjmuje pacjentów.  

W chwili obecnej już trwa przyjmowanie pacjentów, w momencie wygaszania na 

dzień 27 czerwca na oddziale było 25 pacjentów starszych i schorowanych, z których 20 

zdaniem lekarzy na pewno należałoby ewakuować gdyby doszło do zamknięcia interny, 

a pozostałych 5 pacjentów można by ewentualnie wypisać do domu jak słyszeliśmy 

w komentarzu starosty. Nie ma konieczności ograniczenia miejsc dla pacjentów, oddział 

przyjmuje na pełny skład obłożenia 60 osobowego, wcześniej zastanawiano się na 35 

„łóżkach” w chwili obecnej nie ma takiej konieczności – to była kwestia organizacji pracy 

lekarzy uzupełnił swą wypowiedź starosta. 

Czy lekarze, którzy zrezygnowali z wypowiedzeń umowy o pracę i pozostaną na 

oddziale internistycznym będą pracować na tych samych warunkach płacowych – 

o odpowiedź poprosił radny Stanisław Burkat. 

Starosta potwierdził swoją wcześniejszą wypowiedź – z lekarzami nie było rozmowy 

o płacach i podniesieniu pensji, te nie uległy zmianie. Informacje podawane do internetu 

są nieprawdziwe - jakoby była prezes Ilona Mróz wykazała się „twardą ręką” 

i konsekwentnością, na wniosek lekarzy o podwyższenie pensji nie wyraziła zgody 

co doprowadziło do zamknięcia oddziału internistycznego, a obecny prezes „sypnął kasą” 

i rozwiązał problem. Nawet gdyby tak było jak przedstawiany jest scenariusz w „sieci” 
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to gdyby doszło do zamknięcia interny jak argumentował starosta szpital straciłby kontrakt 

na kwotę od 170.00 do 300.000 zł (za miesiąc lipiec) w zależności od świadczeń 

nielimitowanych na kwotę ok. 130.000 jak na przykład porody, których jest więcej niż 

przewiduje kontrakt i są nierozliczone.  

Wiceprzewodniczący Rady Józef Bukowiński wyraził uznanie i podziękowania dla 

zarządu za pozytywne i skuteczne zakończenie problemu z oddziałem internistycznym, który 

budził wielkie obawy radnych i społeczeństwa Powiatu Krapkowickiego oraz radny zaznaczył, 

iż zgodnie z intencjami wyrażonymi przez zarząd na poprzedniej sesji - poprawie ulegną 

finanse spółki. 

 

Ad. 4.  Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

 

Radny Krystian Komander wykazał zainteresowanie postępem prac remontowych 

w budynku starostwa, co spowodowało zaproszenie starosty aby po sesji wizualnie radni 

mogli sprawdzić postęp prac remontowych, które jak radni usłyszeli przebiegają planowo 

i terminowo. Na zapytanie radnego Alberta Machy o termin zakończenia remontu – starosta 

poinformował, iż wstępnie planowany jest zakończenie prac na dzień 8 sierpnia br. Dużą 

pomoc stanowi dzięki pozyskaniu przez dyrektora PUP panią Danutę Wieszala: Grupa 

Doradczą Projekt z Krakowa - firma która realizuje bezpłatne szkolenia dla osób bez pracy 

z zakresu robót wykończeniowych. W ramach szkolenia z zakresu wykończeń wnętrz każda 

zakwalifikowana osoba ma zagwarantowane 40 godzin nauki teoretycznej oraz 195 - praktyki 

pod okiem specjalistów którzy gwarantują że remont będzie wykonany solidnie i fachowo 

pod okiem ich koordynatora jak poinformował sekretarz. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

w starostwie pracują trzy niezależne ekipy: bezrobotni z PUP i dwie ekipy pracowników 

z firmy szkoleniowej, które prowadzą szeroki zakres prac. Starosta uzupełnił ww. wypowiedź 

o informację o zakończeniu i otwarciu ofert kolejnego przetargu – „oszklenia jako ściany 

na parterze i w sekretariacie”, gdzie ściana frontowa będzie cała ze szkła – wstępne 

oszacowanie kosztów było na kwotę 96.000 zł, wygrała oferta z kwotą 76.000 zł. 

Wicestarosta zaprosiła radnych na 1 lipca br. na godz.14:30 na krapkowicki rynek 

w celu uroczystego przyjęcia sztafety z Węgier (Szekesfehervar region partnerski dla 

Województwa Opolskiego), która ma symbolicznie rozpocząć prezydencję Polski w Unii 

Europejskiej na najbliższe pół roku. W dniu 30 czerwca okazało się, iż organizatorem tej 

uroczystości w naszym regionie nie jest Urząd Miejski w Krapkowicach jak wcześniej 

ustalano, tylko Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. 

Radny Albert Macha poprosił o informację czy w związku z przeprowadzanym 

remontem będzie również wbudowana winda. 

Na następnej sesji (sierpniowa lub wrześniowa) zarząd przedstawi tańszy model 

windy niż przewidywał projekt budowlany (ze względu na brak środków finansowych), jak 

poinformował starosta. Od 1-wszego stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa 

antydyskryminacyjna, która wymaga posiadanie windy.  
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Roman 

Chmielewski podziękował wszystkim za przybycie, udział w obradach; przewodniczący 

zamknął obrady VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego.   

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Roman Chmielewski 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Bożena Chrobok 

 


