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Protokół Nr 1.2023 
z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 
odbytego w dniu 11 stycznia 2023 r. godz. 13.00

W posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji uczestniczyło 2 członków komisji na ogólną liczbę 
3 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 
Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona A. Bławat.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła pani Alicja Frejlich Przewodnicząca komisji, która na wstępie powitała wszystkich 
członków komisji, jak również osoby zaproszone.
Poprosiła radnych o zalogowanie się do systemu.

Nastąpiło sprawdzenie obecności, poprzez zalogowanie się do systemu, gdzie udział wzięło 2 członków 
komisji na ogólną liczbę 3.

Wynik z głosowania jawnego - sprawdzenie obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca obrad poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do 
wglądu przed obradami, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu 
z poprzedniego posiedzenia bez odczytywania.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 2 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za" - 2 głosy (Alicja Frejlich, Wojciech Majcher), „przeciw" -0 głosów, „wstrzymało się" -0 głosów.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż każdy z członków komisji otrzymał proponowany porządek 
obrad oraz materiały. Następnie odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu 

w Opatowie za 2022 rok.
5. Pismo dot. Szpitala Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie:

a) ustalenie stanu faktycznego i prawnego w kontekście wniesionego pisma,
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b) sformułowanie rekomendacji dla rady.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca zapytała członków komisji, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do przedstawionego 
porządku obrad.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad 
w zaproponowanej i odczytanej treści.

Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty.

W głosowaniu udział wzięło 2 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za" - 2 głosy (Alicja Frejlich, Wojciech Majcher), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0.

Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu 
w Opatowie za 2022 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji 
Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok, po czym zapytała czy ktoś zgłasza uwagi bądź inne propozycje.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem sprawozdania 
w zaproponowanej i odczytanej treści, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z działalności komisji skarg, wniosków i petycji w głosowaniu jawnym zostało przyjęte 
jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 2 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 2 głosy (Alicja Frejlich, Wojciech Majcher), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Pismo dot. Szpitala Św. Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie:
a) ustalenie stanu faktycznego i prawnego w kontekście wniesionego pisma.

Pani Przewodnicząca odczytała treść przedłożonego wniosku dot. oddziału położniczo - 
ginekologicznego oraz medycyny pracy Szpitala Św., Leona Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie.
Przedmiotowy materiał zanonimizowany stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Następnie pani Przewodnicząca udzieliła głosu obsłudze prawnej komisji pani Annie Piątkowskiej 
z Działu Prawnego, celem przedstawienia działań, jakie komisji może podjąć w stosunku do 
wniesionego wniosku.

Głos zabrała pani mecenas A. Piątkowska, która powiedziała, iż skierowany do komisji wniosek 
powinien być rozpatrzony przez organy właściwe, jednak ustawodawca nie wskazał, kto jest tym 
organem. Pani mecenas wskazała, komisji jakie ma możliwości w tym temacie tj.:
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- przekazać wniosek wg właściwości do szpitala,
- poprosić prezesa o przedłożenie informacji odnosząc się do złożonego wniosku,
- uznać, iż wniesione pismo nie nosi znamion wniosku wynikających z art. 241 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego.
Pani mecenas dodała również, iż jej zdanie wniosek jest bezpodstawny.

W wyniku dyskusji komisji ustalono, że komisja skieruje pismo do prezesa Zarządu Szpitala Św. 
Leona Sp. z o. . z siedzibą w Opatowie z prośbą o odniesienie się do kwestii poruszonych we 
wniosku i że komisja oczekuje na udzielenie odpowiedzi na pismo w terminie do 13 stycznia br. od 
daty jego otrzymania.

Pani Przewodniczącą podsumowując dotychczasowe ustalenia komisji zgłosiła wniosek 
o skierowanie do prezesa szpitala pisma z prośbą o przedłożenie informacji.

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 2 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" -2 głosy (Alicja Frejlich, Wojciech Majcher), „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" -0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przedmiotowe pismo komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

b) sformułowanie rekomendacji dla rady
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż ustalili, aby komisja mogła zająć stanowisko, najpierw musi 
zapoznać się z odpowiedzią prezesa szpitala, w związku z powyższym w wyniku dzisiejszych prac 
nie może jeszcze złożyć rekomendacji dla rady.
Członkowie komisji ustalili, iż w dniu 13 stycznia br. odbędą kolejne posiedzenie komisji, podczas 
którego zapoznają się z odpowiedzią prezesa oraz wypracują stanowisko.

Z powyższą wypowiedzią zgodzili się wszyscy członkowie komisji.

Ad. 6. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca poinformowała, o kolejnym piśmie do radnych Rady Powiatu, którego treść 
odczytała, jednakże ze względu na fakt, iż nie nosi ono znamion wniosku komisja nie będzie go 
rozstrzygać.

Podczas dyskusji stwierdzono jedynie, iż wskazany zarzut otwartego lodowiska jest bezpodstawny gdyż 
jest ona bardzo potrzebne dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców naszego powiatu, którzy mogą 
spędzać na nim swój czas.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś sprawy w tym punkcie.
Wobec braku pytań i głosów pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego 
punktu posiedzenia.
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Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 13:22).

Protokołowała:
SylwiaZakrzewska

Komisji
Przewodniczqca
skarg, wniosków i petycji

Alicja Frejlich
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